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19 listopada 2020 r. minęło dwa lata od objęcia sta-
nowiska Wójta Gminy Dydnia przez Alicję Pocałuń. W ni-
niejszej rozmowie wójt opowiada o podejmowanych w tym 
czasie działaniach, o inwestycjach, które udało się już zre-
alizować, o osi realizowanej polityki, a także o planach i na-
dziejach na przyszłość.

W listopadzie minęło dwa lata odkąd rozpoczę-
ła Pani pracę na stanowisku Wójta Gminy Dydnia. Jak 
podsumowałaby Pani te dwa lata?

Tak, 19 listopada minęło dokładnie 2 lata od moje-
go ślubowania i uważam, że to był dobry czas dla gminy 
Dydnia i jej mieszkańców. Konsekwentnie realizuję to, co 
zapowiedziałam w programie wyborczym i swoim expose. 
Przede wszystkim praca, rozwój, dążenie do porozumie-
nia. „Tak” dla rodzin, słuchanie głosu mieszkańców, zrów-
noważony rozwój 13 miejscowości i równe ich traktowanie. 
Minione dwa lata to dla mnie czas wytężonej pracy, setki 
spotkań z mieszkańcami, decydentami i politykami. Prace 
planistyczne i analityczne całego zespołu, aby „przekuć”  
potrzeby naszej gminy i jej mieszkańców w zrealizowane 
zadania. Konkretnie i kompleksowo. To ogromne poczucie 
odpowiedzialności, trudne decyzje i rzeczywistość, która 
czasami zaskakuje. Upadek banku PBS na początku 2020 
roku oraz pandemia zaskoczyły i zmieniły wszystko, co do 
tej pory było znane i pewne. 

Jak ocenia Pani sytuację finansową gminy?
Sytuacja finansowa gminy jest dobra. Zmagamy się 

oczywiście z sukcesywnie wzrastającymi wydatkami bie-
żącymi, które muszą być zrównoważone dochodami bie-
żącymi. Wymusza to na nas działania racjonalizatorskie i 
sięganie po środki zewnętrzne na inwestycje. Sprzyja temu 
polityka rządu poprzez wprowadzenie szeregu programów, 
takich jak: Fundusz Dróg Samorządowych (FDS), Fundusz 
Solidarności, Fundusz Inwestycji Lokalnych (FIL), program 
Maluch+, Senior+, Mały Strażak, Posiłek w Szkole i w 
Domu, a także programy unijne i wiele innych. Środki na 
zabezpieczenie potrzeb naszych mieszkańców pozyskujmy 
m.in. z takich instytucji jak: WFOŚiGW, MSWiA, MKDNiS, 
Urzędu Marszałkowskiego, środków Unii Europejskiej. W 
roku 2019 było to w sumie ponad 4 miliony złotych, a w 
roku 2020 to aż przeszło 10 milionów.

Jakie są najważniejsze inwestycje zrealizowane 

w ciągu ostatnich dwóch lat?
Wszystko co podnosi jakość życia jest ważne. Ale 

patrząc na zaangażowane środki i wyzwania logistyczne, 
najważniejsze zrealizowane inwestycje to m.in: przebudo-
wa głównych dróg gminnych przy montażu  środków z  FDS 
i FIL oraz budżetu gminy, czyli ponad 6 km dróg o wartości 
prac ponad 2,6 mln zł, w tym 1,7 mln zł pochodzących z do-
finansowania. Kolejny priorytet dla naszego samorządu to 
chodniki przy drogach wojewódzkich i powiatowych. Udało 
się zbudować ponad kilometr chodników w miejscowoś-
ciach: Niebocko, Jabłonka, Wydrna i Grabówka, a także 
naprawić zniszczony już chodnik w Dydni. Rozbudowujemy 
oświetlenie uliczne, aby w ślad za infrastrukturą drogową, 
tak ważną dla kierowców i pieszy czuł się bezpiecznie. Do-
świetliliśmy Obarzym, Niewistkę oraz Krzemienną. To inwe-
stycje w bezpieczeństwo i podnoszenie standardu życia w 
gminie Dydnia. 

Zakończyliśmy realizację projektu z zakresu odna-
wialnych źródeł energii, który dofinansował montaż instala-
cji fotowoltaicznych i solarnych u 160 mieszkańców naszej 
gminy. To inwestycja wartości około 2,5 mln zł, z czego do-
finansowanie wyniosło ponad 2 mln zł. 

Mówiąc o standardzie życia, trzeba wskazać też 
aspekt kulturalny, bo i na tym polu wiele się działo. Wy-
konaliśmy prace termomodernizacyjne, podnoszące stan-
dard funkcjonalny i estetyczny w domach ludowych w Nie-
bocku, Wydrnej i Końskiem. W sumie to inwestycje warte 
ponad milion złotych, w tym ok. 300 tys. zł pochodzących 
z dofinansowań. Mówię tu o zadaniach już zrealizowanych 
lub bardzo zaawansowanych. Jesteśmy przed rozpoczę-
ciem zadania przebudowy Domu Ludowego w Grabówce 
o wartości ok. 400 tys. zł przy dofinansowaniu 300 tys. zł. 
W pierwszym kwartale przyszłego roku zakończymy prze-
budowę starej szkoły w Krzywem na Izbę Regionalną. Na 
tę inwestycję pozyskaliśmy 200 tys. zł dofinansowania, co 
stanowi 85% wartości zadania.

Wspomniała Pani o bezpieczeństwie mieszkań-
ców. Jakie działania w tym zakresie podejmuje gmina?

Żyjemy w nieprzewidywalnym czasie. Pandemia, 
gwałtowne ulewy, podtopienia, gradobicia, a oprócz tego 
zagrożenia typowe - wypadki, pożary. To dla mnie bar-
dzo ważna kwestia, aby było czym ratować i aby miał kto 
ratować. Człowiek jest tu najważniejszy. Przez dwa lata 
wzbogaciliśmy wyposażenie strażackie o nowoczesny sa-
mochód ciężki dla jednostki KSRG w Witryłowie, wartości 
ok. 800 tys. zł, z czego ok. 600 tys. zł pochodziło z dofinan-
sowań. Kupiliśmy również trzy samochody lekkie - dla OSP 
Wydrna, OSP Obarzym i OSP Temeszów, przy udziale ok. 
100 tys. zł pochodzących z dofinansowań. Nasze jednostki 
OSP, dzięki wsparciu merytorycznemu pracowników urzędu 
oraz dotacji udzielanych z budżetu gminy Dydnia, pozyskały 
nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ochrony osobistej 
o wartości ponad 300 tys. zł. W ubiegłym roku podniesiona 
została stawka ekwiwalentu za udział w akcji dla druhów 
ochotników, aby chociaż w drobnym stopniu zrekompen-
sować poświęcenie i pracę dla bezpieczeństwa naszej 
społeczności. A ja ze swojej strony, żeby poznać specyfi-
kę pracy na rzecz bezpieczeństwa, a także żeby umieć w 
praktyce udzielać fachowej pomocy i wspierać działalność 
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OSP, sama przeszłam odpowiedni kurs i zostałam straża-
kiem ratownikiem. Było to dla mnie dużym wyzwaniem, ale 
jednocześnie wartościowym i satysfakcjonującym doświad-
czeniem.

A co z kwestią ochrony zdrowia?
Nie da się ukryć, że ten rok jest wyjątkowy. Walka 

z pandemią determinuje wiele naszych działań w kwestii 
ochrony zdrowia. Musieliśmy podjąć kroki zapewniające 
naszym mieszkańcom ochronę – podnieść dostępność 
służby zdrowia oraz zabezpieczyć dostęp do niezbędnych 
środków ochrony osobistej. Udało się między innymi uru-
chomić Ośrodek Zdrowia w Krzemiennej, zapewniający 
kompleksową opiekę zdrowotną. 

Na początku grudnia tego roku podpisałam umowę 
z wykonawcą przebudowy budynku po szkole w Krzemien-
nej w celu utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. 
Centrum będzie miejscem pobytu dla 20 niepełnospraw-
nych osób, przystosowanym do ich potrzeb, a jednocześ-
nie będzie stanowić miejsce pracy dla 9 osób. Wartość tej 
inwestycji to ok. 1,6 mln zł, w tym 1,1 mln zł pochodzi z 
dofinansowania. Będzie to jeden z pierwszych tego typu 
obiektów, nie tylko na  Podkarpaciu, ale i w Polsce. Jest to 
wyraz solidarności społecznej i troski o godne życie osób 
zmagających się z różnymi trudnościami fizycznymi, a tak-
że ich rodzin. 

Mówiąc o solidarności społecznej, chcę wspomnieć 
również o działaniach podejmowanych z myślą o naszych 
seniorach. Osoby starsze, ze swoim doświadczeniem ży-
ciowym i mądrością, są filarem naszego społeczeństwa. 
Musimy o nich dbać i podkreślać to, jak bardzo są dla nas 
ważni i jak bardzo ich potrzebujemy. Właśnie dlatego two-
rzymy dla nich Kluby Seniora, miejsca integracji, aktywności 
intelektualnej oraz wyrażania siebie. Wspaniale funkcjonuje 
od roku Klub Seniora w Jabłonce. W 2021 roku otworzymy 
kolejny w Temeszowie. Obydwa Kluby zostały sfinansowa-
ne z programu Senior+, a łączna wartość dofinansowania to 
ok. 300 tys. złotych. Z tych pieniędzy wyremontowano i za-
adaptowano pomieszczenia w Domu Ludowym w Jabłonce 
oraz Szkole Podstawowej w Temeszowie, zakupiono wypo-
sażenie. Po roku wspólnych spotkań 30 uczestników Klubu 
Seniora w Jabłonce czuje się jak rodzina. Mam pewność, 
że tak samo ciepła, serdeczna atmosfera będzie wkrótce 
panować w temeszowskim klubie. Spotykając się z senio-
rami, obserwując ich energię do działania, czuję prawdziwą 
radość i satysfakcję, że to był trafiony pomysł.

Jak ocenia Pani sytuację oświaty w gminie Dyd-
nia?

Sytuacja oświaty jest stabilna dzięki odważnym, acz-
kolwiek trudnym decyzjom. W obecnej sytuacji stawiamy 
przede wszystkim na jakość. Jako samorząd musimy tak 
gospodarować na tym polu, aby mimo trudnych warunków 
demograficznych i ekonomicznych ciągle się rozwijać i iść 
do przodu. 

Rozwój to nieustanne inwestycje w kapitał ludzki i 
w infrastrukturę. Pomoc rodzicom w opiece nad dzieckiem 
zaczynamy już od początku. Nowo narodzonych mieszkań-
ców gminy witamy Wyprawką dla Dydyńskiego Malucha. 
W 2020 roku było ich 66. Udało nam się utworzyć Żłobek 
Gminny w Dydni. Dzięki dofinansowaniu w wysokości po-
nad 155 tys. zł z programu Maluch+ stworzyliśmy miejsce 
opieki dla 13 maluchów do 3. roku życia. I mimo obecnych 
w Polsce obostrzeń żłobek cały czas świetnie prosperuje i 

stara się jak najlepiej wspierać rodziców w opiece nad ich 
pociechami. Zapewniamy wszystkim chętnym miejsca w 
przedszkolach... Było mi niezwykle miło podpisać sprawo-
zdanie, w którym widniał zapis, że żadnemu dziecku w Gmi-
nie Dydnia nie odmówiono przyjęcia do przedszkola. Taki 
stan rzeczy to efekt zabiegów reorganizacyjnych w przed-
szkolach gminnych i szkołach podstawowych.  

Do inwestycji w jakość edukacji w placówkach oświa-
towych naszej gminy należą m.in: zakup instrumentów 
muzycznych, klimatyzatorów i urządzeń multimedialnych 
dla szkoły muzycznej w Dydni, zakup 84 sztuk laptopów 
na potrzeby nauki zdalnej, zakup wyposażenia pracowni 
przedmiotowych, w tym pomocy dydaktycznych do nauki 
przedmiotów ścisłych dla Szkoły Podstawowej w Końskiem 
o wartości 70 797 zł. W Zespole Szkół w Niebocku powstała 
praktycznie od nowa przestronna i funkcjonalna stołówka. 
Inwestycja warta 90 tys. zł, a efekt dla uczniów bezcenny. 
Suma inwestycji w infrastrukturę oświatową to ponad 300 
tys. zł, w znakomitej większości pochodzących z dofinanso-
wań. Mówiąc o inwestycjach w oświatę, muszę tu również 
powiedzieć o planowanej rozbudowie szkoły w Niebocku o 
halę sportowo-widowiskową. Będzie to pierwszy taki obiekt 
na terenie gminy. Ma on spełniać wiele funkcji, przez co 
będzie wszechstronnie wykorzystywany, zarówno do celów 
sportowych, jak i kulturalnych. Na budowę hali otrzymaliśmy 
3 mln zł dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Dofinansowanie wynosi 91% kosztów i jest najwyższym do-
finansowaniem do tego typu zadania.  

Wspomniałam wcześniej o inwestycjach w kapitał 
ludzki. Działamy tutaj odważnie i bez kompleksów. W 2020 
roku zrealizowaliśmy projekt polegający na organizacji 
warsztatów muzycznych z instrumentów dętych dla ucz-
niów Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni z nauczycielami 
najlepszych akademii muzycznych w Polsce, autorytetami 
i sławami w muzycznym świecie. To wydarzenie bez pre-
cedensu i z perspektywą kontynuacji. Warsztaty zostały w 
100% sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury. 

Rok budżetowy 2019 w dziale oświata zamknęliśmy 
na zero. Było ciężko. Rok 2020 zamykamy na lekkim plusie, 
dzięki czemu w listopadzie zarządziłam przegląd potrzeb 
remontowych i inwestycyjnych w naszych szkołach. Dzięki 
poczynionym oszczędnościom udało się zabezpieczyć rea-
lizację zadań odkładanych dotąd z powodu braku środków. 
Te remonty, zakupy wyposażenia, przebudowy pozwoliły 
podnieść bezpieczeństwo uczniów,  komfort i jakość nauki. 

Chcę, aby samorząd gminy Dydnia wspierał uczniów, 
każdego według potrzeb. Jesteśmy w trakcie przygotowań 
do udziału w programie Dostępna Szkoła, w ramach które-
go będzie można dostosować szkoły w Dydni i Niebocku do 
wymagań uczniów niepełnosprawnych. Program jest bar-
dzo trudny i wymagający, ale chcę powalczyć, bo to szansa 
na ok. 1,4 mln zł dofinansowania. Co do wsparcia uczniów 
szczególnie uzdolnionych to tutaj również podejmujemy ini-
cjatywy. Rada Gminy Dydnia przyjęła niedawno zapropono-
wany przeze mnie program wsparcia ucznia zdolnego. W 
jego ramach zostanie wprowadzone stypendium dla ucz-
niów szkół z gminy Dydnia za wysokie wyniki w nauce. 

Jak przedstawia się sytuacja wodno-kanalizacyj-
na gminy? Jakie są Pani plany inwestycyjne w tym za-
kresie?

Może zacznę od sytuacji kanalizacyjnej, bo ta przed-
stawia się całkiem dobrze. Kanalizację posiada 9 z 13 
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miejscowości. W tym roku rozpoczęliśmy budowę sieci w 
Grabówce. Po 15 latach przymiarek i budowania po parę 
metrów sieci w końcu realizujemy kompleksowo tak wy-
czekiwane zadanie. Jednocześnie trwają intensywne prace 
projektowe i planistyczne dotyczące kanalizacji w Obarzy-
mie, Temeszowie i Niewistce. Kanalizacja w Obarzymie 
jest na etapie opracowania dokumentacji. Rozpoczęcie tej 
inwestycji jest ściśle powiązane z rozbudową oczyszczalni 
ścieków w Obarzymie. W 2021 roku rozpoczną się również 
prace nad przygotowaniem dokumentacji do planowanej  
rozbudowy oczyszczalni.

Zadania inwestycyjne z zakresu sieci kanalizacji to 
nie tylko budowa czy rozbudowa, ale także modernizacja 
istniejącej infrastruktury. Pozyskaliśmy 850 tys. zł dofinan-
sowania na przebudowę i zmianę technologii oczyszczalni 
ścieków w Jabłonce. Jest to obiekt liczący już 17 lat i wy-
magający modernizacji, aby jakość oczyszczanych ścieków 
oraz bezpieczeństwo pracowników były na odpowiednim 
poziomie. To dobra wiadomość również dla mieszkańców 
Górnej Dydni, którzy często zwracali mi uwagę na uciążli-
wości sąsiedztwa tego obiektu. 

Liczę na uzyskanie korzystnego dofinansowania do 
zadań z zakresu kanalizacji, ponieważ odciąży to budżet 
gminy i skróci czas ich realizacji.

Jeśli chodzi o wodociąg, to czynimy obecnie starania 
o zlokalizowanie ujęcia wody. Nasza gmina, pomimo tego, 
że leży nad Sanem jest bardzo uboga w ten cenny zasób. 
Wody nie można wyprodukować, a jedynie zapanować 
nad nią. Mogę zdradzić, że pracuję nad zlokalizowaniem 
zbiornika wielofunkcyjnego na Sanie, który zatrzyma wodę 
i będzie dla nas ogromnym atutem na wielu różnych polach 
rozwoju. Obecnie prowadzimy prace przy projekcie wodo-
ciągu dla Temeszowa i myślę, że w przyszłym roku zlecimy 
wykonanie projektu budowlanego. Plany inwestycyjne w 
tym zakresie  opiewają na ok. 30 mln zł. 

Co z mostem na Sanie?
Most na Sanie to wiekowa i przełomowa inwestycja. 

Inwestorem jest tutaj powiat brzozowski. O realizację zada-
nia nasz samorząd mocno zabiegał. Musieliśmy przekonać 
zarząd i radę powiatu brzozowskiego do zgody na to za-
danie. Przekonać, że most nie poprowadzi donikąd, ale że 
będzie potężnym impulsem do rozwoju naszego regionu. 
Prace są obecnie w fazie projektowej. Wybrany został wy-
konawca dokumentacji, trwają analizy wariantów lokalizacji 
oraz uzgodnienia z instytucjami. Dokumentacja ma być go-
towa w 2021 roku. Gmina Dydnia będzie partycypować w 
kosztach. Jako samorząd wyraziliśmy wolę, aby ten most 
łączący nasza gminę był nazwany imieniem św. Andrzeja 
Boboli, Patrona Polski i jedności. List intencyjny złożony zo-
stał na ręce starosty Brzozowskiego Zdzisława Szmyda 15 
sierpnia 2020 r. w 100-lecie cudu nad Wisłą. 

Jaką ofertę rekreacyjną ma dla mieszkańców 
gmina Dydnia?

Jesteśmy gminą oddaloną od ośrodków miejskich, 
więc dążymy do polepszania oferty sportowo-rekreacyjnej 
na własnym podwórku. Każda miejscowość ma taką prze-
strzeń, którą można zagospodarować na place zabaw, si-
łownie, obiekty sportowe czy elementy małej architektury, 
takie jak: altanki, ławeczki, sceny plenerowe. Po prostu 
miejsca aktywnego, miłego spędzania wolnego czasu na 
świeżym powietrzu. W ciągu tych dwóch lat takie komplek-
sy powstały w: Jabłonce, Wydrnej, Krzemiennej, Niewistce, 

Obarzymie, Temeszowie, Witryłowie, Grabówce. Wykorzy-
stujemy tu środki zewnętrzne z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, Ministerstwa Sportu, różnych fundacji, a tak-
że środki własne z budżetu gminy. Dużo udało się zrobić 
dzięki zaangażowaniu działających w gminie stowarzyszeń. 
W tej chwili funkcjonuje już 6 siłowni zewnętrznych, dwa 
korty tenisowe, boiska do piłki nożnej, koszykówki, siat-
kówki. Sukcesywnie doposażamy i rozbudowujemy place 
zabaw dla najmłodszych mieszkańców gminy. Ważne jest 
też dla mnie zadbanie o parki, bo są one piękną pamiątką 
po dawnych czasach, miejscami wyjątkowymi. Realizujemy 
obecnie rewitalizację trzech parków. Park w Dydni wzboga-
cił się o scenę, ławeczki i oświetlenie, w parku w Temeszo-
wie powstało boisko wielofunkcyjne z kortem tenisowym, a 
obecnie trwają prace przy jego oświetleniu i budowie ma-
łej architektury. Przygotowujemy się do zagospodarowa-
nia parku w Niebocku i stworzenia w nim miejsc rekreacji. 
Środki zainwestowane w powyższe zadania to jak dotąd 
ok. pół miliona złotych, z czego połowa została pozyskana 
ze źródeł zewnętrznych. W tym roku wzbogaciliśmy ofertę 
rekreacyjną również o gminne łowisko „no kill” na stawie 
w Jabłonicy Ruskiej,  wokół którego roztacza się spokojny, 
urokliwy teren, w sam raz na odpoczynek z dala od zgiełku 
świata.

W czym tkwi potencjał rozwojowy gminy i w jaki 
sposób chce go Pani rozwijać?

W czym tkwi potencjał rozwojowy? To proste. W nas 
samych i tym, co nas otacza. Tak, w tej prozie życia na wsi, 
której nie zauważamy. W naszej codzienności, w powsze-
dniości. W tym, że płynie tu San, że daleko do miasta, że 
mamy pagórki, lasy, łąki, ogródki, świeże powietrze. Że nasi 
mieszkańcy są kreatywni, pracowici, uparci, bo nauczyło ich 
tego doświadczenie życia na wsi. Potencjał jest w tradycji, 
którą tak kochamy, pielęgnujemy i przekazujemy kolejnym 
pokoleniom. Jest to coś autentycznego, nie do podrobienia, 
my sami jesteśmy autentyczni i dlatego właśnie wyjątkowi. 
Promocja folkloru, naszego kolorytu, bogactwa kulturowe-
go, produktów z ziemi Dydyńskiej to moje oczko w głowie. 
Wykorzystanie potencjału do rozwoju trzeba od czegoś za-
cząć i tym początkiem będzie Targowisko w Dydni. Na ten 
cel otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 270 tys. 
zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zlokalizowa-
nie targowiska przy drodze wojewódzkiej prowadzącej tu-
rystów do terenów rekreacyjnych nad Sanem daje szansę 
na powodzenie. My jako samorząd stwarzamy możliwości, 
a już od samych mieszkańców zależeć będzie rozwój tej 
inicjatywy. 

Budujemy kompleksową  ofertę turystyczną pod ha-
słem „Ziemia Dydyńska  - spróbuj się nie zakochać...”.  Pan-
demia pokrzyżowała nasze plany na 2020 rok... Nie było 
konkursu „Z dydyńskiego ogrodu na stół”, nie było dożynek, 
święta truskawki w Niebocku ani innych imprez tego typu... 
Ale za to był czas na prace nad koncepcją albumu „Rok 
na Ziemi Dydyńskiej” i Wirtualnego Muzeum Ziemi Dydyń-
skiej.

Jakie są Pani plany na najbliższe miesiące?
Może skupię się tutaj na planach inwestycyjnych, bo 

rok 2021 będzie zdominowany przez duże przedsięwzię-
cia. Ruszą prace nad budową centrum opiekuńczo-miesz-
kalnego w Krzemiennej, przebudowa Domu Ludowego w 
Grabówce, kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej w Gra-
bówce, budowa hali sportowo-widowiskowej w Niebocku, 
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Dzień 16 października dla naszej społeczności szkol-
nej zawsze był wyjątkowy. To właśnie w tym dniu bardzo 
uroczyście obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły – Św. Jana 
Pawła II. 

Tegoroczna uroczystość była inna niż te, które prze-
żywaliśmy wcześniej. Ze względu na obecną sytuację epi-
demiologiczną świętowaliśmy głównie w gronie uczniów i 
nauczycieli naszej szkoły. Swoją obecnością zaszczyciła 
nas również Alicja Pocałuń – Wójt Gminy Dydnia.

Uroczystości rozpoczęliśmy od uczestnictwa we 
Mszy Św. celebrowanej przez ks. Proboszcza – Bogusława 
Zajdla.

„Młody ks. Karol Wojtyła na swoje biskupie hasło wy-
brał zawołanie „Totus Tuus.” Towarzyszyło mu ono aż do 
powrotu do domu Ojca. Rozważając hasło tegorocznego 
XX Dnia Papieskiego, możemy się  przekonać, jak „Nieła-
two zmierzyć głębokość słów”. Wydawać by się mogło, że 
już je znamy, widzieliśmy je wielokrotnie wraz z papieskim 
herbem. Słowa „Totus Tuus” – Cały Twój (Maryjo) są zwią-
zane z dojrzałym życiem Papieża i wyrażają Jego postawę 
wobec Boga i Maryi, a w konsekwencji wobec człowieka 
i całego świata. Pod tym hasłem przeżywamy tegoroczne 
święto Patrona Szkoły.” – tymi słowami Dyrektor Szkoły 
– Zuzanna Dmitrzak rozpoczęła uroczystość. 

W dalszej części przypomniała zebranym, w jaki spo-
sób uczciliśmy 100-lecie urodzin naszego Patrona. Wśród 
podjętych z tej okazji inicjatyw znalazły się m.in: „Modlitew-
ny Maraton dla Św. Jana Pawła II” - osobista modlitwa pod 
Pomnikiem Ojca Świętego przy szkole; „Udekoruj swoje 
okno!” – dekoracja okien w domach uczniów; „Dar na 100 
-lecie Jana Pawła II” - uczniowie klasy III, pod kierunkiem 
Joanny Kulon, przygotowali filmik, w którym wyrecytowa-

li piękne wiersze dla Ojca Świętego i zaśpiewali piosenki; 
numer specjalny gazetki szkolnej  “Co w szkole piszczy?”, 
który w całości został poświęcony Św. Janowi Pawłowi II; 
Gminny Konkurs Poetycki „Moje spotkania z Janem Pa-
włem II”, przygotowany pod kierunkiem Bogdana Misia. 

Od wielu lat przed Dniem Patrona nasza szkoła za-
praszała uczniów z gminy Dydnia na Konkurs Wiedzy o Św. 
Janie Pawle. W tym roku ze względu na epidemię, zmieni-
liśmy formę konkursu. „Święty Jan Paweł II – papież dzieci 
i młodzieży” to temat konkursu, w którym swoje przeżycia 
związane z osobą Papieża – Polaka, uczniowie przelewali 
na papier, wykazując się talentem plastycznym. Na konkurs 
zorganizowany pod kierunkiem Anny Piegdoń i Bogdana 
Misia, wpłynęło 41 prac ze szkół w: Dydni, Grabówce, Ja-
błonce, Końskiem, Niewistce i Obarzymie.

Jury konkursu w składzie: Małgorzata Turopolska, 
ks. Bogusław Zajdel i Ewa Cioban wyłoniło laureatów w po-
szczególnych kategoriach.
Kategoria: najmłodsi
I miejsce
Oliwia Kot, kl. „0”, Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej 
Jadwigi w Dydni
II miejsce
Jan Kulon, kl. „0”, Szkoła Podstawowa im. Jana  Pawła II 
w Jabłonce
III miejsce
Albert Paraniak, kl. „0”, Szkoła Podstawowa w Niewistce
Małgorzata Krzysik, kl. „0”, Szkoła Podstawowa im. Jana  
Pawła II w Jabłonce
Kategoria: klasy 1 – 4
I miejsce
Maxim Paraniak, kl. 3, Szkoła Podstawowa w Niewistce

Ewa Cioban

przebudowa oczyszczalni ścieków w Jabłonce. Będziemy 
pracować nad przygotowaniem dokumentacji do projektów 
na przebudowy infrastruktury drogowej z mostami i kładka-
mi w ciągu dróg gminnych, rozbudowy oczyszczalni ście-
ków w Obarzymie, modernizacji stadionów sportowych. 

Czego chciałaby Pani życzyć mieszkańcom gmi-
ny Dydnia w Nowym Roku 2021?

Przede wszystkim zdrowia, spokoju, zadowolenia 
z codzienności. Czerpania satysfakcji z tego, co się robi, 
cierpliwości, wytrwałości z dużą dozą optymizmu.

Niech rok 2021 będzie szczęśliwy, dostatni i pełen 
spotkań. Życzę wszystkim spełnienia planów, zamierzeń i 
opieki Bożej na każdy dzień.

Aleksandra Florczak

Wręczenie nagrody przez Wójta Gminy Dydnia

Okolicznościowa akademia

fot. archiwum

fot. archiwum
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II miejsce
Małgorzata Krupińska, kl. 3, Szkoła Podstawowa im. Jana  
Pawła II w Jabłonce
III miejsce
Nikola Pałys, kl. 1, Szkoła Podstawowa w Niewistce
Wyróżnienia 
Jakub Syndyka, kl. 1, Szkoła Podstawowa w Obarzymie
Kacper Górniak, kl. 1, Szkoła Podstawowa w Obarzymie
Kacper Leśniak, kl. 4, Szkoła Podstawowa im. Jana  Pawła 
II w Jabłonce
Kategoria: klasy 5 – 8
I miejsce 
Oliwia Hocyk, kl. 6, Szkoła Podstawowa im. Ks. Abpa Igna-
cego Tokarczuka w Końskiem
II miejsce
Wiktoria Batruch, kl. 6, Szkoła Podstawowa im. Ks. Abpa 
Ignacego Tokarczuka w Końskiem
Wyróżnienia 
Wiktoria Pajęcka, kl. 7, Szkoła Podstawowa im. Jana  Pa-
wła II w Jabłonce
Łukasz Owsiany, kl. 7, Szkoła Podstawowa im. Jana  Pawła 
II w Jabłonce

Po przedstawieniu wyników konkursu Wójt Gminy 
Dydnia wręczyła nagrody laureatom z naszej szkoły. Z wia-
domych względów nie wszyscy laureaci mogli być z nami. 
Pozostałe nagrody i dyplomy zostały przekazane do po-
szczególnych szkół.

Kolejnym punktem naszych obchodów Dnia Patrona, 
był występ młodzieży przygotowany pod kierunkiem Joanny 
Kulon, Zofii Pajęckiej oraz Wojciecha Zajdla.

Po wzruszającym występie uczniów głos zabrała 
Wójt Gminy Dydnia – Alicja Pocałuń. W swoim wystąpie-
niu podzieliła się osobistymi wspomnieniami związanymi z 
postacią Św. Jana Pawła II oraz pogratulowała uczniom ta-
lentu, a nauczycielom złożyła podziękowanie za trud przy-
gotowania pięknej akademii okolicznościowej.

Patron naszej szkoły, Ten, który „nieba dosięgał za 
życia”, miał swój sekret świętości, miał swą tajemnicę mod-
litw wysłuchiwanych, próśb spełnionych, ofiar przyjętych. 
Jaki to sekret, jaka tajemnica? Odpowiedź jest prosta, a 
zarazem dla wielu trudna do przyjęcia. Św. Jan Paweł II  
to Jan Paweł II Maryjny. Wystarczy wsłuchać się w słowa 
wypowiadane przez Św. Jana Pawła II. Coś w nich jest, coś 
więcej niż zdania pełne piękna, mądrości i doskonałej teo-
logii. Wypowiadał je człowiek, który wiedział więcej niż my, 
który nosił w sercu jakieś niezwykłe doświadczenie.

Życzymy  czasu na wsłuchiwanie się w słowa Św. 
Jana Pawła II i czerpania jak najwięcej z Jego nauk.

I pamiętajmy słowa Jana Pawła II „Jeszcze będzie 
dobrze, mimo wszystko…” – tymi słowami Dyrektor szkoły 
– Zuzanna Dmitrzak zakończyła tegoroczne obchody Dnia 
Patrona.

Ewa Cioban

Dawid Siwiecki, 14-letni akordeonista z Krzywego, 
zwyciężył w konkursie muzyki klasycznej „Wirtuozi V4+. 
Międzynarodowy Talent Show”. 18 grudnia 2020 r. odbył 
się wielki finał, podczas którego spośród uczestników z 5 
krajów (Czech, Węgier, Polski, Słowacji, Serbii) wyłonieni 
zostali zwycięzcy programu, wśród nich Dawid. Werdykt zo-
stał ogłoszony przez Maestro Placido Domingo, światowej 
sławy śpiewaka operowego i dyrygenta.

Jury programu Wirtuozi V4+ doceniło skromność Da-
wida, jego niezwykły talent, a także relację z akordeonem 
i muzyką. „Jesteś jednością z akordeonem. Czasem tracę 
orientację, gdzie kończysz się Ty, a gdzie zaczyna instru-
ment. Kiedy scalasz się z nim – staje się on częścią ciebie, 
a to ogromny talent. Tego nie da się wyuczyć” - stwierdził 
Maxim Vengerov, jeden z najsłynniejszych skrzypków świa-
ta, wielki autorytet w dziedzinie muzyki klasycznej.

Dawid podczas swoich występów w programie 
potrafił głęboko poruszyć serca jury i publiczności przed 
telewizorami. Jego interpretacja niezwykle trudnych i wy-
magających utworów, żywa ekspresja, i autentyczność 
niejednokrotnie powodowały w odbiorcach szczere wzru-
szenie. Gabriela Bohacova, czeska dyrektor festiwalu 
muzycznego, po jednym z występów Dawida nie mogła 
powstrzymać łez. „Wyglądał na bardzo nieśmiałego, a tak 
naprawdę on jest czystą radością. To mnie bardzo poru-
szyło. W jego muzyce była prawda. Grał z serca. Miał w 
sobie opowieść i marzenie wygrania nagrody, którą prze-
znaczy na kupno własnego instrumentu” – powiedziała 
Gabriela Bohacova.

Maestro Placido Domingo także był pod wielkim wra-
żeniem talentu Dawida - „To, co Dawid robi z akordeonem 
przekracza wszelkie wyobrażenie. Jest zaskakującym od-
kryciem tego programu i widzę przed nim wielką karierę. 
Jego muzykalność jest fenomenalna”. 

Dawid rozpoczął swoją muzyczną ścieżkę w wieku 
7 lat w Szkole Muzycznej I stopnia w Dydni. Od począt-
ku nauczyciele dostrzegali w nim talent i potencjał. Dawid 
oswajał się z publicznością najpierw na szkolnych koncer-
tach, później na konkursach regionalnych, a wreszcie ogól-
nopolskich i międzynarodowych. Dawid obecnie jest ucz-
niem Szkoły Muzycznej II stopnia w Sanoku w klasie Pana 

Aleksandra Florczak

Nagroda dla młodego Mistrza
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Andrzeja Smolika. Na swoim koncie ma już bardzo wiele 
międzynarodowych występów.

Zwycięstwo w programie Wirtuozi V4+ jest kolejnym 
sukcesem młodego muzyka i jednocześnie dużym krokiem 
w muzycznej karierze. Po zakończeniu programu laurea-
ci odbędą szereg koncertów na europejskich scenach. To 
wielka szansa, by pokazać swój talent szerokiej publiczno-
ści.

„Dla młodych muzyków to spełnienie marzeń, by 
wystąpić przed międzynarodową widownią oraz profesjo-
nalnym jury składającym się z międzynarodowych gwiazd. 
To program, który zaważy na ich dalszym rozwoju i mam 
nadzieję otworzy drzwi do kariery. A być zauważonym dla 
młodego artysty to wielki krok naprzód, tym bardziej, że 
popularność w przypadku uczestnictwa w programie „Wir-
tuozi V4+. Międzynarodowy talent show” nie ogranicza się 
do jednego kraju, to od razu jest sława międzynarodowa.” 
– podsumowała słynna polska śpiewaczka operowa Alicja 
Węgorzewska.

Talent młodego artysty doceniła również Wójt Gminy 
Dydnia.

W dniu 28 grudnia 2020 r. podczas sesji Rady Gminy 
Dydnia wręczono nagrodę za osiągnięcia artystyczne Dawi-
dowi Siwieckiemu, zwycięzcy międzynarodowego konkursu 
muzyki klasycznej „Wirtuozi V4+ Talent Show 2020”, absol-
wentowi Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni.

Na uroczystej sesji, podczas wręczania nagrody, 
Dawidowi towarzyszyli jego rodzice, dyrektor Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Dydni Elżbieta Przystasz oraz Grzegorz 
Bednarczyk – nauczyciel akordeonu Dawida ze Szkoły Mu-
zycznej w Dydni. Nagrodę Dawidowi przekazała Wójt Gmi-
ny Dydnia Alicja Pocałuń oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Dydnia Piotr Szul. 

„Dawidzie, jestem niezmiernie dumna, że jako go-
spodarz tej gminy mogę Cię tutaj przyjmować razem z Two-
imi rodzicami, z Twoimi nauczycielami. To dla nas wielki 
zaszczyt i radość. Jesteś tak skromny, a grasz z taką nie-
samowitą pasją, że słuchając Cię można usłyszeć słowa 
wypowiadane przez akordeon. Twoja muzyka jest jak pełnia 
życia – są elementy radości, szczęścia, są elementy smut-
ku, może nawet cierpienia. To tak jak z całym naszym ży-
ciem. Musi być to wszystko, by powstała harmonijna całość. 
W imieniu społeczności Gminy Dydnia, w imieniu naszego 
samorządu gratuluję Ci Twojego talentu, determinacji i pa-
sji” – mówiła podczas wręczenia Dawidowi nagrody Wójt 
Gminy Dydnia Alicja Pocałuń.

List gratulacyjny od władz samorządowych otrzymali 
również rodzice Dawida, natomiast Dyrektor Elżbieta Przy-
stasz oraz Grzegorz Bednarczyk podziękowania za pracę 
na rzecz rozwijania artystycznych talentów pośród młodych 
mieszkańców Gminy Dydnia. Dawid oraz jego rodzice, ko-
rzystając z okazji, również złożyli serdeczne podziękowania 
nauczycielom, samorządowi oraz wszystkim osobom, które 
ich wspierały.

Aleksandra Florczak

„Halo, no jak tam? Jak 
żyjesz? Słyszę, że elegan-
cko!”. Często tymi słowami 
Ks. Stanisław Śliwa rozpo-
czynał rozmowę, gdy dzwonił 
do swoich przyjaciół i znajo-
mych.

Od wielu lat parafia pw. 
św. Mikołaja Biskupa w Harcie 
oraz parafia pw. św. Michała 
Archanioła i św. Anny w Dydni 
są z sobą związane niezwykłą 
relacją. Pośród więzi łączą-
cych je najpierw przywołam 

przyjaźń i wzajemne odwiedziny Ks. Prałata Józefa Paścia-
ka (proboszcza w Harcie w latach 1952–1983) i ks. Prałata 
Stanisława Krypla (wikariusza, administratora i proboszcza 
w Dydni w latach 1938-1986). Drugim wymiarem była po-
sługa pochodzącego z Harty Ks. Prałata Adama Drewnia-
ka, który pracował w Dydni najpierw jako wikariusz w latach 
1980 – 1984, a później jako proboszcz od 1986 do 6 stycz-
nia 2017 roku. W ostatnich kilkanastu miesiącach mieliśmy 

szczęście mieć udział w tej przyjaźni „harcańsko-dydyń-
skiej” przez krótką, ale piękną, radosną i owocną posługę 
Ks. Stanisława Śliwy.

Ks. Stanisław Śliwa, syn Bronisława i Marii urodził się 
7 września 1958 r. w Dynowie jako najstarsze z dziewięcio-
rga rodzeństwa. W domu rodzinnym uczył się wiary, miło-
ści, pracowitości i pobożności, a już od najmłodszych lat był 
bardzo gorliwym ministrantem. Uczył się w Szkole Podsta-
wowej w Harcie, a później w Liceum Ogólnokształcącym w 
Dynowie od 1973 do 1977 roku. Po ukończeniu dynowskie-
go „ogólniaka” i zdaniu matury, rozeznając drogę swojego 
powołania, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego 
w Przemyślu. Po sześciu latach formacji otrzymał święcenia 
kapłańskie z rąk Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Ignacego To-
karczuka 29 czerwca 1983 r. w Przemyślu. Pracę magister-
ską opracował i napisał podczas seminarium naukowego 
z historii Kościoła pod kierunkiem ks. dra Tadeusza Śliwy, 
profesora WSD w Przemyślu. W swym studium poznał oraz 
ukazał życie i posługę kapłanów dekanatu dynowskiego w 
trudnym okresie II wojny światowej i tuż po niej. Po święce-
niach został posłany przez biskupa do pracy jako wikariusz 
w Malawie k. Rzeszowa (1983-1986), następnie w Łańcu-

Ks.  Robert Blama

„Jest jednością z akordeonem...”
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cie – Farze (1986-1990) i Żurawicy (1990-1992). Przez lata 
posługi wikariuszowskiej w Malawie, Łańcucie i Żurawicy 
z radością był obecny pośród młodzieży, z młodzieżą i dla 
młodzieży, poprzez duszpasterstwo oraz często wspomina-
ne wspólne wyjazdy, spotkania oraz wakacyjne wycieczki 
i obozy. Po 9 latach pracy wikariuszowskiej został miano-
wany proboszczem w Żurawicy Górnej (1992-1998), gdzie 
wspólnie z tamtejszymi wiernymi kontynuował budowę koś-
cioła i tworzenie nowej parafii wydzielonej z Żurawicy. Póź-
niej przez rok proboszczował w Birczy, skąd wyruszył na 
długie lata pasterzowania w Hadlach Szklarskich i Hadlach 
Kańczuckich (1999-2016). Gdy siły fizyczne słabły poprosił, 
o mniejszą parafię, trafiając do Piątkowej (2016-2019). Utru-
dzony latami posługi i chorobami postanowił zrezygnować 
z funkcji proboszcza i za zgodą Ks. Arcybiskupa przeszedł 
na emeryturę, przybywając w sierpniu 2019 r. do Dydni w 
charakterze rezydenta. Tutaj bardzo szybko dał się poznać 
jako ceniony i mądry spowiednik, dobry kaznodzieja i życz-
liwy, pełen entuzjazmu kapłan, cieszący się każdym dniem 
i każdym spotkanym człowiekiem.

Częścią jego życia było zamiłowanie do lasu, przy-
rody i pasja łowiecka. Z wielką radością opowiadał o przy-
rodzie, o życiu zwierząt, o pięknie stworzonego świata oraz 
harmonii, porządku i zasadach, jakie w nim panują. Miał 
pasję, dzięki której poprzez Msze z okazji wspomnienia 
św. Huberta, spotkań świątecznych wnosił wiele radości i 
Bożego spojrzenia pośród znajomych i przyjaciół, z którymi 
wspólnie dzielił i przemierzał tę łowiecką Knieję.

Lubił być pośród ludzi, rodziny, poznawać historie ich 
życia, codzienność, radości i problemy, o których słuchał i 
zawsze znalazł jakieś dobre słowo komentarza, wskazówki, 
pociechy i umocnienia. Zawsze troszczył się i z przejęciem 
przeżywał wydarzenia z życia swojej rodziny. Był patriotą lo-
kalnym, kochającym i znającym swoją małą ojczyznę, Har-
tę. Poznawał historię rodzinnych stron, chętnie rozmawiał 
z ludźmi o historii, więziach rodzinnych i znajomościach, 
utrzymywał życzliwe kontakty ze swoimi sąsiadami oraz 
kolegami i koleżankami ze szkoły podstawowej i średniej. 
Często odwiedzał znajomych kapłanów oraz chętnie gościł 
ich u siebie, organizując i uczestnicząc w spotkaniach księ-
ży rodaków z Harty, zjazdach rocznikowych i dekanalnych.

Dał się poznać jako człowiek gościnny. Drzwi jego 
mieszkania były dla gości otwarte, a serce przepełnione 
nieustanną gotowością do rozmowy i wspólnego zasiada-
nia do stołu z kawą, herbatą – stołu jako miejsca spotkania 

z człowiekiem, tworzenia więzi, życzliwego przyjęcia, po-
znania, podtrzymania relacji, przywrócenia wiary w człowie-
ka, rozmowy o Bogu, o ludziach, o świecie, czy po prostu 
wspólnego pomilczenia, które również miało swoją wymo-
wę.

W październiku 2020 roku przyszedł czas choroby, 
trudności i osłabienia sił fizycznych, których z dnia na dzień 
brakowało. Ostatnią w jego życiu Mszę Świętą odprawili-
śmy na plebanii wspólnie – ks. Stanisław, ks. Bartosz i ja 
– przed południem 23 października 2020 roku. W tym dniu 
po południu trafił do łańcuckiego Centrum Medycznego, 
gdzie po kilkunastu dniach zmarł. Jak mówił przed śmiercią: 
„Jestem przygotowany do życia na ziemi i życia w niebie. 
Ks. Kapelan był u mnie i mnie przygotował. Gdybym zmarł, 
to z Bartkiem się wszystkim zajmijcie, bo Proboszcz jest w 
szpitalu Niech się dzieje wola Boża”.

Zmarł 9 listopada 2020 roku o godz. 20:05 w Szpita-
lu w Łańcucie. Kilka minut po godzinie 21:00 zabiły dzwo-
ny przy kościele w Dydni ogłaszające, że zmarł kapłan – 
„Nasz” ks. Stanisław. Kolejne dni to dla wielu parafian, całej 
rodziny, przyjaciół i znajomych ks. Stanisława czas zadumy 
i modlitwy, życzliwych wspomnień oraz wielkiej ciszy pełnej 
refleksji. 10 i 11 listopada 2020 r. wierni trwali na modlitwie 
w kościele i w domach zwieńczonej Eucharystią (ekspor-
tą) 11 listopada 2020 roku o godz. 17:00. Po niej trumna 
z ciałem kapłana Stanisława została w uroczystej procesji 
przeniesiona jeden raz wokół kościoła, a później w asyście 
trzech wozów strażackich przewieziona do rodzinnej Har-
ty, w której zgodnie z testamentem chciał być pochowany. 
Msza Święta pogrzebowa została odprawiona 12 listopada 
2020 roku o godz. 12:00 w kościele parafialnym w Harcie. 
Po niej miał miejsce pochówek na cmentarzu parafialnym, 
gdzie spoczął obok grobowca swoich Rodziców i Siostry, 
oczekując na zmartwychwstanie na końcu czasów. Mszy 
Świętej i obrzędom pogrzebowym na miejscowym cmenta-
rzu przewodniczył J. E. Ks. Bp Stanisław Jamrozek, pocho-
dzący z Malawy, który znał ks. Stanisława już od 1983 roku, 
kiedy to jako  neoprezbiter przybył do malawskiej parafii. 
Przez lata łączyła ich serdeczna więź znajomości, przyjaźni 
i życzliwości rozpoczęta w tej podrzeszowskiej parafii. Ks. 
Stanisław Śliwa często z radością wspominał ten dzień, w 
którym zawoził kleryka Stanisława Jamrozka do przemy-
skiego Seminarium na pierwszy rok formacji i studiów.

Księże Stanisławie, można żyć pośród ludzi niedłu-
go, a przeżyć wiele… zostawiłeś ślad, żyjąc tak jakbyś był z 
nami od zawsze. W imieniu, Ks. Proboszcza Jana Gwalber-

W seminaryjnych progach
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„Lubił być pośród ludzi...”
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Rogi, 29 X 2020 r.
Ekscelencjo Księże Biskupie Stanisławie,
Czcigodni Księża,
Rodzino Zmarłego śp. Księdza Marka,
Wszyscy Uczestnicy uroczystości pogrzebowej tu w 

kościele i za pośrednictwem TV i Radio Fara

„Czas poszukiwania Boga – to życie.
Czas na znalezienie Boga – to śmierć.
Czas posiadania Boga – to wieczność”.
Tymi bardzo prostymi słowami św. Franciszek Sa-

lezy opisał tajemnicę relacji człowieka do Boga. Wierzę, 
że te słowa pomogą nam również lepiej zrozumieć życie 
i śmierć Księdza Marka, Waszego Proboszcza, Księdza 
Marka – syna, brata, przyjaciela, sąsiada, kolegi. Słowa te 
umacniają naszą nadzieję, jaką pokładamy w Bogu, w chwi-
li, gdy żegnamy się z Nim tutaj w Waszym i Jego kościele 
parafialnym.

Życie jest czasem poszukiwania Boga. Przez całe 
życie poszukujemy tego, co dałoby nam szczęście, sens 
i spełnienie. Tęsknimy za doskonałością, za wiecznością. 
Ta tęsknota, którą Bóg zatopił w naszych sercach, porusza 
nas i napędza. Ale drogi, na których szukamy Boga są jak-
że często objazdami lub ślepymi zaułkami. Potrzebujemy 
przewodnika. Życie Księdza Marka było ciągłym poszuki-
waniem Boga. Sam szukał, ale też pomagał jako kapłan w 
poszukiwania Boga wielu, tym do których był posłany. Ot-
wierał ludzkie serca Odkupicielowi, tak jak to zapisał jako 
dewizę swego kapłańskiego posługiwania na obrazku pry-
micyjnym.

Śmierć, która jest u kresu życia – mimo żałoby po 
stracie człowieka – w przypadku ludzi wierzących traci swój 
horror, ponieważ jest czasem znalezienia Boga i nadania 
życiu celu! Ksiądz Marek osiągnął cel. Bogu oddał swe ży-
cie i wszedł w wieczność, która jest posiadaniem Boga.

W swojej prorockiej wizji autor Apokalipsy św. Jan 
Apostoł wprowadza nas w nowy, ostateczny wymiar ludz-
kiego życia i historii: „ja, Jan, ujrzałem nowe niebo i nową 
ziemię, ponieważ – pierwsze niebo i pierwsza ziemia prze-
minęły. Nie ma już morza. Nie ma morza! – tego symbolu 
chaosu i burzliwych, i zaburzonych relacji międzyludzkich i 
ludzko-boskich; Nie będzie już smutku, zawodzenia, bólu…, 
gdyż Ten, który jest Alfą i Omegą, powiedział: Oto czynię 
wszystko nowe!”

Dla Księdza Marka pierwsze niebo i pierwsza ziemia 
przeminęły. Ta ziemia dydniańska na której wyrastał i w któ-
rą wrósł, to niebo błękitne, a czasem chmurami zasnute nad 
tą ziemią. One dla Niego już przeminęły. Wierzymy jednak, 
że ujrzał niebo nowe i ziemię nową. I Miasto Święte – Jeru-
zalem Nowe, i przybytek Boga z ludźmi, i otwartą świątynię 
Przybytku Świadectwa, Świątynię Bożą i ołtarz, i Arkę Jego 
Przymierza, która jest w Jego Świątyni, i Niewiastę oble-
czoną w słońce, i stojącego Baranka jakby zabitego, i wielki 
tron biały, i Zasiadającego na tronie, Któremu błogosławień-
stwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków! (Por. Ap)

My nadal jesteśmy obywatelami tego pierwszego 
nieba i pierwszej ziemi. Mimo iż cierpią one w bólach rodze-
nia, nie kierują się ku końcowi, ale ku swemu ostatecznemu 
celowi, sensowi i ku Temu który jest ponad wszystkim, i Któ-
ry „wszystko czyni nowe”.

Dziś żegnamy się z naszym drogim Księdzem Mar-
kiem, którego Pan powołał do posługi kapłańskiej, aby był 
wśród nas widzialnym znakiem nowego nieba i ziemi. Chry-
stus, który 29 czerwca 1983 r. poprzez włożenie rąk biskupa 
w katedrze przemyskiej dał mu udział w swoim kapłaństwie, 
posłał Go, aby był zwiastunem Dobrej Nowiny o nowym nie-
bie i nowej ziemi, najpierw jako wikariusz w parafiach Go-
gołów (1983-1985), Bączal Dolny (1985-1987), Kobylany 
(1987-1991) i Tyrawa Wołoska (1991-1993), a następnie od 
1 września 1993 r. jako proboszcz parafii Wańkowa, gdzie 
duszpasterzował przez 23 lata, do roku 2016, kiedy to zo-

Ks. Stanisław Nabywaniec

ta Dąbala, Ks. Bartosza Rakoczego i swoim oraz wszyst-
kich parafian: dziękujemy!

Na koniec, z wiarą w świętych obcowanie i życie 
wieczne chcę dziś wypowiedzieć: „Księże Stanisławie, no 

jak tam? Jak żyjesz? Wierzymy, że elegancko”.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczy-

wanie. Amen.
Ks. Robert Blama

Prymicje ks. Marka

Dzień prymicji w kościele parafialnym w Dydni

fot. archiwum
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stał mianowany proboszczem parafii 
waszej parafii pw. św. Bartłomieja w 
Rogach.

Jako człowiek, chrześcijanin i 
kapłan, gorliwie wykorzystywał liczne 
swe talenty, które dał mu Pan, wyci-
skając głębokie znamię we wszyst-
kich środowiskach, w których pełnił 
swoją misję kapłańską. Powołanie 
kapłańskie było jego pierwszym, je-
dynym i prawdziwym powołaniem, w 
którym chciał się w pełni i całkowicie 
zrealizować. Budował przede wszyst-
kim duchową świątynię ludu Bożego, 
ale też podjął się dzieła budowy ma-
terialnej świątyni w Serednicy, z wiel-
kim wysiłkiem własnym i miejscowej 
wspólnoty. Tutaj w Rogach wszedł w 
dzieło swego poprzednika ks. Ryszar-
da Strzępka. Podjął je i kontynuował. 
Między innymi zaprosił do waszej pa-
rafii apostołkę Bożego Miłosierdzia – 
św. siostrę Faustynę. Tu Pan przerwał 
nić jego życia, w połowie dni jego.

Ziemskie Jego życie rozpoczę-
ło się 24 października 1957 r. Urodził się w Krzemiennej. 
Przeżył zatem 63 lata i trzy dni. Wraz z rodzicami Marią 
i Zbigniewem oraz trzema braćmi Andrzejem, Adamem i 
Wojciechem mieszkał w Dydni. Atmosferę domu rodzinne-
go Księdza Marka może zilustrować jeden przykład. Nigdy 
do swoich rodziców nie zwracał się „mamo” czy „tato”. Do 
końca mówił jak mały chłopiec – „mamusia”, „tatuś”. Mimo 
odległości, każdą wolną chwilę, od wielu już lat, poświęcał 
opiece i trosce o chorego tatę. Dawał nam tym budujący 
przykład synowskiej miłości.

Do szkoły podstawowej uczęszczał w Dydni. Od 
bardzo młodych lat był ministrantem. Msze św. odprawiane 
były w kościele parafialnym w dni powszednie tylko rano, co 
wymagało od niego hartu ducha. Po służbie ministranckiej 
udawał się do pobliskiej szkoły. Dalszą naukę kontynuował 
w latach 1972-1976 w Liceum Ogólnokształcącym w Dyno-
wie w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Przez cztery 
lata dojeżdżał do szkoły autobusem. Wymagało to od niego 
wielkiego wysiłku i samozaparcia, gdyż autobus wyjeżdżał z 
przystanku w Dydni o godzinie 5:48. Do Dynowa przyjeżdżał 
przed godziną siódmą rano. Szkoła była jeszcze zamknięta. 
Dawało to okazję, by codziennie uczestniczyć w porannej 
Mszy św. w dynowskim kościele. Być może, to w zaciszu i 
półmroku tego kościoła, dojrzewało w Nim i umacniało bu-
dzące się zapewne już wcześniej powołanie kapłańskie. Nic 
więc dziwnego, że po uzyskaniu świadectwa maturalnego 
skierował swoje kroki do Seminarium Duchownego w Prze-
myślu. Rozpoczętą formację i studia przerwała Mu służba 
wojskowa, którą odbywał dwa lata w jednostce kleryckiej w 
Bartoszycach w latach 1976-1978. Indoktrynacja politruków 
wojskowych nie zachwiała Jego powołania. Powrócił do se-
minarium i 29 czerwca 1983 r. przyjął święcenia kapłańskie 
z rąk biskupa Ignacego Tokarczuka, w roku jubileuszowym 
1950 lat od śmierci Zbawiciela świata, w roku drugiej piel-
grzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny.

Drogi Marku! Mogę powiedzieć, że znaliśmy się od 
zawsze. Nasze drogi zbiegły się, i to w dosłownym tego sło-

wa znaczeniu, w okresie nauki liceal-
nej, w tym samym autobusie do szko-
ły, w tym samym liceum, a następnie 
w seminarium, kiedy po powrocie z 
wojska dołączyłeś wraz z pozostałymi 
kolegami do naszego kursu. Wspólnie 
z rzeszą kleryków kroczyliśmy w świą-
tecznym orszaku, do Bożego domu 
(por. Ps. 42), do przemyskiej katedry, 
by w dniu święceń kapłańskich dojść 
„aż do rogów ołtarza” (Ps 118), przy 
którym leżeliśmy na posadzce w sku-
pieniu i drżeniu. I ten, jakże radosny 
dzień prymicji w kościele parafialnym, 
razem, przy jednym ołtarzu, kiedy 
wspólnie, drżącymi rękami łamaliśmy 
po raz pierwszy ten Chleb, który roz-
siany był po górach, a zebrany stał się 
jedno (por. Didache), i „pili z jednego 
kielicha” (IV Modlitwa Eucharystycz-
na), wypowiadając słowa Kanonu 
Rzymskiego: „Niech Twój święty Anioł 
zaniesie tę Ofiarę na ołtarz w niebie 
przed oblicze boskiego majestatu 
Twego, abyśmy przyjmując z tego 

ołtarza Najświętsze Ciało i Krew Twojego Syna, otrzymali 
obfite błogosławieństwo i łaskę”. Przez 37 lat w kapłaństwie 
wielokrotnie jeszcze spotykaliśmy się przy jednym ołtarzu.

Dzisiaj spotykamy się po raz kolejny przy ołtarzu 
wraz z innymi kapłanami oraz z biskupem. Jakże jednak 
w innych okolicznościach. My sprawując liturgię euchary-
styczną, która jest zapowiedzią wiecznej liturgii Boskiej, Ty 
mając, jak wierzymy, udział w uczcie niebieskiej, w Świątyni 
Boga w niebie, która się otwarła, dla Ciebie i przy ołtarzu, 
który jest przed tronem Wszechmocnego.

Marku! Chcę Ci wyrazić wdzięczność w imieniu 
wszystkich Krajanów, tych z odległego Kazachstanu, na-

szego seniora ks. Zbigniewa Pietryki i nas tu obecnych, 
przede wszystkim w imieniu ks. Stanisława, dyrektora 
Domu „Emaus”, z którym się tak przyjaźniłeś i który w tych 
ostatnich dniach tak bardzo starał się spieszyć Ci z pomocą, 
wdzięczność w imieniu Kolegów z naszego kursu i swoim 
własnym za twoją przyjaźń, bo jak napisał w „Małym Księ-
ciu” Antoine de Saint-Exupéry: „Nawet w obliczu śmierci 
przyjemna jest świadomość posiadania przyjaciela”. Dzię-

Nowo wyświęcony kapłan

Prymicjanci ks. Marek Siedlecki i ks. Stanisław Nabywaniec

fot. archiwum

fot. archiwum
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„Odszedłeś cicho, bez 
słów pożegnania.

Tak jakbyś nie chciał 
swym odejściem smucić…

Tak jakbyś wierzył w 
godzinę rozstania, 

że masz niebawem z 
dobrą wieścią wrócić.”

Ks. Jan Twardowski

Z ogromnym żalem i 
smutkiem przyjęliśmy wia-
domość, że w dniu 7 grudnia 

2020 r. odszedł od nas Śp. Ra-
fał Florek, wieloletni nauczyciel gry na saksofonie Szkoły 
Muzycznej I st. w Dydni.

Rafał miał 31 lat. Był człowiekiem czynu, słowa prze-

kuwał w działanie. Zawsze uśmiechnięty, uczynny, pełny 
dobroci, ciepła i zawsze gotowy do pomocy innym. Pełen 
planów na przyszłość. 

Pożegnaliśmy szlachetnego człowieka, wielkiego 
serca i mądrości, przyjaciela młodzieży, którego pasją była 
muzyka, a misją praca dla wspólnego dobra.

Swoją pasję przekazał nam ucząc, by doskonalić 
świat pięknem muzyki.

Trudno znaleźć słowa oddające osobowość Rafała, 
był niesamowitym człowiekiem … 

Trudno jest pisać o koledze w czasie przeszłym… 
Trudno jest powiedzieć Żegnaj Kolego…
Rafale, na zawsze pozostaniesz w naszych ser-

cach.
Dyrektor, nauczyciele i pracownicy

Szkoły Muzycznej I st. w Dydni

kuję za życzliwość i dobro, za wspólnie przeżyty czas, za 
wspólne spotkania, za Twoją radość, którą wnosiłeś w te 
spotkania. Za wszystko dziękuję Ci. Dziękuję za zorganizo-
wany tu w Rogach w ostatnim roku zjazd kursowy, którego 
byłeś gospodarzem.

Żegnając dzisiaj Księdza Marka, pragniemy też po-
dziękować Bogu w tej Eucharystii za dar życia, jaki mu Bóg 
dał, za dar kapłaństwa, którym żył i którego był świadkiem, 
za wszystkie dobre rzeczy, którymi Bóg obdarzył wielu z 
nas poprzez Jego posługę kapłańską.

Z wiarą żegnając dziś naszego drogiego Księdza 
Marka, waszego Proboszcza, niech nasza wdzięczność za 
całe dobro, które przez Niego otrzymaliśmy, odzwierciedla 
naszą wiarę w życie wieczne, niech wyraża się w modlitwie 
o szczęśliwe życie wieczne dla Niego, aby Jezus Chrystus, 
„Arcykapłan dóbr przyszłych” (Hbr 9,11), za którym Ksiądz 
Marek podążał w kapłaństwie, wynagrodził Go swoją bli-
skością i dał Mu wieczny pokój.

Amen.
Ks. Stanisław Nabywaniec

Uczył gry na saksofonie Jego pasją była muzyka

Aleksandra Florczak

„Sławna pieśń legionów polskich poczyna się od 
wierszy, które są godłem historii nowej: Jeszcze Polska nie 
zginęła, kiedy my żyjemy. Słowa te mówią, że ludzie mający 
w sobie to, co istotnie stanowi narodowość, zdolni są prze-

dłużać byt swojego kraju niezależnie od warunków politycz-
nych tego bytu, i mogą nawet dążyć do urzeczywistnienia 
go na nowo...” – Adam Mickiewicz.

Niepodległość kraju to niezależność od innych, to 
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Drogi
• Dydnia Wola (nr ewid. dz. 2240/1) przebudowa drogi 

gminnej długości 974 m, nawierzchnia asfaltowa, koszt 
realizacji zadania 485 251 zł, w tym 291 150 zł dofinan-
sowania z Funduszu Dróg Samorządowych, 137 105,97 
zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych

• Jabłonka Wola przebudowa drogi gminnej długości 400 
m, nawierzchnia asfaltowa, koszt realizacji zadania 104 
429,46 zł

• Końskie (nr ewid. dz. 432, 627) przebudowa drogi gmin-
nej długości 2263 m, nawierzchnia asfaltowa, koszt re-
alizacji zadania 832 445 zł, w tym 665 956 zł dofinanso-
wania z Funduszu Dróg Samorządowych 

• Grabówka (nr ewid. dz. 1098/1, 1098/4) przebudowa 
drogi gminnej długości 901 m, nawierzchnia asfaltowa, 
koszt realizacji zadania 320 573 zł, w tym 224 401 zł 
dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych

• Jabłonka Kopaniska (nr ewid. dz. 499,523) przebudowa 
drogi gminnej długości 880 m, nawierzchnia asfaltowa, 
koszt realizacji zadania 300 013,97 zł, w tym 241 755,02 
zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych

• Witryłów „na Dział” (nr ewid. dz. 461) przebudowa dro-
gi gminnej długości 500 m, nawierzchnia z płyt JOMB, 
koszt realizacji zadania 138 537,35 zł, w tym 122 139,01 

zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych

• Końskie „stara droga” (nr ewid. dz. 304, 325) przebudo-
wa drogi gminnej długości 1000 m, nawierzchnia asfal-
towa, koszt realizacji zadania 270 815,89 zł, w tym 193 
971 zł dofinansowania ze środków Budżetu Państwa 

• Krzemienna „k. dworu” (nr ewid. dz. 467) przebudowa 
drogi gminnej długości 250 m, nawierzchnia asfaltowa, 
koszt realizacji zadania 64 773,67 zł, w tym 46 652 zł 
dofinansowania ze środków Budżetu Państwa 

• Niebocko „k. Bastka” (nr ewid. dz. 592) przebudowa 
drogi gminnej długości 170 m, nawierzchnia asfaltowa, 
koszt realizacji zadania 55 674,72 zł, w tym 40 775,00 zł 
dofinansowania ze środków Budżetu Państwa 

• Dydnia (nr ewid. dz. 9) przebudowa drogi rolnej długości 
470 m, nawierzchnia z płyt JOMB, koszt realizacji za-
dania 48 430,20 zł w tym dofinansowanie z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych (łącznie z drogą rolną w Nie-
bocku dofinansowanie 92 000 zł)

• Niebocko (nr ewid. dz. 341) przebudowa drogi rolnej dłu-
gości 400 m, nawierzchnia z płyt JOMB, koszt realizacji 
zadania 72 569,77 zł w tym dofinansowanie z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych (łącznie z drogą rolną w Dyd-
ni dofinansowanie 92 000 zł)

• Dydnia (nr ewid. dz. 2196) przebudowa drogi gminnej 
długości 90 m, nawierzchnia asfaltowa, koszt realizacji 

Złożenie kwiatów przed obeliskami
w Niebocku w Dydni

Aleksandra Florczak

wolność polityczna, ekonomiczna i społeczna, to możliwość 
samostanowienia i suwerennego podejmowania decyzji. 
Dla każdego narodu jest ona podstawową wartością. Dla 
Polaków niepodległość jest dzisiaj rzeczywistością, choć 
przez wiele lat była jedynie marzeniem. 

W dniu Narodowego Święta Niepodległości 11 listo-
pada 2020 r. Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń i Przewod-
niczący Rady Gminy Dydnia Piotr Szul złożyli symboliczne 
kwiaty i znicze pod pomnikami upamiętniającymi ważne dla 
naszej społeczności wydarzenia. W związku z pandemią 
tym razem nie było tradycyjnych uroczystości – świętowali-
śmy cicho, skromnie, bez orkiestry, bez sztandarów. 

11 listopada upamiętania odzyskanie przez Polskę 
niepodległości po 123 latach niewoli, nieistnienia na ma-
pach świata i w międzynarodowej rzeczywistości politycznej. 
Data ta jest związana z zakończeniem I wojny światowej, a 

także powrotem marszałka Józefa Piłsudskiego z niewoli, 
do której dostał się wskutek odmowy złożenia przysięgi bra-
terstwa broni wobec Niemiec i Austro-Węgier. Święto Nie-
podległości zostało ustanowione w 1937 roku. Jednak już w 
1945 roku zostało zniesione i zastąpione komunistycznym 
Narodowym Świętem Odrodzenia Polski obchodzonym w 
dniu 22 lipca. W okresie PRL środowiska niepodległościowe 
organizowały nielegalne obchody rocznicy odzyskania nie-
podległości 11 listopada, za co były represjonowane przez 
władze państwowe. Oficjalnie obchody Narodowego Święta 
Niepodległości 11 listopada przywrócono w 1989 roku, po 
upadku komunizmu, w okresie transformacji ustrojowej Pol-
ski. Wtedy też ustanowiono ten dzień wolnym od pracy. 

Aleksandra Florczak
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zadania 11 000 zł
• Końskie (nr ewid. dz. 325, 533, 565) przebudowa drogi 

gminnej długości 700 m, nawierzchnia asfaltowa, koszt 
realizacji zadania 56 198,70 zł

• Krzywe (nr ewid. dz. 960/1) przebudowa drogi gminnej 
długości 120,00 m, nawierzchnia asfaltowa, koszt reali-
zacji zadania 25 032,96 zł

• Wydrna „Świdrówka” przebudowa drogi gminnej długoś-
ci 100 m, nawierzchnia asfaltowa, koszt realizacji zada-
nia 20 541 zł

Chodniki
• Jabłonka (droga wojewódzka nr 835) budowa chodnika 

długości 310 m wraz z zatoką przystankową, koszt re-
alizacji zadania 395 000 zł, w tym 220 000 zł z budżetu 
województwa i 175 000 zł z budżetu gminy

• Dydnia (droga wojewódzka nr 835) remont chodnika 
długości 300 m, koszt realizacji zadania 100 000 zł, w 
tym 50 000 zł z budżetu województwa i 50 000 zł z bu-
dżetu gminy

Oświetlenie
• Krzemienna – budowa oświetlenia przy Skwerze Dydyń-

skich
• Dydnia – budowa oświetlenia w parku przy scenie, 10 

000 zł dofinansowania z Podkarpackiego Programu Od-
nowy Wsi

Infrastruktura komunalna
• Wydrna – wykonano kompleksową termomoderniza-

cję budynku Domu Ludowego. Koszt realizacji zadania 
247 605 zł, w tym 100 000 zł dofinansowania z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej

• Temeszów – wykonano remont budynku po byłej Szkole 
Podstawowej z przeznaczeniem na Klub Seniora. Koszt 
realizacji zadania 151 329 zł, w tym 146 063 zł dofinan-
sowania z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Spo-
łecznej

• Końskie – trwa przebudowa i termomodernizacja Domu 
Ludowego w Końskiem. Szacunkowy koszt realizacji za-
dania ok. 424 300 zł, w tym 185 000 zł dofinansowania 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

• Krzywe – trwają prace przy przebudowie wiejskiej świet-
licy na Izbę Regionalną. Szacunkowy koszt realizacji za-
dania ok. 248 000 zł, w tym 200 000 zł dofinansowania 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

• Krzemienna – rozpoczęto prace przy przebudowie bu-
dynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Szacunko-
wy koszt realizacji zadania ok. 1 363 600 zł, w tym 1 145 
943 zł dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

• Grabówka – trwają procedury przetargowe związane z 
wyłonieniem wykonawcy przebudowy Domu Ludowego 
w Grabówce na cele kulturalne

• Dydnia - trwają procedury przetargowe związane z wy-
łonieniem wykonawcy gminnego targowiska „MÓJ RY-
NEK”.

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
• Grabówka – budowa kanalizacji, koszt realizacji zadania 

ok. 1 900 000 zł

• Temeszów
- Projekt budowy wodociągu jest na etapie decyzji celu 

publicznego
- Przygotowywana jest decyzja środowiskowa budowy 

kanalizacji
• Obarzym – projekt kanalizacji jest na etapie realizacji
• Jabłonka
- Wykonano projekt rozbudowy kanalizacji JABŁONKA-

KOPANISKA-DZIAŁKI
- Pozyskano dofinansowanie wysokości 800 000 zł na 

modernizację oczyszczalni ścieków w Jabłonce

Oświata
• Żłobek Gminny w Dydni 
- Utworzenie Żłobka Gminnego w Dydni 155 463 zł do-

finansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej

- Dofinansowanie do funkcjonowania żłobka: 19 305 zł 
(Funkcjonowanie miejsc opieki żłobkowej w ramach mo-
dułu 2 resortowego programu rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi do lat 3 “MALUCH+ 2020)

• Zespół Szkół w Niebocku
- remont stołówki – 77 577,76 zł dofinansowania z 3 mo-

dułu programu „Posiłek w szkole i w domu”
- pozyskano dofinansowanie w wysokości 3 000 000 zł z 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę 
hali sportowo-widowiskowej przy ZS w Niebocku

• Szkoła Podstawowa w Końskiem – zakup pomocy dy-
daktycznych do nauki przedmiotów przyrodniczych – 70 
797 zł dofinansowania

• Zakup 84 laptopów dla szkół na potrzeby nauki zdalnej 
(łącznie 304 507 zł dofinansowania z programów: W 
Sieci Bez Barier, Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła+)

• Szkoła Muzyczna w Dydni 
- zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia – 70 

000 zł dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego

- organizacja I Mistrzowskich Kursów Instrumentów Dę-
tych – 40 000 zł dofinansowania z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego

Sport, rekreacja, wypoczynek
• Wydrna – siłownia zewnętrzna, dofinansowana w ra-

mach organizowanego przez fundację BGK im. J. K. 
Steczkowskiego konkursu grantowego ,,Moja Mała Oj-
czyzna III edycja”.

• Obarzym – siłownia zewnętrzna, zadanie zrealizowane 
przez Stowarzyszenie Obarzym 2009 dzięki dofinanso-
waniu ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
“Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020”

• Witryłów – siłownia zewnętrzna i plac zabaw, zadanie 
zrealizowane przez OSP Witryłów dzięki dofinansowa-
niu ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
“Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020”

• Krzemienna – siłownia zewnętrzna
• Niewistka – siłownia zewnętrzna i altanka
• Jabłonica Ruska – łowisko gminne „no kill – catch and 

release”
Aleksandra Florczak
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Dom Ludowy w Wydrnej Klub Seniora w Temeszowie

Sala integracyjna - Klub Seniora Temeszów Dom Ludowy w Końskiem

Izba Regionalna w Krzywem Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Krzemiennej

Droga Dydnia Wola Jabłonka Wola
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Droga Grabówka-Lalin

Droga w Jabłonce „Kopaniska”Grabówka-Lalin

Droga Witryłów „na Dział” Krzemienna „k. dworu”

Niebocko „k. Bastka” Droga rolna w Dydni

Końskie „stara droga”
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Droga w Krzywem

Droga w Wydrnej

Droga rolna w Niebocku

Plac przed SP w Jabłonce Chodnik  w Jabłonce

Wyremontowany chodnik w Dydni

Droga Końskie - Mrzygłód

Oświetlenie w Krzemiennej
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Oświetlenie w parku w Dydni Stołówka w ZS Niebocko

Siłownia w Wydrnej

... w Niewistkce ... w Krzemiennej

Altanka w Niewistce Łowisko gminne w Jabłonicy Ruskiej

... w Witryłowie
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„Dydyński słownik bio-
graficzny” to przede wszystkim 
relacje ze smutnych pożegnań 
naszych zmarłych koleżanek i 
kolegów – emerytowanych pra-
cowników oświaty naszej gminy, 
członków SEiR. Przedstawiliśmy 
również bardzo odległe – z po-
czątków wieku XX i wcześniej, ale 
zawsze poparte sprawdzonymi 
dokumentami archiwalnymi fakty 
z życia kapłanów i nauczycieli kie-

dyś tu pracujących.
Ostatnio wspominaliśmy rocznicę odejścia do Domu 

Ojca naszego wspaniałego duszpasterza, przyjaciela i pro-
boszcza Ks. Prałata Adama Drewniaka, przypominając 
czytelnikom tego kwartalnika o obowiązku realizacji zadań, 
jakie wyznaczał w prowadzonym dla parafian „uniwersyte-
cie życiowym dla pokoleń”. Nauki te poznawaliśmy nie tylko 
w kazaniach, „Michaelu”, w konfesjonale, zebraniach Akcji 
Katolickiej, spotkaniach Domowego Kościoła, ale po prostu 
w czasie spotkań przed kościołem po Mszy Świętej czy na 
schodach wiodących na parking i plebanię; na cmentarzu, 
spotkań zbiorowych i indywidualnych...

Czy coś zostało w naszej pamięci?
Jak długo żyją w nas wspomnienia?
5 sierpnia 2020 r. żegnaliśmy koleżankę Helenę Sze-

lest, która ostatnie lata życia spędziła w DPS w Łańcucie. 
Znów padły słowa: „śpieszmy się kochać ludzi tak szybko 
odchodzą”... i śmierć jest zawsze zaskoczeniem, zawsze 
przychodzi nie w porę, za wcześnie ... i pozostawia ból roz-
łąki”.

Obojętne jakich słów użyjemy, sens jest ten sam, 
choć przeważnie „słowa są małe, by wyrazić to, co czuje 
serce”. Ponadto w naszej sekcji pożegnania są coraz częst-
sze, a niestety, liczba żegnających nie 
rośnie. Ostatnio tłumaczy nas trochę 
pandemia, ale czy to jedyny powód?

A może „serca giną wśród na-
wału własnych problemów, spraw, 
tytułów, stanowisk ? … gdy żegnany 
„odchodzący” za wcześnie zachoro-
wał, przeszedł na rentę lub jego kon-
takt ze środowiskiem był trudny z po-
wodu stanu zdrowia?

Helena Janina Szelest urodzi-
ła się 15 czerwca 1935 r. w Krzywem 
jako córka Konstantego i Anny Ci-
pora. Mając 7 lat, rozpoczęła naukę 
w Szkole Podstawowej w Krzywem, 
uczęszczając tu do klas I – V, a klasę 
VI i VII zaliczyła w Szkole Podstawo-
wej w Dydni.

W 1948 r. została przyjęta do 
Państwowego Liceum Pedagogiczne-
go w Brzozowie. Ze względu jednak 
na to, że miała dopiero 13 lat, chodziła 
jeden rok do klasy wstępnej, a po jej 
ukończeniu rozpoczęła naukę w kla-

sie I Liceum Pedagogicznego.
Osiągała bardzo dobre wyniki w nauce, chociaż wa-

runki materialne miała bardzo trudne.
Ojciec zmarł w 1949 r. Matka z pracy na roli z trudem 

wyżywić mogła 7 dzieci. Helena nie przerwała jednak nauki 
i w 1953 r. zdała egzamin dojrzałości i rozpoczęła pracę 
jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Końskiem.

Od roku 1957 pełniła obowiązki kierownika szkoły. 
W 1968 r. ukończyła Studium Nauczycielskie na Wydziale 
Zaocznym w Krośnie.

Jako kierowniczka szkoły dbała o całokształt pracy 
dydaktyczno – wychowawczej. Czuwała nad właściwą pra-
cą grona nauczycielskiego, często hospitowała nauczycieli.  
Lekcje omawiała właściwie i wyczerpująco, podawała dobry 
instruktaż.

Dokumentację szkoły prowadziła na bieżąco – rzetel-
nie i dokładnie. Dokształcała się, dużo czytała. Była ambit-
na, inteligentna i zdyscyplinowana. Tworzyła miłą atmosfe-
rę pracy oraz wzajemnego zrozumienia i zaufania w szkole. 
Była zawsze pełna życzliwości dla uczniów. Szczególną tro-
ską otaczała uczniów o zaburzeniach rozwojowych, ogra-
nizując im różnoraką pomoc. Postarała się o zezwolenie i 
prowadziła budowę szkoły w Końskiem.

Za jej kadencji szkoła została zbudowana i oddana 
do użytku.

Angażowała się w prace społeczne dla środowiska. 
Prowadziła różne kursy i zespoły dla starszych, a także chó-
rek młodzieżowy. Przygotowała również dzieci do śpiewów 
w czasie Mszy Świętych w miejscowym kościele.

Chyba wielu dawnych uczniów (i rodziców) pamięta, 
a nawet w dziecięcych pamiątkach posiada wykonywane 
przez Panią Helenę kartki z serduszkami i obrazkami dla 
dzieci zachęcające i ułatwiające odprawianie pierwszych 
piątków i pierwszych sobót miesiąca.

Może teraz – po latach patrząc na tamtą „epokę”, 
wielu inaczej też spojrzy na przyjmo-
waną nieraz „z uśmieszkiem” zachę-
tę swojej Pani i doceni ofiarowane 
dzieciom serce nauczyciela. Nie było 
wtedy zbyt wielu takich, którzy mó-
wili: „wszędzie gdzie będziecie się 
źle zachowywać, będę reagować” - 
w kościele też – bo odpowiadam za 
wasze dobre zachowanie zawsze i 
wszędzie”.

Była też sekretarką ZO ZNP 
ogniska Dydnia, często zabierała głos 
w dyskusjach na konferencjach rejo-
nowych omawiając przede wszystkim 
trudności uczniów w szkole – szukając 
i uzasadniając przyczyny problemów 
oraz analizując możliwości i sposoby 
pomocy ze strony szkoły i nauczycie-
la. Z dniem 1 IX 1970 r. kierownikiem 
Szkoły Podstawowej w Końskiem zo-
stał Wolanin Józef, a Helena Szelest 
otrzymała etat nauczycielki w Szkole 
Podstawowej w Wydrnej.

Po 2 latach przeniosła się do 

Halina Pocałuń

Była ukochaną Ciocią
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Urodzony we dworze w Witryłowie (cz. XXIII)

Arpex-West, oprócz prowadzonych robót budowla-
nych, wykonywał też usługi w zakresie remontu i konser-
wacji mebli zabytkowych. Tutaj dużą rolę odegrały nasze 
dawne kontakty z licznymi właścicielami tego typu zabyt-
ków. To oni swoimi zleceniami wypełniali nasz portfel, tak 
że przez dwa lata współpracowaliśmy z handlarzem zabyt-
kowymi meblami z Niemiec Zachodnich. Za tę usługę brali-
śmy zapłatę w markach, był to export. Za uzyskane dewizy 
można było w Polsce kupić wszystko. I to dla przedsiębior-
stwa i jego rozwoju było ważne. Ta dobra współpraca nagle 

urwała się. Pewnego razu na granicy celnicy polscy kazali 
Niemcowi wyładować wszystkie meble i dokładnie spraw-
dzili cały transport, nie biorąc pod uwagę tego, że już w Po-
znaniu celnik dokonał odprawy i opieczętował samochód. 
Była to wyraźna złośliwość władzy ludowej, w konsekwencji 
Niemiec zrezygnował z dalszej współpracy z nami.

W 1986 roku wygasła umowa dzierżawy nasze-
go biura przy ul. Strzeszyńskiej w Poznaniu. Właścicielka 
domu miała inne plany, zaszła więc konieczność kupna 
czegoś nowego. Udało nam się znaleźć duży „bliźniak” w 

Zbigniew Wincenty Dwernicki

Szkoły Podstawowej w Jabłonce. Ze 
względu jednak na trudne warunki 
mieszkaniowe przy Jej złym już stanie 
zdrowia, poprosiła o przeniesienie do 
Szkoły Podstawowej w Krzemiennej i 
tu zamieszkała w Domu Nauczyciela. 
Za wszelką cenę chciała – mimo cho-
roby – pracować, ale szybko pogar-
szający się stan zdrowia zmusił ją do 
przejścia na rentę (III grupy).

Rentę miała bardzo niską, a 
leczenie wymagało funduszy, dlatego 
– przyjmowała w miarę możliwości 
zastępstwa (½, ¼ etatu) w sąsiednich 
szkołach.

Jako czynna nauczycielka 
otrzymywała wyróżnienia: (Złoty 
Krzyż Zasługi) i nagrody: Kuratora, 
Gminnego Dyrektora Szkół i nagro-
dy jubileuszowe za 25 i 30 lat pracy 
pedagogicznej. Kiedy już nie mogła 
samodzielnie funkcjonować w swym 
mieszkaniu na piętrze w Domu Na-
uczyciela, gdy potrzebowała stałej 
opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zamieszkała w DPS w 
Łańcucie. To było wyjście najlepsze z możliwych.

Rodzina w miarę własnych możliwości zdrowotnych 
wspierała ją, odwiedzała. Nie straciła też z nami kontaktu. 
W DPS-ie miała dobre warunki, ale bardzo tęskniła za ro-
dzinnymi stronami, za szkołą. Marzyła, że wróci, że nawet 
wyremontuje sobie dawne mieszkanko!

Wyrwanie z marzeń mogło być dla niej jeszcze smut-
niejsze. Osamotnienie pogłębiało chorobę, a nie mogliśmy 
temu zaradzić. Pandemię i jej skutki zrozumiała właściwie 
– była spokojniejsza i czekała na powrót do normalności. 
Nam zostały Jej piękne listy i wiele wspólnych wspomnień 
z lat, gdy była wśród nas. Teraz jesteśmy przekonani, że 
jest Jej dobrze. Nie odeszła daleko. Została w sercach i 
pamięci najbliższych, rodziny, przyjaciół, a także uczniów, 
których starała się otoczyć troską i wychować na dobrych, 
uczciwych ludzi i to nie w jednej tylko szkole. Żegnając Ją 
w czasie pogrzebu, powiedziałam: „Żegnamy Cię Kochana 
– po ludzku – z żalem, ale i z nadzieją na powtórne spot-
kanie w Domu Ojca – w niebie”. Spełniłam też prośbę Jej 
Brata Wiesława (który był moim kolegą szkolnym w LO w 
Brzozowie), a który ze względu na stan własnego zdrowia 

i sytuację rodzinną w Świdnicy nie 
mógł uczestniczyć w pogrzebie i pro-
sił o przekazanie Jego słów.

Cytuję:
„Halinko!
Proszę pożegnaj też ode mnie 

moją Kochaną Siostrę. Gdybym był 
obecny – (ale nie mogę), to powie-
działbym jak w trenie Kochanowskie-
go:

„Wielkie mi pustki uczyniłaś w 
moim domu moja Droga Heleniu, tym 
zniknieniem swoim”. Bo Hela – moja 
starsza siostra – była zawsze moim 
przewodnikiem duchowym. Pamię-
tam wiele Jej słów… Pamiętam Jej 
nienaganne wykaligrafowane pis-
mo… Pamiętam Ją jako wspaniałego 
nauczyciela, dla którego – źródłem 
uprawiana zawodu była PRAWDA 
– prawda w rozumieniu klasyki gre-
ckiej: Nie bała się Krzyża w szkole 
w mrocznych czasach zniewolenia! 
Żyła cicho i odeszła cicho; będąc czę-

sto niezrozumiana…
Chciałbym Ci jeszcze Kochana zanucić na koniec 

fragment naszej pieśni Maryjnej: 
„A komu noc czuwaniem jest niełatwym 
– na czas bezsenny siłę daj i moc
I tym, co dzisiaj zasną raz ostatni 
– Panienko – daj szczęśliwą, dobrą noc”

Twój brat Wiesław”
 
A my prosimy:
Matko Najświętsza!
Zrób Jej miejsce, zrób
w Krainie Szczęścia
u Jezusa stóp!

Spoczywaj w Bogu Helenko i czekaj na nas!
Zachowamy Cię w modlitewnej pamięci
i Ty też nas wspieraj!

Koleżanki i Koledzy
z Sekcji Emerytów i Rencistów

z Dydni

P. Helena z uczennicami z Końskiego 

fot. archiwum
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Przeźmierowie i po rozmowie z Adamczykiem załatwiłem 
jego kupno. 

W dniu podpisania umowy przyjechała z Warszawy 
cała rodzina Adamczyków. Cena była dawno uzgodniona, 
więc formalności u notariusza zostały szybko załatwione. 
Potem Adamczyk zaprosił wszystkich na uroczysty obiad. 
W umówionej restauracji stół był przygotowany dla dużego 
towarzystwa. Popatrzyłem, kto przyjechał? Byli: Ryszard 
Adamczyk z żoną i teściową, na którą została zakupiona 
willa w Przeźmierowie przeznaczona na biuro, dwoje jego 
dorastających dzieci, radca prawny oraz ja i mój zastępca. 
Obiad istotnie był uroczysty i obfity, ale dobiegł końca. Kel-
ner kręcił się koło nas i pytał, czy coś jeszcze podać? Wi-
dząc, że mój pryncypał nie kwapi się do zapłacenia rachun-
ku, zamówiłem jeszcze coś do picia. Znowu minął jakiś czas 
i w końcu powiedziałem, że trzeba kończyć uroczystość. 
„Tak, musimy już jechać – rzucił mój pryncypał – niech pan 
zapłaci rachunek, panie Zbigniewie”. Cóż miałem robić, za-
płaciłem, nie można się przecież kompromitować. Pierwszy 
raz w życiu spotkałem się z takim postępowaniem. Jako za-
proszony na obiad musiałem za niego zapłacić! Rachunek 
jednak rozliczyłem w koszty przedsiębiorstwa. Taki sposób 
postępowania był na dłuższą metę nie do zniesienia.

Przedsiębiorstwo polonijne Arpex-West, było pod 
ciągłą „opieką” różnych urzędów administracyjnych i poli-
tycznych. Wszyscy chcieli nam pomagać, a w istocie kon-
trolowali naszą działalność, czy jest zgodna z przyznanym 
zezwoleniem. Pewnego  roku kontrola trwała dokładnie 
100 dni roboczych. Najpierw sprawdzano bilans, potem 
kontrola Urzędu Skarbowego, następnie Inspekcji Pracy i 
wreszcie Urzędu Wojewódzkiego. Każde niedociągnięcie 
groziło grzywną finansową lub odebraniem zezwolenia na 
prowadzenie działalności gospodarczej. Nie można też było 
liczyć na pomoc właściciela, który w takich wypadkach stał 
zawsze z boku i udawał, że nic go to nie obchodzi.

Dobrym przykładem takiej opieki władzy nad nami 
było sprawdzenie ilości wbudowanych płyt dębowych pod-
łogowych, wykonanych przez miejscowych stolarzy dla 
zamku w Szamotułach. W trakcie prac remontowych na 
budowę przyszedł śledczy z MO z zarzutem, że została za-
mówiona za duża ilość płyt. Kierowniczka budowy popro-
siła, abym porozmawiał ze śledczym w tej sprawie. Kiedy 
spotkałem się z nim w ustalonym dniu na budowie i wyjaśnił 
mi, o co chodzi, powiedziałem, że powinna interesować go 
ilość płyt wybudowanych i zafakturowanych, ponieważ in-
westor jest jednostką państwową i wydaje pieniądze pub-
liczne. Jeśli natomiast jest ze Scotland Yardu to co innego 
i rzeczywiście powinien dbać o interesy właściciela firmy, 
który ma obywatelstwo angielskie. Wychodzi bowiem na to, 
że martwi się, iż zamówiliśmy za dużo płyt, wydając na to za 
dużo pieniędzy firmowych. Na tym spotkanie się skończyło, 
a obrażony śledczy poszedł. Zobaczyliśmy go znowu już 
po zakończeniu budowy i przekazaniu jej użytkownikowi. 
Nasz znajomy przyszedł do biura budowy i powiedział , że 
przeliczył wszystkie płyty dokładnie i wszystko zgadza się w 
100%, a on niepotrzebnie stracił tylko dużo czasu.

Inną budową, o której warto wspomnieć, był remont 
dworu w Koszutach. Jeden z nielicznych dworów krytych 
gontem, o konstrukcji nośnej drewnianej z dwoma alkie-
rzami i dużym salonem, jest przykładem siedziby średnio-
zamożnego ziemianina.

Projekt remontu tej budowli wykonała pani mgr inż. 

arch. Gabriela Krauze-Osyrowa. Pani Gabriela, chcąc zro-
bić uprawnienia budowlane, została kierownikiem remontu. 
Przykład rzadko spotykany, aby projektant pełnił również 
rolę kierownika budowy, ale ten eksperyment dał świet-
ny wynik. Wszelkie błędy i niedoróbki projektowe były od 
ręki wyjaśniane, a chęć projektanta i kierownika budowy w 
jednej osobie szybkiego zakończenia dzieła spowodowała 
ekspresowe zakończenie robót. W terminie trzech kwarta-
łów przekazano obiekt użytkownikowi, Regionalnemu Mu-
zeum w Środzie Wielkopolskiej.

Zakończenie remontu dworu w Koszutach zbiegło 
się z Konferencją Wojewódzkich Konserwatorów Zabyt-
ków w Poznaniu. W Koszutach na zakończenie konferencji 
przygotowano z nimi spotkanie. Był to duży sukces nasze-
go przedsiębiorstwa, bo wszyscy konserwatorzy chwalili 
jakość robót i tempo ich realizacji. Mówili między sobą, że 
chcieliby, żeby tak było wszędzie.

Jednym z ciekawszych, z uwagi na swoją historię w 
okresie PRL, jest pałac w Trzebinach koło Leszna. Pałac 
ten zbudowany został w XVII wieku, a przebudowany przez 
ostatnich właścicieli von Leesenów w wieku XIX. Ostatni 
właściciel pałacu Ferdynand von Leesen opuścił go nagle 
w roku 1945, pozostawiając w nim całe wyposażenie, zaraz 
potem majątek z pałacem przejęło państwo, a następnie 
PGR. Początkowo administratorem zostaje mianowany ja-
kiś porządny człowiek, który notuje wszystkie rabunki Armii 
Czerwonej i miejscowej ludności, ale też polecenia władz 
nakazujące przekazanie różnych rzeczy osobom trzecim. 
To oczywiście nie podoba się władzy ludowej i zmienia ad-
ministratora na takiego, który nic nie notuje, ten stan rzeczy 
potwierdzają dokumenty znajdujące się w archiwum Kon-
serwatora Zabytków w Lesznie. Z biegiem lat pałac popada 
w częściową ruinę, bowiem polityka dyrektora Kombinatu 
PGR była taka, aby to, co pańskie, zostało zniszczone. Tym 
dyrektorem był członek Komitetu Centralnego PZPR tow. 
mgr inż. Apolinarski.

W roku 1983 Wojewódzki Konserwator Zabytków w 
Lesznie zlecił projekt i remont pałacu w Trzebinach Przed-
siębiorstwu Zagranicznemu Arpex-West w Poznaniu. Pro-
jekt remontu i adaptacji pałacu opracował mgr inż. arch. 
Wojciech Kasprzycki, a kierownikiem został Jerzy Szczuka. 
Intensywne prace przy remoncie kapitalnym obiektu trwały 
dwa lata. Przywrócono czterem skrzydłom pałacu ich daw-
ny wygląd, ale nieco inną funkcję, ponieważ obecnym użyt-
kownikiem jest Ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski. 
Na szczególną uwagę zasługują odtworzone sztukaterie 
i wykończenie wnętrz. Wykonanie na wysokim poziomie 
prac konserwatorskich w tak krótkim czasie było swoistym 
rekordem remontu architektury zabytkowej. W roku 1985 
obiekt przekazano inwestorowi do zagospodarowania. Za-
znaczyć trzeba, że z ramienia inwestora obiektem opieko-
wał się i nadzorował prace konserwatorskie mgr Aleksander 
Starzyński. Na trzy miesiące przed przekazaniem obiektu 
przyjechał na budowę dyrektor kombinatu PGR. Pooglądał 
obiekt i powiedział: „Pewnie przegrałem to wino, o które 
założyłem się z Wawrzyńcem Kopczyńskim, Wojewódzkim 
Konserwatorem w Lesznie, że obiekt nie będzie skończony 
w terminie”. Następnie poprosił o kontakt do naszej firmy, 
aby umówić się na rozmowę o remontach innych obiektów 
zabytkowych. (cdn.)

Zbigniew Wincenty Dwernicki
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Redakcja gazety codziennej Nowiny 24 co roku or-
ganizuje plebiscyt „Mistrzowie Agro”. Jest to rywalizacja o 
tytuł najlepszego rolnika, sołtysa i KGW na Podkarpaciu.  
W edycji 2020 najwięcej głosów w powiecie brzozowskim 
w kategorii KGW uzyskały Panie Koła Gospodyń Wiejskich 
w Obarzymie. Po eliminacjach powiatowych Panie przeszły 
do etapu wojewódzkiego, gdzie reprezentowały region brzo-
zowski. Głosowanie trwało do czwartku 19 listopada 2020 r. 
W etapie wojewódzkim Panie zajęły 3. miejsce.

h t t p s : / / n o w i n y 2 4 . p l / p / k a n d y d a t / k g w - w -
obarzymie%2C1667013/

KGW Obarzym, którym kieruje Krystyna Tućka, dzia-
ła już 20 lat. Bierze czynnie udział w wydarzeniach kultu-
ralnych i społecznych w gminie (np. w dożynkach, Dniu 
Kobiet, Wigilii dla osób starszych i samotnych, Dniu Babci i 
Dziadka, 50-lecia OSP Obarzym). Może pochwalić się m.in. 
wygraną w konkursach biesiadnych, np. za najlepsze danie 
czy najlepszą nalewkę. Niektóre z przepisów kulinarnych 
znalazły się też w kilku regionalnych książkach. Razem ze 
Stowarzyszeniem Obarzym 2009 organizowało też w ostat-
nich latach Przegląd Kapel Podkarpacia.

„Wyróżnienie Koła Gospodyń Wiejskich w Obarzy-
mie w regionalnym  konkursie to dla Pań powód do prawdzi-
wej dumy, radości  oraz w pełni zasłużonej satysfakcji. Ser-
decznie Paniom gratuluję! Przy tej  okazji pragnę również 
podziękować za to, że aktywnie dbacie o podtrzymywanie 

naszych lokalnych  tradycji, dziedzictwa kulturowego oraz 
kulinarnego regionu. Dziękuję, że tak chętnie angażujecie 
się w społeczne inicjatywy, zawsze jesteście pełne optymi-
zmu i energii do działania. Życzę Paniom powodzenia w 
dalszym etapie konkursu! A wszystkich mieszkańców Gmi-
ny Dydnia zachęcam do wsparcia Pań z KGW w Obarzymie 
swoim głosem” -  powiedziała Wójt Gminy.

Krystyna Tućka

Gmina Dydnia pozyskała dofinansowanie w wyso-
kości 40 000 złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego  w ramach programu Edukacja Artystyczna na 
organizację I Mistrzowskich Kursów Instrumentów Dętych 
Dydnia 2020 w Szkole Muzycznej I stopnia w Dydni.

I Mistrzowskie Kursy Instrumentów Dętych Dydnia 
2020 to przedsięwzięcie mające na celu zaznajomienie 
dzieci i młodzieży ze światowej klasy kadrą muzyczną oraz 
sztuką w najznakomitszej postaci. Cykl wydarzeń związa-
nych z projektem odbywał się w dniach 23-25 października 
oraz 20-22 listopada 2020 roku.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach obję-
tych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z 
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”.

Elżbieta Przystasz

Muzyka od zawsze towarzyszy człowiekowi w jego 
życiu. Każdy z nas ma swe ulubione jej rodzaje, wykonywa-
ne przez zespoły czy indywidualnych muzyków. Orkiestra 
tworzy jednak swój niepowtarzalny klimat i nastrój. Ta sama 
grupa muzyków wykonuje utwory od żartobliwych rozryw-

kowych, popularnych po poważne i żałobne. 
Orkiestra Dęta Gminy Dydnia jest właśnie taką or-

kiestrą. Pomimo, że ma już ponad dwadzieścia lat, dotych-
czas nie poświęcono jej wiele miejsca poza wzmiankami w 
prasie i w opracowaniach książkowych. Kronika orkiestry 

Monika Krowiak

Reprezentacja KGW Obarzym

Uczestnicy Kursów Instrumentów Dętych

fot. archiwum

fot. archiwum
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Ileż prawdy kryje się w słowach piosenki, którą nie-
gdyś śpiewał Czesław Niemen:

„Lecz ludzi dobrej woli jest więcej
I mocno wierzę w to,
że ten świat 
Nie zginie nigdy dzięki nim.”
O czyniących dobro, do których należy nasza szkol-

na społeczność w łączności z lokalnym środowiskiem, 
należy  mówić nieustannie, ponieważ stale potrzebujemy 
przykładów ludzi, dla których dbałość o innych, solidarność 
społeczna, pochylenie się nad chorym człowiekiem, to war-
tości i postawy, a nie tylko puste słowa.

Zawartość, już czwarty raz napełnionego serduszka, 
odebrał tato  Jakuba Pietrasza z Sanoka. Kuba, chłopiec 
chory na nowotwór, również mu w tym towarzyszył. Zebra-
ne nakrętki przeznaczone są na dofinansowanie jego za-
biegów rehabilitacyjnych. Kubusiowi życzymy dużo wytrwa-
łości i radości!

A wszystkim, którzy trudzili się, aby zapełnić ser-
duszko, jesteśmy bardzo wdzięczni za podtrzymywanie 
łańcuszka pomocy  i ośmielamy się prosić o to, aby nie zo-
stał on przerwany. Zawsze ktoś potrzebuje czyjejś pomocy! 

Nieśmy ją więc!
Zespół SK „Caritas” z Niebocka

Małgorzata Adamska

prowadzona była tylko w jej początkowym okresie, stąd zro-
dził się u mnie zamysł opracowania historii naszej orkiestry, 
bowiem też jestem mieszkanką tej gminy. Wobec braku li-
teratury tematu zebrałam wiele relacji od byłych i obecnych 
muzyków, przeprowadziłam też liczne wywiady, które były 
dla mnie podstawowymi źródłami pozwalającymi na reali-
zację tego tematu.

Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów. W 
pierwszym charakteryzuję gminę Dydnia pod względem 
kulturowym oraz ukazuję całość prac organizatorskich 
zmierzających do utworzenia orkiestry i pozyskania dla niej 
instrumentów.

Treści drugiego rozdziału to działalność programowo-
organizacyjna orkiestry. W rozdziale tym opisuję występy, w 
tym ich cykliczność, bowiem od jej powstania uczestniczyła 
we wszystkich stałych uroczystościach państwowych, koś-
cielnych czy imprezach kulturalnych w gminie i poza nią. 
Zwróciłam uwagę na koncerty mające miejsce poza grani-
cami państwa: Włochy, Słowacja, Ukraina i ich znaczenia 
dla dalszego funkcjonowania orkiestry. W tym rozdziale 
omówiłam także problematykę organizacyjną siedzib orkie-
stry, próby, oraz kwestię ubiorów.

W rozdziale trzecim skupiłam się na treściach prze-
prowadzonych wywiadów, których celem było ustalenie czy 
i w jakim stopniu działalność orkiestry miała kulturotwórczy 
wpływ na środowisko, w którym działała już kapela ludowa 
„Przepióreczka”, a 14 lat od dnia utworzenia orkiestry po-
wstała szkoła muzyczna.

Składam wyrazy wdzięczności promotorowi za po-
moc i cenne wskazówki metodologiczne, niezbędne przy 
powstawaniu niniejszej pracy.

Rozdział 1
Historia powstania Orkiestry Dętej w Dydni
Dydnia jest stolicą gminy położonej w powiecie brzo-

zowskim na Podkarpaciu. W jej skład wchodzi 15 wsi: Nie-
bocko, Jabłonka, Witryłów, Wydrna, Końskie, Krzemienna, 
Obarzym, Niewistka, Temeszów, Grabówka, Krzywe, oraz 
Ulucz, Hroszówka i Jabłonica Ruska. Gmina położona jest 
na obszarze Pogórza Dynowskiego. „Ziemia Dydyńska to 
miejsce niezwykle atrakcyjne pod względem krajoznawczo-
turystycznym, o którego wyjątkowości stanowią przepiękne 
krajobrazy, typowe dla pogórza pasma wzniesień z punkta-
mi widokowymi oraz fascynująca dolina, najdłuższej w po-
łudniowo-wschodniej Polsce rzeki San” . 

Wyjątkowość gminie nadaje nie tylko położenie i 
ukształtowanie terenu. Na jej terenie można znaleźć wyjąt-
kowo cenne przykłady ludowego budownictwa sakralnego. 
„Najstarszą metrykę posiada drewniana cerkiew grecko-
katolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu, we-
dług tradycji wzniesiona w latach 1510-1517” . Oprócz niej 
cennymi zabytkami są kościoły np. w Jabłonce –  w stylu 
podhalańskim. W tym samym stylu wybudowana została je-
dyna  w południowo-wschodniej Polsce plebania w Dydni. 
1.1. Kultura w regionie

Na tym terenie na różnych płaszczyznach rozwinięta 
jest działalność artystyczna. Tworzą tutaj: pisarze, malarze, 
rzeźbiarze (między innymi: Henryk Cipora, Janina Zubel). 
Tradycje muzyczne w gminie kultywowane są przez działa-
jącą przy Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji i Wypoczynku 
w Dydni kapelę ludową „Młoda Przepióreczka”, która to jest 
następstwem nieistniejącej już kapeli „Przepióreczka”, która 
to po 30 latach zakończyła swoją działalność artystyczną. Z 
dużym powodzeniem przy Zespole Szkół w Niebocku działa 
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Kalina”. (cdn.)

Monika Krowiak
(Praca licencjacka 
Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku)

„Serduszko nakrętkowe” dla Jakuba
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Grudzień jest szczególnym miesiącem, gdyż wszyscy 
z niecierpliwością czekamy na Święta Bożego Narodzenia. 
Jest to czas najpiękniejszy – pełen radości i wzruszeń, po-
przedzony intensywnymi przygotowaniami. Również w na-
szym Przedszkolu i Żłobku już na początku grudnia rozpo-
częliśmy przygotowania do tego niezwykłego wydarzenia. I 
choć z pewnością z uwagi na panującą sytuację epidemio-
logiczną przygotowania były nieco trudniejsze, staraliśmy 
się, aby duch tych Świąt nie zaginął. 

Dzieci z wielkim zaangażowaniem przygotowywa-
ły się do tych wyjątkowych świąt poprzez różne działania.  
Ten szczególny okres przedświąteczny rozpoczął się wizytą 
Świętego Mikołaja. Dzieci bardzo się cieszyły ze spotkania, 
gdyż długo i z niecierpliwością czekały na jego przyjście, 
pisząc do świętego listy z prośbami o prezenty. Oczywiście 
zostały obdarowane wyjątkowymi podarunkami. 

Nieodłącznym elementem świąt jest pieczenie pier-
ników i ozdabianie choinki. Dzieci z radością wykrawały 
kształty z piernikowego ciasta i ozdabiały je według własne-
go pomysłu. Lukier i posypka sprawiły, że pierniki zamieniły 
się w kolorowe słodkości. Każdy pierniczek był wyjątkowy i 
jedyny w swoim rodzaju. 

Już po raz drugi zostaliśmy zaproszeni przez Wójta 
Gminy Dydnia Alicję Pocałuń do wspólnego dekorowania 
dydyńskiej choinki. W tym roku ubieraliśmy choinki nie w 
Urzędzie Gminy, a obok Szopki na placu przy Szkole Mu-
zycznej. Ileż było radości, gdy wszyscy wspólnie podziwiali-
śmy nasze dzieła. Dziękujemy serdecznie Pani Wójt za za-
proszenie i mamy nadzieję, że takie wspólne dekorowanie 

dydyńskiej choinki  stanie się tradycją. 
W okresie przedświątecznym nie zapomnieliśmy  

także o osobach najbardziej potrzebujących pomocy i 
wsparcia. Dlatego też w budynku Samorządowego Przed-
szkola w Dydni odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy, 
zorganizowany przez Radę Pedagogiczną i rodziców. Pod-
czas kiermaszu sprzedawano wytwory pracy - artykuły wy-
konane własnoręcznie przez rodziców i nauczycieli, m.in: 
ozdoby świąteczne, choinki, stroiki, dekoracje, wyroby rę-
kodzielnicze. Część dochodu została przekazana na lecze-
nie i rehabilitację Pani Alicji Sech. Mamy nadzieję, że nasza 
mała cegiełka doda jej siły i motywacji do walki o zdrowie. 
Przekazaliśmy również stroiki świąteczne na kiermasz do 
kościoła parafialnego w Dydni. 

Ostatnim ważnym wydarzeniem poprzedzającym 
święta, była przedszkolna wigilia, podczas której cała spo-
łeczność przedszkolna miała okazję się spotkać, podzielić  
opłatkiem i zaśpiewać wspólnie kolędy.

Święta Bożego Narodzenia to najbardziej rodzinne 
i radosne święta w naszej tradycji, dlatego same przygoto-
wywania do nich wprowadziły wszystkich w miłą i serdecz-
ną atmosferę.

Joanna Hocyk

Gest Wigilijny
W tym dniu ważna pamięć i gesty
Naszym najbliższym, co cierpią niedolę
Dla nich miejsce, opłatek i talerz
Przy naszym, wigilijnym stole
Dlatego tak znaczący ten świąteczny wieczór
Podajmy opłatek bliźniemu
Życzymy wszystkim zdrowia, obfitości
A za pełny stół podziękujemy Jemu.
Uświęćmy wieczór Wigilijny Bożego Narodzenia
Przebaczmy i odpuśćmy winy
Życie tak szybko upływa
A my jesteśmy z tej samej wiary i gliny
Uczmy nasze dzieci, naszych następców
Szacunku, każdemu co żyje
Doskonalmy Wigilijną, świąteczną tradycję
I kochajmy tę, co nam stół nakryje
Jest raz w roku jedna nasza noc
Ważna gwiazda taka jedna,
Która Wszystkich nas oświeci
Dusze scali i pojedna.

Zenon Kochanowski

Choinki już udekorowane 

Długo oczekiwany Gość

Przy wigilijnym stole
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W 2020 roku w Gminie Dydnia w miejscowości Wy-
drna zakończono realizację projektu pn.: „Siłownia pod 
chmurką” w Wydrnej w Gminie Dydnia w ramach organi-
zowanego przez fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego 
konkursu grantowego „„Moja Mała Ojczyzna III edycja”.

W ramach realizacji projektu zakupiono i zamonto-
wano 6 urządzeń sportowych, elementy małej architektury 
(ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery), wykonano na-
wierzchnię z kostki brukowej pod urządzenia sportowe oraz 
zagospodarowano teren zielenią.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy zago-
spodarowania przestrzennego i uatrakcyjnienia miejscowo-
ści oraz poprawy jej estetyki. Dzięki tej inwestycji mieszkań-
cy wsi otrzymali dostęp do nowej infrastruktury sportowo 
- rekreacyjnej.

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK im. J. 
K. Steczkowskiego w programie ,,Moja Mała Ojczyzna III 
edycja”.

Katarzyna Stadnik

Z myślą o lokalnych producentach żywności, a także 
o konsumentach, którzy chcą kupować to co nasze, lokal-
ne, w Dydni powstanie gminne targowisko.

Celem budowy targowiska jest stworzenie odpo-
wiednich warunków dla lokalnych producentów do zbytu 
swoich produktów. Ma to przede wszystkim uprościć i skró-
cić łańcuch dostaw od rolnika do konsumenta. Ryneczek 
umożliwi nam, konsumentom, dostęp do świeżej, lokalnej, 
ekologicznej żywności.

Na realizację zadania „Budowa targowiska gminne-
go „Mój Rynek” w Dydni” gmina pozyskała dofinansowanie 
z PROW na lata 2014-2020 w ramach programu „Mój Ry-
nek”.

29 września 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim w 
Rzeszowie została zawarta umowa na budowę targowiska. 

W podpisaniu umowy udział wzięli wicemarszałek woje-
wództwa Piotr Pilch, członek zarządu Stanisław Kruczek, 
wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń oraz skarbnik Anna Sta-
chyrak.

Targowisko w Dydni powstanie na placu obok poczty. 
Stoiska będą zadaszone, oświetlone, podłączone do sieci 
energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Teren pod 
budowę targowiska zostanie utwardzony, zostanie wydzie-
lony również parking.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiej-
skie”. Operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty 
budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych pro-
duktów” pn. Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w 
Dydni współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, 
ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla 
ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej in-
frastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.

Aleksandra Florczak

Od 3 listopada Klub Seniora w Jabłonce prowadzi 
zajęcia w trybie niestacjonarnym, ze względu na panującą 
pandemię. Zajęcia są realizowane w formie zdalnej, mię-
dzy innymi za pośrednictwem Messengera oraz  poprzez 
stały kontakt telefoniczny z klubowiczami. By urozmaicać 
czas naszym uczestnikom, pracownicy merytoryczni Klubu 
Seniora przygotowali pakiety zajęć do zrealizowania w do-
mach. Były to zajęcia w różnych blokach tematycznych. W 
pierwszej kolejności do naszych klubowiczów zostały do-
starczone zestawy do samodzielnego wykonania różnych 
wyrobów z glinki samoutwardzalnej. Na podstawie filmiku 
nagranego przez instruktora i zamieszczonego na interneto-
wej grupie, seniorzy wykonywali miseczki, figurki, magnesy 

na lodówkę i inne dekoracje imitujące ceramiczne wyroby. 
Kolejny pakiet zawierał materiały potrzebne do wykonania 
ozdób świątecznych. Efekt manualnych zdolności Seniorów 
można podziwiać na okazałej choince, która stanęła w po-
mieszczeniu wypoczynkowym Klubu w Jabłonce. Zajęcia 
artystyczne przeplatane były filmikami z propozycjami ćwi-
czeń ruchowych i gimnastyki odpowiedniej dla seniorów. Do 
domów trafiły również biuletyny zawierające zestawy zajęć 
z treningu pamięci. Uczestnicy Klubu aktywnie biorą udział 
w realizowanych zajęciach, chętnie podejmują różnego 
rodzaju aktywność artystyczną. Możliwość skorzystania z 
szerokiego wachlarza zajęć pozwala uczestnikom Klubu 
Seniora na miłe spędzenie wolnego czasu oraz rozwija-

Zyta Sokołowska

Siłownia w Wydrnej
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11 listopada 1918 r. to dzień, który wpisał się wyjąt-
kowo w historię naszej Ojczyzny. Po 123 latach zaborów 
Polska odzyskała niepodległość. W rocznicę tak ważnego 
wydarzenia warto wspomnieć o osobach, które walczyły i 
oddały swoje życie za naszą wolność. Na terenie Gminy 
Dydnia można się doszukać wzmianek o lokalnych boha-
terach wpisujących się w historię Polski. Liczne opowiada-
nia ludzi starszych na temat osób z ich rodzin, które przy-
czyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości, 
odnalezione pamiątki z czasów pierwszej wojny świato-
wej, stare zdjęcia sprzed lat to dowody na to, że Wolność 
Ojczyzny odgrywała i nadal odgrywa istotną rolę w pol-
skim społeczeństwie. Ludzie poświęcali swoje życie, ro-
dzinę, przyjaźń, by móc walczyć o wolną Polskę. Właśnie 

GOK brał udział między innymi w projekcie „Pod 
biało-czerwoną”, gdzie poprzez głosowanie internetowe 
mieszkańców Gminy Dydnia zostanie sfinansowany przez 
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakup masztu i flagi Polski 
dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni. 

Włączono się również w akcję „Się gra się ma… 
Playroom z Wyobraźni”, której organizatorem jest Advalue 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 92. 

Podczas trwania akcji zachęcaliśmy dzieci do wykonania 
prac plastycznych przedstawiających projekt świetlicy ma-
rzeń.

Biblioteka Publiczna w Dydni wraz z innymi filiami 
bibliotecznymi włączyła się do akcji charytatywnej „Prze-
rwa na wspólne czytanie”. Organizatorem akcji jest marka 
Kinder Mleczna Kanapka we współpracy z wydawnictwem 
Znak i polega na zbiórce książek do wspólnego czytania.

Gminny Ośrodek Kultury w Dydni  brał także udział 
w kampanii społecznej z okazji rocznicy stanu wojennego 
pod hasłem „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wol-
ności”, którą wzorem poprzednich lat przygotowuje Instytut 
Pamięci Narodowej. 13 grudnia na budynku GOK można 
było zobaczyć specjalnie wykonany z tej okazji hologram.

Gminny Ośrodek Kultury w Dydni jest otwarty na 
udział w podobnych akcjach.

nie swoich pasji. Wykonywane prace 
można obejrzeć na stronie interneto-
wej Klubu Senior + w Jabłonce. Dzięki 
posiadaniu przez Klub strony inter-
netowej mieszkańcy gminy mogą na 
bieżąco obserwować prace naszych 
uczestników i podziwiać artystyczne 
wyzwania jakim podołali, a tym samym 
zainspirowali inne osoby z najbliższe-
go otoczenia do rozwoju aktywności.

Klub Seniora w grudniu brał 
udział w Konkursie Szopek i Stroików 
Bożonarodzeniowych zorganizowa-
nym przez GOK w Dydni, zajmując za-
szczytne II miejsce. 

Od stycznia 2021 roku swoją 
działalność rozpocznie Klub Senior + 
w Temeszowie, który został utworzo-
ny w ramach Programu Wieloletniego 
Senior+ na lata 2015-2020.  Powstała 
placówka z uwagi na rosnące zapo-
trzebowanie i zainteresowanie ludzi 

starszych będzie drugim Klubem na 
terenie Gminy Dydnia mieszczącym 
się w dawnym budynku Szkoły Podsta-
wowej. Budynek został wyremontowa-
ny i przystosowany do potrzeb osób z 
niego korzystających. Planuje się zaję-
cia z rękodzielnictwa, zajęcia ruchowe, 
edukacyjne itp. Liczba uczestników to 
15 osób. Klub Seniora w Temeszowie 
dysponuje wieloma pomieszczeniami, 
tj: sala ogólnodostępna, kuchnia, dwie 
toalety, łazienka, sala klubowa, sala 
wypoczynkowa, sala rehabilitacyjna, 
szatnia i pomieszczenie gospodar-
cze. Wszystkie pomieszczenia zostały 
wyposażone w odpowiednie sprzęty i 
meble. Utworzenie tej placówki pozwoli 
na aktywne spędzanie wolnego czasu, 
a także zaktywizowanie i zaangażowa-
nie uczestników klubu w działania na 
rzecz środowiska lokalnego. 

Zyta Sokołowska

Anna Wójcik

Patriotyczny symbol na budynku GOK

fot. W. Wojnar
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W dniu 23.11.2020 r. odbyło się posiedzenie Komi-
sji Konkursowej eliminacji gminnych konkursu „Mikołaj-
kowe Debiuty”. W eliminacjach przez zgłoszenia elektro-
niczne brało udział  21 uczestników, którzy reprezentowali 
przedszkola z Dydni i Niebocka oraz Szkoły Podstawowe 
z: Grabówki, Niebocka, Jabłonki, Dydni i Obarzyma. 

Komisja Konkursowa w składzie: Dariusz Klimo-
wicz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Końskiem, Mo-
nika Krowiak – absolwentka PWSZ w Sanoku na kierun-
ku „Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej” 
oraz Anna Wójcik - instruktorka GOK wybrała laureatów 
konkursu.

Były nimi:
- Lena Jatczyszyn (Przedszkole w Niebocku - kl. „0”)
- Emilia Tyczka (Samorządowe Przedszkole w Dydni)
- Michalina Klimowicz (Samorządowe Przedszkole w 

Dydni)
- Zuzanna Pajęcka (Szkoła Podstawowa w Grabówce 

- kl. III).
Osoby te reprezentowały Gminę Dydnia w Powia-

towym Finale Konkursu w Brzozowie.
Jesteśmy bardzo dumni, że jedna z laureatek 

gminnego konkursu Mikołajkowe Debiuty - Lena Jatczy-
szyn zajęła 1. miejsce w I Kategorii Wiekowej w XXV 
Powiatowym Finale Konkursu „Mikołajkowe Debiuty” w 
Brzozowskim Domu Kultury. Kolejną wspaniałą wiado-
mością jest to, że następna laureatka etapu gminnego 
konkursu - Emilia Tyczka zdobyła 3. miejsce w tej samej 

kategorii wiekowej w Powiatowym Finale Konkursu w 
BDK. Serdecznie gratulujemy dziewczynkom i życzymy 
im dalszych sukcesów wokalnych.

Orkiestra Dęta przez ponad 20 lat reprezentuje na-
szą Gminę Dydnia zarówno w różnych imprezach cyklicz-
nych, plenerowych (np. podczas Dożynek Gminnych), jak 
i kameralnych dla mniejszej widowni (np: koncert kolęd i 
pastorałek podczas jasełek  w GOK-u w Dydni czy w cza-
sie pasterki w kościele parafialnym w Dydni). Do Orkiestry 
Dętej należą osoby z różnych grup wiekowych od dzieci po 
osoby w starszym  wieku. Członkowie orkiestry rozwijają 
swoje zainteresowania muzyczne podczas wspólnych prób 
i występów, a także spotkania te sprzyjają wzajemnej inte-
gracji.

Miło nam poinformować, że dzięki  wsparciu posła 
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – pana Piotra Uruskiego 
członkowie naszej Orkiestry Dętej otrzymali nowe komple-
ty męskich mundurów galowych. Jesteśmy przekonani, że 
mundury będą wspaniale prezentować się podczas wystę-
pów orkiestry podczas imprez.  Czekamy z niecierpliwością 
na pierwszy występ po zniesieniu obostrzeń.

Ona - Ojczyzna była dla nich niekiedy celem prawdziwego 
istnienia na świecie. Nasi przodkowie robili to wszystko 
po to, by nowe pokolenia mogły żyć w wolnej Ojczyźnie, 
gdzie słowa: honor, godność, bohaterstwo, odwaga mają 
ogromne znaczenie.

Z okazji 11 listopada Gminny Ośrodek Kultury opub-
likował wiersz lokalnego poety - wszechstronnego artysty 
z Krzywego – Pana Mieczysława Nykla w postaci montażu 

słownego z elementami obrazowymi. W utworze „Kwiat 
paproci” o tematyce narodowo-wyzwoleńczej pojawia się 
wątek nieszczęśliwej miłości. Wiersz ten budzi refleksję na 
temat niepodległości naszej Ojczyzny.

Również z okazji 11 listopada na budynku GOK w 
Dydni zostały zawieszone: flaga Polski, a także zrobiona 
na tę okazję mapa Polski w barwach biało-czerwonych.

„Mała gwiazda” - Lena Jatczyszyn

Mundury galowe dla orkiestry

fot. archiwum
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W dniu 16.12.2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Dydni odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej  VII 
edycji Gminnego Konkursu Plastycznego na wykonanie 
Stroika oraz Szopki Bożonarodzeniowej. Organizatorem 
konkursu był Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek, Promocji i 
Wypoczynku w Dydni.

W tym roku zgłoszono 22 STROIKI oraz 22 SZOPKI 
BOŻONARODZENIOWE. W konkursie wzięły udział dzie-
ci z przedszkoli, ze szkół podstawowych z terenu Gminy 
Dydnia, a także osoby prywatne. W konkursie mogły wziąć 
udział rodziny. Komisja regulaminowa pod przewodnictwem 
Agnieszki Adamskiej – dyrektor Muzeum Regionalnego im. 
Adama Fastnachta w Brzozowie przyznała następujące 
miejsca:

Szopka Bożonarodzeniowa:
Kategoria Przedszkola i klasy „0”
1. miejsce – Zuzanna Mazur
2. miejsce – Hubert Kopiczak
3. miejsce – Samorządowe Przedszkole w Dydni

Kategoria Klasy I-III
1. miejsce – Kamila Korab
2. miejsce – Aleksandra Rosolska
3. miejsce – Mateusz Wolwowicz
Kategoria Klasy IV-VI
1. miejsce – Mateusz Bluj
2. miejsce – Jakub Jatczyszyn
3. miejsce – Nikola Filak
Kategoria Klasy VII-VIII
1. miejsce – Gabriela Kułak
Kategoria rodzinna

1. miejsce – Antoni i Beata Tybor
2. miejsce – Maksymilian i Judyta Kopczyk
3. miejsce – Julia i Zofia Kraczkowskie
Kategoria bez ograniczeń wiekowych:
1. miejsce – Krystyna Mazur
2. miejsce – Maria Frydryk
3. miejsce – Danuta Sokołowska (Salonik „W Krzywem 
Zwierciadle”)

Stroik Bożonarodzeniowy:
Kategoria Przedszkola i klasy „0”
1. miejsce – Wiktoria Sokołowska
2. miejsce – Samorządowe Przedszkole w Dydni
3. miejsce – Adam Sokołowski
Kategoria Klasy I-III
1. miejsce – Małgorzata Krupińska
2. miejsce – Izabela Tymińska
3. miejsce – Karolina Kot (Salonik „W Krzywem Zwierciad-
le”)
Kategoria Klasy IV-VI
1. miejsce – Dominik Sobolak
2. miejsce – Renata Wrona
3. miejsce – Oliwia Milczanowska
Kategoria Klasy VII-VIII
1. miejsce – Mateusz Krupiński
2. miejsce – Klaudia Żebracka
3. miejsce – Patrycja Owsiana
Kategoria rodzinna
1. miejsce – Rodzina Achirico - Zarzyka
2. miejsce – Wioletta i Anetta Grządziel
3. miejsce – Rafał i Karolina Niedzielscy
Kategoria bez ograniczeń wiekowych
1. miejsce – Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzy-
wem
2. miejsce – Klub Seniora w Jabłonce
3. miejsce – Katarzyna Kondracka (Salonik „W Krzywem 
Zwierciadle”)

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną 
została zrobiona wystawa „okienna” SZOPEK i STROI-
KÓW. Za szybami okien GOK w Dydni można było obejrzeć 
wszystkie oddane prace konkursowe, które prezentowano  
do dnia 18 grudnia 2020 r.

Laureaci w poszczególnych kategoriach  otrzymali 
dyplomy i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy konkur-
su pamiątkowe dyplomy. 

Anna Wójcik

Miło nam poinformować, że dzięki wsparciu finanso-
wemu z Urzędu Gminy Dydnia nasze tancerki ze „Stokrotek” 
– przyszłe mażoretki otrzymały  nowe stroje galowe. Z kolei 
dzięki hojności anonimowego sponsora zostały zakupione 
stroje do ćwiczeń. Każda mażoretka otrzyma typowy strój 
mażoretkowy, w którym będzie mogła występować na róż-
nych uroczystościach, natomiast żółte lub zielone koszulki 
z logo Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni, sportowe torby 
i żółte czapki-daszki będą idealnym zestawem do ćwiczeń. 
Dziękujemy Urzędowi Gminy w Dydni oraz anonimowemu 
sponsorowi za możliwość zakup strojów i sportowych ga-
dżetów. Zapraszamy do zapisów na zajęcia taneczne „Sto-
krotek”. Stroje dla tancerek

Jedna z konkursowych prac

fot. W. Wojnar
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W grudniu 2020 roku Stowarzyszenie Obarzym 2009 
zrealizowało projekt pn. „Stowarzyszenie Obarzym 2009 
pomaga zmniejszyć skutki COVID-owej izolacji”. Najważ-
niejszym elementem tego działania było wyjście naprzeciw 
najmłodszym mieszkańcom Obarzyma, którzy ze względu 
na pandemię nie uczęszczają do szkoły, potrzebują więc 
zainteresowania i kontaktu z innymi osobami. Dzieci za-
mknięte w domach w związku z obostrzeniami nakładanymi 
przez rządzących, często kierując się strachem lub obawą o 
własne zdrowie, nie wychodzą dalej, jak na własne podwór-
ko. Każdy człowiek potrzebuje bliskości przyjaciół, spotkań 
z rówieśnikami, a przede wszystkim pragnie czymś dobrym 
stłumić negatywne emocje.

W Dniu Świętego Mikołaja Stowarzyszenie Obarzym 
2009 oraz druhowie z miejscowej OSP przekazali uczniom 
Szkoły Podstawowej w Obarzymie mikołajkowe paczki. 
Przybory szkolne, owoce oraz słodki akcent wywołały u 

młodych beneficjentów mocniejsze bicie serca, a szcze-
gólnie radość i serdeczny uśmiech. Odwiedziny Świętego 

Piotr Szul

Tradycyjnie, co roku w naszej miejscowości organi-
zowane było spotkanie wigilijne dla osób starszych, samot-
nych oraz potrzebujących. Niestety, w tym roku z uwagi na 
wprowadzone obostrzenia nie można było zorganizować 
takiego spotkania. W związku z powyższym powstał po-
mysł, aby przygotować „pakiety świąteczne”, składające się 
z lokalnych potraw wigilijnych oraz słodyczy i dostarczyć je 
potrzebującym. Akcja rozwożenia tych pakietów odbyła się 
20 grudnia. Serdecznie dziękuję członkiniom Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Niebocku, które poświęciły dużo czasu i 
włożyły mnóstwo wysiłku, aby przygotować potrawy i sło-
dycze, Druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebocku 
za pomoc w sprawnym dostarczeniu „pakietów świątecz-
nych” oraz Gminie Dydnia, która udzieliła KGW w Niebocku 

dotacji na zakup produktów potrzebnych do przygotowania 
potraw.

Maciej Dżoń

,,Siedzę cichuteńko, patrzę na okienko,
poruszyły się zasłonki!

Chyba już go widzę! Chyba już go słyszę,
zabrzęczały jego sanek dzwonki!

Dzyń, dzyń, dzyń – Mikołaju Święty!
Dzyń, dzyń, dzyń – przynieś nam prezenty!”

/sł. Maria Tomaszewska/

6 grudnia to szczególna data w niejednym kalenda-
rzu, gdyż na całym świecie odwiedza dzieci św. Mikołaj. To 
jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku.

Tak też było w tym roku w Końskiem.
Dzięki pomocy finansowej Gminy Dydnia Stowarzy-

szenie Rozwoju Wsi Końskie mogło kontynuować coroczne 
wydarzenie i przygotować kilkadziesiąt  paczek dla małych 
mieszkańców wsi. Święty Mikołaj spełnił oczekiwania dzie-
ci, bo paczki zawierały nie tylko coś słodkiego, ale również 
drobne upominki rzeczowe. 

W tym dniu uśmiechu nie brakowało, a w powietrzu 
unosiła się aura radości i świątecznej atmosfery. Na takie 

chwile zawsze warto czekać! 
Gorące podziękowanie składamy świętemu Miko-

łajowi, że pomimo natłoku pracy nie zapomniał o naszych 
małych mieszkańcach wsi.  Znów będziemy oczekiwać 
Jego wizyty za rok.

Do zobaczenia!
Gabriela Czebieniak

Druhowie OSP ze świątecznymi podarunkami

W poszukiwaniu grzecznych dzieci

Prezenty czekają

fot. archiwum
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6 grudnia 2020 r. strażacy jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Dydni rozwieźli świąteczne prezenty dla 
strażaków seniorów z terenu gminy Dydnia. Obdarowanych 
zostało w sumie 23 druhów.

Celem inicjatywy była chęć wyrażenia wdzięczności 
strażakom seniorom za ich wieloletnią służbę w straży oraz 
za przekazywanie swojej bogatej wiedzy i doświadczenia 
młodszym pokoleniom. Szczególnie w trudnych czasach 
społecznej izolacji związanej z pandemią takie drobne, 
symboliczne gesty mają ogromne znaczenie, podtrzymują 
bowiem więzi między ludźmi, podkreślają wartość wzajem-
nej troski i wsparcia, podnoszą na duchu i wywołują szczerą 
radość. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finan-
sowemu Gminy Dydnia.

Aleksandra Florczak

Nasza Gmina Dydnia Kwartalnik Społeczno - Kulturalny Gminy Dydnia
Wydawca: Urząd Gminy w Dydni, Redaktor Naczelna: Beata Czerkies, Zespół Redakcyjny: Małgorzata Turopolska, Zofia 

Morajko, Maciej Dżoń, Katarzyna Stadnik, Aleksandra Florczak 
Skład i łamanie: Grzegorz Cipora

Adres redakcji: Urząd Gminy w Dydni, 36-204 Dydnia 224
e-mail: urzad@gminadydnia.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, reklam i ogłoszeń 
Nie zwracamy materiałów niezamówionych

22 grudnia w sali narad Urzędu Gminy w Dydni od-
było się oficjalne przekazanie wyposażenia i sprzętu ratow-
nictwa dla OSP Grabówka – zakupionego w ramach Pro-
jektu z „Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakre-
sie Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy 
osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz 
realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych 
zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób 
pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwida-
cja skutków pokrzywdzenia przestępstwem” realizowane-
go na podstawie Umowy nr DFS-III.7211.540.2019 z dnia 
15.10.2020 r. Projekt współfinansowany ze środków Mini-
sterstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Po-
krzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu 
Sprawiedliwości.

Sprzęt został przekazany na wyposażenie jednostce 
na podstawie umowy użyczenia, którą Alicja Pocałuń Wójt 
Gminy Dydnia wręczyła  druhowi Maciejowi Rachwałowi 
naczelnikowi OSP i Adamowi Kopiczakowi prezesowi. Wi-
ceprezes ZOG ZOSP RP w Dydni dh Stanisław Pytlowany 
przedstawił strażakom informację o otrzymanym dofinaso-

waniu, które wyniosło 28 003,16 zł, wkład własny gminy  
592,00 zł oraz dane techniczne zakupionego sprzętu, jed-
nocześnie dziękując wszystkim, którzy wspierali działania 
gminy Dydnia. Gratulacje i życzenia złożyli strażakom Piotr 
Uruski Poseł na Sejm RP, Wicestarosta Brzozowski Jacek 
Adamski. W imieniu strażaków z Grabówki dh Maciej Ra-
chwał podziękował za otrzymany sprzęt.

Stanisław Pytlowany

Mikołaja, który do dzieci z prezentami w bezśnieżną zimę 
przyjeżdża samochodem strażackim, to zaskoczenie i miła 
niespodzianka. W tym trudnym czasie, podczas kwarantan-
ny i odosobnienia bądźmy dla siebie serdeczni. Nawzajem 

pomagajmy zmniejszać negatywne skutki COVID-owej izlo-
acji. Projekt był współfiansowany ze środków Gminy Dyd-
nia.

Piotr Szul

Upominek cieszy każdego

Nowy sprzęt strażacki
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