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Zdaniem czytelników Serwisu Samorządowego 
Polskiej Agencji Prasowej, najlepszym wójtem w Polsce 
w 2006 r. był Jerzy F. Adamski, wójt gminy Dydnia.

Jerzy F. Adamski zdobył 36,79 proc. głosów. Drugie 
miejsce zajął Ryszard Gliwiński, wójt Zamościa - 26,69 proc., 
a trzecie Ryszard Guzik, wójt Gorlic - 12,73 proc. głosów. 
Ranking ten był częścią plebiscytu Redakcji Audycji Rol-
nych I Programu Telewizji Polskiej. Konkurs, organizowa-
ny jest od 2001 r. ma na celu wyróżnienie wójtów, którzy 
wykazali się najlepszymi osiągnięciami w pracy na rzecz 
swojej gminy. Ze zgłoszonych kandydatur kapituła kon-
kursu wybiera dziesięciu finalistów, z których najlepszego
wybierają widzowie głosując w systemie audiotele. Jerzy 
F. Adamski był jedynym reprezentantem Podkarpacia w tej 
edycji konkursu, a „Wójtem 2006 Roku” została Kazimiera 
Tarkowska, wójt Kleszczowa (woj. łódzkie).

Uroczysta gala, z udziałem wicepremiera Andrzeja 
Leppera, na której uhonorowano laureatów konkursu, od-
była się w Nałęczowie. Okolicznościowy puchar wójtowi 
Dydni wręczył Roman Wojciechowski, kierownik Zespołu 
Serwisu Samorządowego PAP SA - Oddział PAP – Net. 

- Moim założeniem jest, by gmina nie bała się świata. 
Nie można mieć kompleksów – podkreśla, Jerzy F. Adam-
ski. - Większość gmin w województwach podkarpackim, lu-
belskim, podlaskim to są małe środowiska, ale bardzo ak-
tywne, działające w zupełnie innych warunkach niż gminy 
w sąsiedztwie aglomeracji lub w okręgach przemysłowych. 
My, w tych niedużych gminach, mamy często o wiele trud-
niejszą drogę do rozwiązania problemów mieszkańców. 
W wielu wypadkach aktywność mieszkańcow niedużych 
gmin jest szczególnie cenna. To, co oni robią dla swoich 
małych ojczyzn, jest wielokrotnie trudniejsze niż dokona-
nia mieszkańców gmin zamożnych. Dlatego dla nas udział 
w plebiscycie, zmierzenie się ze zwycięskim Kleszczowem 
jest już swoistym sukcesem. I chcę podkreślić - jest to nie 
tylko mój sukces, ale także sukces wszystkich pracowni-

ków urzędu, którym kieruję.
W ostatnich latach w gminie Dydnia wiele się zmie-

niło. Między innymi wyremontowano budynki szkolne w: 
Obarzymie, Krzemiennej, Witryłowie, Końskiem, Niebocku, 
Grabówce oraz Wydrnej, gdzie obecnie kontynuowane są 
prace budowlane. Dzięki pozyskanym środkom wszystkie 
szkoły posiadają nowoczesne pracownie komputerowe. 
Wykonano nowe centralne ogrzewanie w szkołach w Wi-
tryłowie, Temeszowie, Obarzymie, Grabówce, Wydrnej 
i Końskiem. Nowe dachy mają szkoły w Niebocku, Obarzy-
mie, Wydrnej, Grabówce. Wybudowano i zmodernizowano 
mosty oraz kilka przejazdów przez rzekę zniszczonych 
w czasie klęsk żywiołowych w 11 miejscowościach. 40 kilo-
metrów dróg gminnych otrzymało nawierzchnię asfaltową 
i z płyt jombo. Zakończona została też budowa kanalizacji 
w Jabłonce, Niebocku oraz w częściach wsi Ulucz i Witry-
łów. W przygotowaniu jest dokumentacja dla innych miej-
scowości. Nowe wodociągi wykonano dla osiedli w Uluczu, 
Witryłowie i Końskiem. Poprawiło się też wyposażenie 
jednostek OSP. Zakupiono samochody dla OSP w Jabłon-
ce, Dydni, Witryłowie, Grabówce, Krzemiennej, Krzywem. 
W roku 2007 planowany jest zakup pojazdów dla OSP 
w Temeszowie i Wydrnej.

Andrzej Józefczyk
Tekst stanowi przedruk z „Nowego 

Podkapracia”, 14 marzec 2007, Nr. 1892

Wójt 2006 Roku

Zdrowych, Pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych pe³nych wiary, nadziei i mi³oœci.
Radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkañ w gronie rodziny 

i wœród przyjació³ oraz weso³ego „Alleluja” wszystkim mieszkañcom Gminy
¿ycz¹

Wójt Gminy Dydnia
Jerzy F. Adamski

Przewodniczący Rady Gminy 
Piotr Szul

Moja Dydnia
Dydnia – moja Ojczyzna kochana,
Od jedenastu lat jest mi dobrze znana.
Mieszkam tutaj z rodziną od urodzenia,
I zawsze pozostanę, nie powiem „do widzenia”.
Dydnia – w dorzeczu Sanu położona,
Z każdej niemal strony lasem otoczona.
Możemy się pochwalić pięknym neogotyckim kościołem,
Do którego zawsze idziemy wszyscy społem.
Jest także plebania, klasycystyczny dwór,
Oraz oryginalny spichlerz, ma dwie kondygnacje 
    i przyziemny mur.
Niejedna jest także kapliczka przydrożna,
Przy której uklęknąć i pomodlić się można.
Mamy też piękną szkołę, w której się uczymy,
I otrzymać piątki i szóstki chcemy.
Dydnia - moja kochana okolica
Gdyby nie Warszawa, byłaby stolica.
I choć nieznana jest i mała,
W moim sercu i tak na zawsze pozostała.

Karolina Wolwowicz
SP Dydnia kl. Va
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Niedzielne popołudnie 21 stycznia w Muzeum Re-
gionalnym w Brzozowie upłynęło pod znakiem gali konkur-
su „Indywidualności roku 2006 w regionie brzozowskim”. 
Tytuł jest przyznawany przez czytelników miesięcznika 
„Wiadomości Brzozowskie”, w imieniu których występuje 
redakcja czasopisma. Tegoroczny konkurs był dwunastą 
edycją przedsięwzięcia, które zainicjował w 1996 r. pierw-
szy dyrektor muzeum Jerzy F. Adamski. Jego następczyni 
Halina Kościńska wprowadziła kilka nowości do konkursu, 
zwłaszcza nagradzanie laureatów statuetkami, zaprojek-
towanymi przez Piotra Worońca, a wykonanymi przez An-
drzeja Samborowskiego-Zajdla. Jak się okazuje, w okoli-
cach Brzozowa nie brakuje ludzi cieszących się prestiżem 
w swoim środowisku, realizujących się w pracy społecznej, 
tzn. wykonywanej bez wynagrodzenia, a z pełnym osobi-
stym zaangażowaniem dla społeczności lokalnej. Dotych-
czas byli wśród nich ludzie kultury, literaci, regionaliści, 
animatorzy i twórcy folkloru, darczyńcy wspierający ludzi 
w potrzebie duchowej i materialnej – prowadzący ożywioną 
działalność charytatywną, zasłużeni duszpasterze, najak-
tywniejsi działacze organizacji pozarządowych, przedsię-
biorcy tworzący nowe miejsca pracy i kierujący uznanymi 
firmami. Od kilku edycji decydującą rolę w przyznawaniu
tytułu odgrywają osiągnięcia kandydatów co najmniej rangi 
wojewódzkiej bądź równorzędne.

Ogłoszenie wyników bieżącej edycji konkursu zgro-
madziło grono sympatyków i przyjaciół muzeum. Przyby-
li bowiem na uroczystość samorządowcy: wicestarosta 
brzozowski Janusz Draguła, burmistrz Brzozowa Józef 
Rzepka, zastępca burmistrza Brzozowa Piotr Stańko, wójt 
gminy Dydnia Jerzy Adamski, przewodniczący Rady Po-
wiatu Brzozowskiego Henryk Kozik, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzozowie Stanisław Pilszak, przewodniczący 
Rady Gminy Dydnia Piotr Szul, sekretarz powiatu Ewa Ta-
bisz i sekretarz gminy Brzozów Beata Bodzioch-Kaznow-
ska. Swoją obecnością zaszczycili obecnych ks. inf. Ju-
lian Pudło, ks. prał. Zygmunt Trojnar, kilkunastu laureatów 
„Indywidualności...”: Andrzej Bieńczak, Irena Kędzierska, 
Bolesław Kostur, Zofia Olejko, Franciszek Oleszko, Adam

Piecuch, Tadeusz Podulka, Bronisław Przyczynek, Zdzi-
sław Socha, Tadeusz Sperber, Piotr Woroniec i Alina Zyga-
rowicz, a także członkowie rady muzeum, szefowie instytu-
cji z nim współpracujących oraz redaktorzy prasy lokalnej.

Przemawiający na początku gali burmistrz Józef 
Rzepka podkreślił, że „Służebna postawa życiowa jest mo-
torem napędzającym działania honorowanych dzisiaj osób. 
Można zatem o nich powiedzieć, że są postaciami, które 
poprzez swoją działalność społeczną, kulturalną czy arty-
styczną podjęły trud pracy dla innych. Laureaci konkursu 
pozwalają nam dostrzec świat w innym wymiarze, w jego 
wdzięcznej, szlachetnej szacie. Pozwalają nam poczuć 
dumę z naszej solidarności i dziedzictwa kulturowego: czy 
to folkloru, czy literatury pięknej, czy też promowania regio-
nalizmu. Pokazują, że powinniśmy się cieszyć z naszych 
mniejszych, czy większych sukcesów, ze wspólnych, czy 
też indywidualnych osiągnięć. Że powinniśmy sobie okazy-
wać wdzięczność, bo to jest miarą naszego człowieczeń-
stwa. Te osoby realizują zatem dewizę herbu Brzozowa: 
miłość, cierpliwość i człowieczeństwo.”

Przyszedł wreszcie czas na ogłoszenie wyników. 
Laureatami zostały 4 osoby ściśle związane z szeroko po-
jętym dziedzictwem kulturalnym i intelektualnym, i to nie 
tylko regionu brzozowskiego, ale i Podkarpacia bądź archi-
diecezji przemyskiej. Statuetki wręczane przez burmistrza 
Józefa Rzepkę trafiły do rąk: Jerzego F. Adamskiego, Ze-
nona Dąbrowskiego, Damiana Kierka i ks. prał. Zygmunta 
Trojnara.

Autorzy wniosku na pierwszego z nich, m.in. Sto-
warzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dydnia podkreślili 
zasługi w propagowaniu regionalizmu, turystyki i krajo-
znawstwa podkarpackiego m.in. poprzez pełnienie funkcji 
członka Komisji Opieki nad Zabytkami Zarządu Główne-
go PTTK w Warszawie, udział w zorganizowaniu ogólno-
polskiej sesji muzealnictwa PTTK-owskiego w Brzozowie 

Indywidualności roku 2006 w regionie brzozowskim
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i opublikowanie kilkunastu książek i broszur krajoznaw-
czych własnego autorstwa, uhonorowane nadaniem Złotej 
Odznaki Honorowej PTTK, Nagrody Państwowej II Stop-
nia Ministra Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Odznaki 
„Za Zasługi dla Turystyki”. Ponadto podkreślili osiągnię-
cia w popularyzowaniu wiedzy o dziedzictwie kulturowym 
Podkarpacia, realizowane m.in. poprzez współorganizację 
kursu etnograficznego dla Polonii, udział w powstaniu In-
stytutu Europejskich Studiów Społecznych w Rzeszowie, 
uhonorowane przyznaniem Nagrody im. Franciszka Kotuli 
I stopnia, Nagrody Rozgłośni Polskiego Radia i Telewizji 
w Rzeszowie „Wawrzyn `92” i Nagrody Wojewody Kro-
śnieńskiego, a także udział w budowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego, m.in. poprzez współtworzenie i rozwijanie 
lokalnych periodyków społeczno-kulturalnych „Wiadomo-
ści Brzozowskie” i „Nasza Gmina Dydnia”, nagrodzonego 
przez marszałka województwa podkarpackiego w 2006 r., 
a także poprzez prace w strukturach ZOSP RP w Dydni 
i w Brzozowie, Stowarzyszenia Małopolskiego Uniwersyte-
tu Ludowego we Wzdowie oraz Okręgowej Komisji Badania 
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Osobną dziedzinę 
aktywności społecznej laureata stanowiła jego współpraca 
z jednym z najbardziej charyzmatycznych hierarchów Ko-
ścioła w Polsce abp. Ignacym Tokarczukiem zwłaszcza na 
forum Diecezjalnej Rady Kultury, Diecezjalnego Zespołu 
Historycznego oraz Komitetu Wydawniczego „Biblioteczki 
Przemyskiej” i promowanie kultury chrześcijańskiej na te-
renie dawnej diecezji przemyskiej.

Zenona Dąbrowskiego na wniosek Zarządu Zespo-
łu Obrzędowego „Graboszczanie” czytelnicy nagrodzili 
za osiągnięcia w tańcu ludowym, a zwłaszcza za zdoby-
cie czołowych lokat w trzech edycjach Ogólnopolskie-
go Konkursu Tańca Ludowego w Rzeszowie: III nagrody 
w 2001 r., II nagrody w 2004 r. i I nagrody w 2005 r. oraz 
za krzewienie folkloru XX-wiecznej wsi podkarpackiej pod-
czas 42-letniej pracy społecznej w Zespole Obrzędowym 
„Graboszczanie”.

Damian Kierek został uhonorowany na wniosek 
grupy samorządowców gminy i powiatu brzozowskiego za 
ponadlokalne sukcesy w twórczości literackiej, a szczegól-
nie za zdobycie wyróżnienia w kategorii „debiut” podczas 
XXX Ogólnopolskich Konfrontacji Poetyckich im. Haliny 
Poświatowskiej Częstochowa 2006 oraz za osiągnięcia 
reżyserskie Teatru Amatorskich Tradycji Artystycznych, 
w tym za zdobycie nagrody podczas Międzynarodowe-
go Festiwalu Dramaturgii Starożytnej „Bosporskie Agony” 
w Kerczu  oraz dziesięciu nagród rangi krajowej podczas 
Biesiad Teatralnych w Horyńcu Zdroju, Tyskich Spotkań 

Teatralnych w Tychach, Festiwalu Teatrów Studenckich 
w Krakowie i Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego 
w Scenie „i” w Krakowie.

Natomiast ks. prał. Zygmunt Trojnar został zgłoszo-
ny przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Przysietnicy
za zaangażowanie w rozwój przemyskiego Kościoła lokal-
nego, podkreślone zaufaniem metropolity przemyskiego 
i pełnieniem odpowiedzialnych urzędów członka Kolegium 
Konsultorów, członka Rady Kapłańskiej i dziekana deka-
natu brzozowskiego oraz godności kanonika gremialne-
go, a obecnie prałata – scholastyka Brzozowskiej Kapituły 
Kolegiackiej; za wieloletnią, owocną posługę wykładowcy 
łaciny w WSD w Przemyślu, za zaszczepienie wielu alum-
nom, a obecnie księżom w całej archidiecezji umiłowania 
i szacunku dla wielowiekowego dziedzictwa języka litur-
gicznego Kościoła powszechnego; za jednoczenie wspól-
noty lokalnej wokół wartościowych inicjatyw społecznych, 
za troskę o dobro dzieci i młodzieży poprzez zainicjowanie 
powstania kolejnej w gminie placówki pomocy społecznej, 
tj. Świetlicy Socjoterapeutycznej w Przysietnicy oraz za to, 
że posługę kapłańską pojmuje dosłownie jako czynienie 
dobra bez względu na zaszczyty i rozgłos.

Wszyscy laureaci w krótkich wystąpieniach przed-
stawili audytorium motywy swojego postępowania życio-
wego. Oprócz nich głos zabrali laureaci poprzednich edycji 
ks. inf. Julian Pudło i Andrzej Bieńczak. Oficjalną część gali
uwieńczył koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia oraz Społecznej Szkoły Muzycznej II stopnia 
w Sanoku pod opieką Piotra Grabonia. Kwintet instrumen-
tów dętych blaszanych w składzie: Mateusz Wołczański 
(trąbka), Krzysztof Florek (trąbka), Krzysztof Żmuda (saks-
-horn tenorowy), Adam Ziemiański (puzon) i Kamil Wę-
grzyniak (tuba) wystąpił w programie utworów klasycznych 
i rozrywkowych. Publiczność odebrała bardzo pozytywnie 
popisowo zinterpretowane kompozycje G. F. Haendla, 
J. Pachelbela, J. Clarke`a, S. Joplina, G. Millera, M. Jarre`a 
i K. L. Kinga.

Grono osób uhonorowanych tytułem „Indywidualno-
ści” zwiększyło się po dwunastej edycji do 10 pań, 45 pa-
nów i 3 małżeństw (63 wyróżnienia przyznano łącznie 
61 osobom). Mieszkańcy regionu brzozowskiego zatem 
nie powinni narzekać na brak osobowości, które stanowią 
wzór pracy dla swoich środowisk lokalnych.

M.A.J.

Tekst stanowi przedruk 
z „Wiadomości Brzozowskich” Nr 183 luty 2007 r.
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Koło Gospodyń Marzeń
Dydnia: 13 kół gospodyń wiejskich z terenu gminy 

wzięło udział w I edycji konkursu zorganizowanego przez 
wójta gminy Jerzego F. Adamskiego.

Konkurs “Koło Gospodyń Marzeń” miał na celu po-
budzenie inicjatywy kobiet w działaniu na rzecz drugiego 
człowieka. – Panie to na pewno robią, być może dzięki 
temu konkursowi pojawią się nowe pomysły, nowe sposo-
by realizacji tego celu – powiedziała Alina Maślak, sekre-
tarz gminy Dydnia. 

Celem organizatorów była też integracja środowisk 
kobiecych w gminie, popularyzacja ich dokonań w środowi-
sku lokalnym i na zewnątrz, czy też zaktywizowanie współ-
pracy między organizacjami działającymi w sołectwach, ze 
szkołami. Konkurs to również pewna forma promocji gminy 
na zewnątrz. Przystąpiło do niego 13 kół (Dydnia, Gra-
bówka, Jabłonka, Końskie, Krzemienna, Krzywe, Nieboc-
ko, Niewistka, Obarzym, Temeszów, Ulucz, Witryłów, Wy-
drna). Kilka z nich powstało lub zostało reaktywowanych 
w ostatnim czasie. Swoją pracę w ciągu roku dokumento-
wały w kronikach. - Mam nadzieję, że ten konkurs będzie 
rozwijał się z roku na rok. Dobrze pojęta samorządność to 
głównie aktywność na samym dole, w tym w środowisku 
wiejskim. Spotkanie podsumowujące roczną pracę kół go-
spodyń wiejskich jest przykładem, że w gminie Dydnia coś 
pozytywnego się odradza – dodał wójt Jerzy F. Adamski.

Podczas spotkania podsumowującego konkurs, każ-
de koło zaprezentowało efekty pracy w 2006 roku w formie 
kronik. Oceniała je trzyosobowa komisja konkursowa: Elż-
bieta Kensy z Rzeszowa, autorka książki “Kuchnia Podkar-
pacia” oraz Urszula Rajtar i Barbara Ruchlewicz z PODR 
w Boguchwale. Wszystkie kroniki ocenione zostały bardzo 
wysoko i wszystkie koła otrzymały specjalne certyfikaty
“Koło Gospodyń Marzeń” i książki “Kuchnia Podkarpac-
ka”, które wręczyli wójt Jerzy F. Adamski i przewodniczący 
Rady Gminy Piotr Szul. Dodatkową nagrodą była wyciecz-
ka dla przedstawicielek kół gospodyń do Zakopanego. 

Małgorzata Rataj-
czyk (Grabówka):

- Od kilku lat 
staramy się działać 
aktywnie. Ze swoich 
oszczędności zakupi-
liśmy nowe naczynia. 
Od dwóch lat, wspól-
nie z sołtysem i miej-
scową OSP organizu-

jemy “Świętojańską Noc Kupały”, w tym roku odbyło się 
też I Międzynarodowe Święto Fajki, które kosztowało nas 
wiele pracy. Dzięki współpracy, jaka jest w naszej wsi, uda-
ło nam się spełnić też jedno z marzeń: mamy chłodziarkę, 
robot kuchenny, krajalnicę, maszynkę do mięsa, patelnię 
elektryczną – a wszystko to z projektu “Odnowy i Rozwoju 
Wsi”.

Maria Żelaznowska (Jabłonka):
- Naszym ma-

rzeniem było poka-
zanie wioski jak naj-
większej liczbie osób 
z zewnątrz. Mamy 
piękną szkołę i sa-
lę. W 2006 roku wieś 
podjęła się organiza-
cji dożynek gminnych. 
Zaangażowało się 

w to wiele osób. Dopisała pogoda, przybyło też wielu gości. 
Myślę, że to nasze marzenie się choć w części spełniło. 
Jednak na tym nie poprzestaniemy.

Janina Chorążak (Dydnia):
- W 2006 r. 

nasze koło było mię-
dzy innymi współor-
ganizatorem “Złotych 
Godów” dla par ob-
chodzących 50.lecie 
pożycia małżeńskie-
go, przygotowując dla 
uczestników uroczy-
stości poczęstunek. 

Braliśmy także udział w dożynkach gminnych w Jabłonce. 
W planach mamy ożywianie innej działalności, część pań 
potrafi pięknie skrobać pisanki, czy wykonywać wyroby
z wikliny.

Dorota Seman (Końskie):
- Koło nasze 

zostało reaktywowa-
ne w 2005 r. Obecnie 
liczy 13 pań. Jesteśmy 
otwarci na współpracę 
z wszystkimi w na-
szym środowisku, 
którzy chcą coś do-
brego zrobić dla wsi. 
Spełniły się też nasze 

marzenia: pierwsze to, że powtórnie działamy, a drugie, że 
wyszliśmy poza granice wsi z haftami, które nasze panie 
wykonują. To nas podbudowało i pokazało, że jak się chce 

to można coś zrobić.
Jadwiga Kraczkow-
ska (Krzywe): 

- Koło liczy 20 
członkiń. Posiadamy 
zestaw naczyń na 
200 osób zakupiony 
ze składek członkiń 
oraz pieniędzy uzy-
skanych za wypo-fo
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życzanie naczyń. Nasza działalność to szkolenia i kursy, 
uroczystości dożynkowe, imprezy okolicznościowe, kon-
kursy. Marzeniem jest odmłodzenie koła, by coraz więcej 
młodych kobiet angażowało się w działalność. Chcemy też 
współpracować z innymi kołami na terenie gminy i organi-
zacjami działającymi w wiosce.

Ryszarda Żaczek (Niebocko):
- Mamy już pra-

wie 50 lat. Choć jest 
nas oficjalnie ponad
60 członkiń, ale na-
prawdę działających 
jest znacznie mniej. 
Naszym marzeniem 
jest by więcej pań się 
angażowało w działal-
ność oraz żeby młod-

sze pokolenie przejęło prowadzenie tego koła. Organizuje-
my spotkania seniorów, wigilię dla starszych, dzień kobiet. 
Cały czas staramy się coś robić.

Bernadetta Milczanowska (Niewistka):
- Wcześniej 

w naszej miejscowo-
ści nie było koła go-
spodyń wiejskich i na-
szym marzeniem było 
samo jego powstanie. 
Na razie obserwuje-
my jak działają inne 
koła z większym do-
świadczeniem. Myślę, 

że z czasem i u nas działalność się ożywi.
Krystyna Tućka (Obarzym):

- Naszym ce-
lem jest aktywizacja 
życia na wsi. Odbywa 
się to między innymi 
przez organizowa-
nie czasu wolnego 
dla dzieci i młodzieży 
przy współpracy ze 
szkołą, organizowanie 
konkursów rękodziel-

niczych, przygotowanie potraw regionalnych, spotkanie 
z twórcami ludowymi, gromadzenie i popularyzację daw-
nych obyczajów, urządzenie w szkole kącika regionalnego. 
Zachęca to młodszych mieszkańców do zainteresowania 
się historią i zwyczajami wsi.

Urszula Skrabalak (Temeszów):
- Nasze koło 

działa od 1958 r. 
Obecnie liczy oficjal-
nie 15 członkiń. Koło 
było między innymi 
organizatorem festy-
nu z okazji spływu 
kajakowego, przygo-
towując na imprezę 
potrawy w tym pieroż-

ki z barszczem, kiełbaski na gorąco. Uroczyście też obcho-
dzono w szkole podstawowej dzień babci i dziadka.

Bożena Wójcik (Ulucz):
- Koło zostało 

utworzone w styczniu 
tego roku. Początko-
wo tworzyło je tylko 9 
pań, ale już 8 marca 
było nas 20. Nasze 
osiągnięcia nie są 
może duże, bo nie 
mamy doświadcze-
nia w organizowaniu 
imprez, ani dobrze 

wyposażonego lokum. Zależy nam szczególnie na wodzie 
i zapleczu kuchennym. Jednak dbamy o budynek po byłej 
szkole i powoli zaczynamy go nazywać domem ludowym. 
Udało się nam zorganizować kilka imprez, w tym: “Książka 
dla każdego dziecka”, dzień kobiet, piknik za Sanem. Po 
raz pierwszy uczestniczyliśmy też w dożynkach gminnych.  
Przejęliśmy księgozbiór po byłej szkole i wypożyczamy 
książki raz w tygodniu.

Elżbieta Zarzyka (Wydrna):
- Koło nasze 

bierze czynny udział 
w imprezach na tere-
nie gminy i powiatu. 
Marzeniem naszym 
jest zjednoczyć wieś, 
wspólnie działać, po-
magać innym. Przy-
kładem tego są tego-
roczne imprezy: dzień 

babci i dziadka, dzień matki, udział w dożynkach gminnych, 
festyn rodzinny. Andrzej Józefczyk

Tekst stanowi przedruk z „Nowego 
Podkapracia”, 15 listopad 2006, Nr 1876
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Zimowe ferie w Dydni

Jak co roku GOKBPiW w Dydni był organizatorem 
cyklu zajęć, o zróżnicowanej tematyce. Miały one na celu 
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży pod-
czas tegorocznych ferii zimowych przypadających w tym 
roku w dniach od 12 lutego do 24 lutego. Staraliśmy się 
aby odbywające się zajęcia przez okres 2 tygodni były 
urozmaicone, atrakcyjne a zarazem ciekawe i pouczające. 
Dlatego też, nawiązaliśmy kontakt z Podkarpackim Ośrod-
kiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (zespołem do-
radców w Brzozowie) gdzie jedne z zajęć prowadziła pani 
Barbara Ruchlewicz – specjalista doradztwa rolniczego 
w Dydni. Pod jej kierunkiem i dużą pomocą uczestnicy za-
jęć mieli okazję do nauki wyrabiania ozdób z masy solnej, 
oraz pięknych kolorowych kwiatów z papieru. Przeprowa-
dzone były również warsztaty teatralne, gdzie pod okiem 
instruktora GOK dzieci prezentowały swój kunszt aktorski, 
uczyły się recytacji i prezentacji utworów na scenie. Przy-
gotowują się do nowego przedstawienia teatralnego pod 
tytułem „Były w lesie raz igrzyska” nad inscenizacją pracu-
ją uczestnicy teatru „Przygoda” działającego przy GOKB-
PiW w Dydni. Był też przeprowadzony konkurs czytelniczy 
w którym można było wykazać się dużą znajomością prze-
czytanych książek i lektur. Właśnie ulubieni bohaterowie 
książek byli tematem konkursu plastycznego. Technika 
prac była dowolna. Pomysły były bardzo ciekawe, a prace 
różnorodne. Odbyła się też dyskoteka dla najmłodszych. 

Dzieci wykazały się dużą pomysłowością w zorganizowa-
niu zabaw i konkursów. Przy różnych rytmach muzycz-
nych bawiono się doskonale. Uczestnicy zajęć teatralnych 
mieli możliwość zapoznania się z bogatą ofertą bajek na 
video. Były to nagrane przedstawienia teatru „Przygoda”. 
Każde oglądane widowisko było żywo dyskutowane czy 

wręcz krytykowane, ale przecież o to chodziło, by każdy 
miał swój pogląd, czy zdanie na temat oglądanych przed-
stawień. W czasie ferii w świetlicy komputerowej młodzież 
aktywnie uczestniczyła w organizowanych rozgrywkach 
„w sieci”. Odbył się Turniej Soccera w którym to wzięło 
udział 16 osób z pośród których zostali wyłonieni finaliści.
Kawiarenka Internetowa była również zaangażowana w or-
ganizację Koncertu WIOCHA ’07 był to: druk plakatów in-
formacyjnych i nagłośnienie.

Dwa tygodnie ferii minęły szybko i trzeba wracać do 
szkoły, ale spędzony wspólnie czas na pewno nie został 
zmarnowany.

Wszystkie konkursy nagradzane były książkami, 
które zostały zakupione z budżetu GOKBPiW w Dydni.

W większości miejscowości Gminy Dydnia podczas 
ferii odbywały się imprezy i zajęcia mające urozmaicić wol-
ny czas dzieciom i młodzieży szkolnej.

W Wydrnej do poznania własnej miejscowości miał 
zachęcić młodzież konkurs plastyczno – historyczny na 
temat Mała Ojczyzna „WYDRNA”. Biblioteka w Grabów-
ce zorganizowała turniej gier planszowych oraz zgaduj 
– zgadule, gdzie rozpoznawano utwory znanych pisarzy. 
Biblioteka w Końskiem postanowiła nauczyć dzieci goto-
wania organizując zajęcia kulinarne - pieczenia ciasteczek 
i smażenia frytek, ale zadbano również o młodych arty-
stów organizując dla nich konkurs rysunkowy „Mój ulubio-
ny bohater”. „Cuda z Koralików”oraz „Anioły” to hasła zajęć 
plastycznych organizowanych w bibliotece w Niebocku, 
podczas których dzieci wykonywały różne ozdoby oraz 
tworzyły figurki z masy solnej.

Świetlice wiejskie w Obarzymie, Niewistce i Krze-
miennej również starały się umilić wolny czas młodzieży 
szkolnej ze swojego terenu. Obarzym postawił na rozwój 
młodych talentów wokalnych organizując mini przegląd 
o nazwie „Ukryty talent” podczas którego dzieci zaprezen-
towały repertuar młodzieżowych wykonawców polskich. 
W Niewistce największym zainteresowaniem cieszył się 
konkurs plastyczny „Wymarzone Ferie Zimowe”. Krze-
mienna postawiła na propagowanie tenisa stołowego 
wśród młodzieży organizując rozgrywki w tej dyscyplinie, 
miały one również na celu wyłonienie reprezentantów na 
finał gminny.

M. T.
M.M.
R.C.
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Tegoroczne zimowe ferie, pomimo kapryśnej 
aury nie były wcale nudne dla dzieci i młodzieży z miejsco-
wości Grabówka i okolic. O ich atrakcyjność zadbało Sto-
warzyszenie Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka 
oraz Fundacja Wspomagania Wsi. W ramach programu 
„Pożyteczne ferie 2007” pozyskano środki umożliwiające 
realizację projektu edukacyjnego pod tytułem „Papierowy 
zawrót głowy”.

Zamierzeniem autorów projektu było zaszczepienie 
chęci do tworzenia rzeczy pięknych, oryginalnych i nie-
powtarzalnych. Jako tworzywo wybrano papier, materiał 
szlachetny, naturalny i wdzięczny a jednocześnie łatwo 
dostępny. W twórczości ludowej wykorzystywano go od 
dawna wykonując z niego elementy dekoracyjne miesz-
kań. Bajecznie kolorowe kwiaty, pięknie skomponowane 
bukiety, palmy i pająki występowały w sztuce ludowej wie-
lu narodów. W Polsce ta dziedzina twórczości zajmowała 
szczególne miejsce. Warto więc ją podtrzymywać i przeka-
zywać następnym pokoleniom.

Projekt „Papierowy zawrót głowy” spotkał się z du-
żym zainteresowaniem. W zajęciach uczestniczyło ponad 
40 osób. Artystka ludowa, pani Stanisława Szymańska 
przybliżyła uczestnikom ginącą tradycję wystroju wnętrza 
chałup naszego regionu. Z dużym zainteresowaniem słu-
chano opowieści pani Stanisławy o tzw. „kącikach” i ich 
ozdabianiu bibułkowymi firaneczkami i kwiatami. Artystka
pomimo sędziwego wieku z radością i wielkim zapałem 
demonstrowała tradycyjne metody wykonywania kwiatów 
z bibuły.

Uczestnicy projektu wzięli również udział w warsz-
tatach bibułkarstwa i origami, podczas których poznawali 
współczesne metody wykorzystywania papieru w tworze-

niu form dekoracyjnych. Inspiracją, tak jak dawniej była 
oczywiście natura, ale pierwszorzędną rolę odgrywała 
fantazja twórców. Szczególny sposób „oswajania papieru” 
mieli okazję przeżyć uczestnicy warsztatów rzeźby z masy 
papierowej. Warsztaty prowadzone były przez nauczycie-
li Szkoły Podstawowej w Grabówce: Teresę Mazur, Marię 
Ruszel i Halinę Żak-Ruszel. Aż trudno uwierzyć, że cięcie 
bibuły i modelowanie z niej kwiatów, zginanie zwykłej kartki 
papieru czy tworzenie papierowych rzeźb może przynieść 
tyle radości, ale wyraźnie widać to było na twarzach mło-
dych artystów.

Nie zabrakło również imprez towarzyszących, wśród 
których na szczególną uwagę zasługuje dyskoteka „Na lu-
dową nutę”.

Podsumowaniem działań był wieczorek połączony 
z wystawą prac i rozstrzygnięciem konkursu „Najpiękniej-
sze prace z bibuły i papieru”. W otwarciu wystawy wzięli 
udział Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski oraz sekretarz 
gminy Alina Maślak.

Pomysł na pożyteczne ferie udało się zrealizować 
dzięki wsparciu finansowemu fundacji oraz współpracy
i wspólnemu działaniu stowarzyszenia, szkoły, Rady So-
łeckiej i miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.

Osoby zaangażowane w realizację projektu i podej-
mujące różne formy pracy społecznej w naszym środowisku 
motywują słowa Georga Eliota: „Życie każdego człowieka 
powinno być związane z małą ojczyzną, miejscem, które 
człowiek najbardziej ukochał, w którym pracuje, w którym 
rozbrzmiewa jego ojczysty język, miejscem, które zawsze 
było i zawsze będzie jego domem”.

Teresa Mazur
Maria Ruszel

„Papierowy zawrót głowy” w Grabówce
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Koncert Rockowy w Dydni „WIOCHA 07”

Dzień Seniora w Wydrnej
Jest taki dzień w roku, w którym wszyscy kierują 

swoje myśli w stronę najbliższych chociaż na co dzień czę-
sto niedocenionych.

To dzień uroczysty: „Święto Babci i Dziadka”. Tak, 
to właśnie Babcie dbają o ciepło domowego ogniska, to do 
Dziadków zwracają się wnuki o radę i pomoc w trudnych 
sprawach.

Otóż 28 stycznia w Domu Ludowym w Wydrnej 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora, którą zor-
ganizowało Koło Gospodyń Wiejskich z tej miejscowości. 
Uczniowie zaprosili swoich dziadków oraz osoby samotne  
na tę wzruszającą chwilę.

Część artystyczną przygotowali uczniowie tutejszej 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Niebocka pod opieką   
Joanny Żaczek i Haliny Skawińskiej.

Na zakończenie akademii cała „gawiedź szkolna” 
drogim Babciom i Dziadkom odśpiewała tradycyjne 100 lat, 
po czym odbył się mini koncert akordeonowy uczniów 
Szkoły Muzycznej w Sanoku: Sebastiana i Radosława Pil-
szaków. Na zakończenie części artystycznej zespół ludowy 
„Przepióreczka” z Niebocka zagrał i zaśpiewał kilka utwo-
rów z rejonu Podkarpacia.

Po części artystycznej wszyscy goście przeszli na 

poczęstunek przygotowany przez panie z Koła Gospodyń.
Przy śpiewie kolęd i piosenek biesiadnych zespołu 

„Przepióreczka” oraz wspomnień z lat młodości upłynął 
szybko czas.

Wszystkim z okazji Dnia Seniora życzymy, by omi-
jały Was smutki, troski i kłopoty, a każda chwila przynosiła 
radość i zadowolenie. Każdy dzień niech wypełnia miłość 
i szczęście oraz świadomość tego, że kochają Was wasze 
wnuki.

Ks. Robert Świtalski

17 lutego w sali widowiskowej 
Domu Ludowego w Dydni odbył się już 
po raz drugi koncert zespołów rockowych 
„WIOCHA 2007”. Warto przypomnieć, że 
pierwsza edycja koncertu odbyła się dwa-
naście lat temu w 1995 roku. 

W roku bieżącym na koncercie zagrali: 
JESZCZE NIE WIEM – DYDNIA, PRYZMAT 
– SANOK, NO WŁAŚNIE – SANOK, POZOR 
POZOR – SANOK, STILLE LIVE – BRZOZÓW, 

OSC – DYDNIA. Na koncercie pojawiło się 
około 150 fanów chcących posłuchać dobrej 
muzyki z całego powiatu i nie tylko.

Impreza trwała sześć godzin podczas 
których chłopaki dawali z siebie wszystko. 
Szczególnie do gustu publiczności trafił Po-
zor Pozor między innymi za bardzo dobry 
kontakt z publicznością właśnie.

Po zakończeniu występów wszystkie 
uczestniczące kapele otrzymały z rąk Rafała 
Czopora – w zastępstwie nieobecnego dyrek-
tora GOK’u w Dydni - pamiątkowe dyplomy.

Ogólnie było spoko i bardzo głośno, po 
prostu pięknie... Mierząc „jakość” imprezy po-
przez zadowolenie publiczności – ta była bardzo 
udana.

Dziękujemy tym wszystkim, którzy przy-
czynili się do zorganizowania w/w koncertu, spe-
cjalne podziękowania kierujemy do sponsorów 
tj. Urzędu Gminy w Dydni, Delikatesów Centrum 
w Dydni, Towarzystwa Ubezpieczeniowego - 
Olimpia w Brzozowie, Radia Bieszczady.

osc

Upływa szybko życie...

fo
t. 

re
da

kc
ja

fo
t. 

re
da

kc
ja

fo
t. 

re
da

kc
ja

fo
t. 

re
da

kc
ja

fo
t. 

re
da

kc
ja

fo
t. 

re
da

kc
ja

fo
t. 

re
da

kc
ja



Nasza Gmina Dydnia I/2007 11

23 kwietnia 1929 roku 
w Niebocku, w rodzinie Włady-
sława i Zofii Adamskich urodził
się Tadeusz. Okres dzieciństwa 
wraz z siedmiorgiem rodzeń-
stwa spędził przy rodzicach, 
pomagając w pracach domo-
wych i polowych. Od najmłod-
szych lat pracował na swoje 
utrzymanie. Obowiązki te łączył 

z nauką, którą rozpoczął w 1935 r. w Szkole Powszechnej 
im. Władysława Jagiełły w Niebocku. W czasie okupacji 
ukończył 6 klas, siódmą dopiero w 1947 r.

W 1951 roku zdał maturę i rozpoczął pracę w Szkole 
Podstawowej w Niebocku. Po miesiącu został przeniesio-
ny do szkoły w Brzozowie. Jesienią 1952r. powołany został 
na trzy lata do służby wojskowej w marynarce wojennej.

Po powrocie z wojska pracował w Wydziale Oświaty 
w Brzozowie jako kadrowy. Od września 1956 r. wraz z żo-
ną Henryką podjął pracę w Szkole Podstawowej w Nieboc-
ku. W roku 1961 ukończył ZSN w Rzeszowie na kierun-
ku geografia. Od 1968 roku przejął obowiązki kierownika
szkoły, a później dyrektora.

W 1974 roku pełnił funkcję wizytatora przysposobie-

nia obronnego przy Wydziale Oświaty w Brzozowie do mo-
mentu rozwiązania powiatów. W roku 1978 ukończył Wyż-
sze Studia Zawodowe w Krakowie na kierunku geografia.

Po wielu staraniach otrzymał zgodę na budowę 
szkoły, którą w ciągu 2 lat wybudowano i oddano do użyt-
ku.

Był też inicjatorem budowy ośrodka zdrowia, prze-
budowy starej szkoły na dom nauczyciela, odbudowy domu 
ludowego po spaleniu oraz budowy i wykończenia nowego 
domu strażaka.

Pracował w komitecie gazyfikacji i elektryfikacji wsi.
Wiele czasu poświęcał na pracę z młodzieżą w Lidze Obro-
ny Kraju, w Ludowych Zespołach Sportowych, prowadził 
kursy na kartę rowerową, organizował zawody w strzelaniu 
z karabinka sportowego, prezesował drużynie piłki nożnej. 
Pełnił wiele funkcji: był szefem obrony cywilnej, opiekunem 
społecznym, radnym Gminnej Rady Narodowej, prezesem 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem 
Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużonego dla LOK, Nagrodą 
Ministra Oświaty i Wychowania.

W 1987 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł nagle 
19 czerwca 1992 roku.

Tadeusz Adamski (1929 - 1992)

Halina Poca³uñDydyński słownik biograficzny

Dydnia w literaturze (cz. VIII) Damian Kierek

Czasy współczesne nie znajdują już tak szerokie-
go odbicia na kartach literatury, chociaż i w drugiej połowie 
XX w. nie brakowało przecież ciekawych wydarzeń oraz 
nietuzinkowych postaci, które swoim życiem odcisnęły 
trwały ślad na życiu lokalnej społeczności. Jednym z takich 
ludzi był ksiądz Franciszek Stopa (1917-1993). Ten kapłan 
o niebywałej osobowości, sile ducha, ale i zarazem - wedle 
zgodnej opinii - niezwykłej wśród księży skromności i do-
broci serca, dał się poznać jako organizator życia religij-
nego w Bieszczadach w trudnych latach powojennych. Był 
pierwszym proboszczem parafii w Polańczyku. Przeniósł
z cerkwi w Łopience do miejscowej świątyni ołtarz z cu-
downą ikoną Matki Bożej, przyczyniając się w ten sposób 
do rozwoju kultu Matki Bożej Łopieńskiej – Pięknej Miłości. 
Działalność duszpasterska, a także umiłowanie piękna na-
tury sprawiły, że ks. Stopa był nazywany „biskupem Biesz-
czadów”. Po latach pracy w Polańczyku został przeniesio-
ny do parafii w Grabownicy, wówczas obejmującej także
i wieś Niebocko. Również i tutaj dobrze zapisał się w pa-
mięci mieszkańców, pozostawił po sobie dzieła rąk, umysłu 
i serca, m.in. zakupił plac pod przyszły kościół i plebanię 
w Niebocku. Sylwetkę ks. Stopy przybliża Aleksander Sa-
łapa w wydanej w roku 2000 książce „Pielgrzymowanie 
wśród wilków”.

Z kolei w Witryłowie urodził się Mieczysław Leń 
(1928-1979). Był nauczycielem polonistą i dziennikarzem. 
Współpracował z Gazetą Poznańską i Sztandarem Mło-
dych. Osiadł w Kaliszu, gdzie został współzałożycielem 

i wieloletnim sekretarzem redakcji czasopisma Ziemia Ka-
liska. Pisał pod pseudonimem Jerzy Brzozowski. Opubliko-
wał szereg opowiadań i wierszy, m.in. „Uspokojenie”.

POEZJA
Pierwszoplanową postacią we współczesnej litera-

turze polskiej jest Janusz Szuber (ur. 1948 r.). Mieszkający 
w Sanoku poeta zadebiutował w 1995 r. (wcześniej pisał 
tylko do szuflady). Wydał szereg zbiorów poezji: „Parad-
ne ubranko i inne wiersze”, „Apokryfy i epitafia sanockie”,
„Pan Dymiącego Zwierciadła”, „Gorzkie prowincje”, „Srebr-
nopióre ogrody”, „Śniąc siebie w obcym domu”, „O chłopcu 
mieszającym powidła”, „Biedronka na śniegu”, „7 Gedichte 
Wierszy”, „Okrągłe oko pogody”, „Z żółtego metalu”, „19 
wierszy”, „Las w lustrach”. Swoje utwory ogłaszał m.in. na 
łamach Paryskiej Kultury, Tygodnika Powszechnego, Odry 
i Zeszytów Literackich. Jest laureatem wielu prestiżowych 
nagród, m.in. Fundacji Kultury, nagrody im. Kazimiery Iłła-
kowiczówny, im. Barbary Sadowskiej, Fundacji Turzańskich 
w Toronto. Publikuje także szkice, eseje i felietony (m.in. 
w dzienniku Rzeczpospolita). W jego twórczości, mocno 
osadzonej w klimacie galicyjskim, realia historyczne i geo-
graficzne ziemi sanockiej, stanowią często punkt wyjścia
do głębokiej refleksji i poetyckiej uniwersalizacji.

„Zstępujący z chmury”
Ikona św. Jana Chrzciciela, 1682 rok, malarz
Stefan Dzengałowy, Ulucz, cerkiew gr. kat.
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Stoję przed nim – Aniołem Pustyni:
Długonogim, wielkoskrzydłym, groźnym.
Twarz w owalu ciemnego zarostu,
Drobne usta, grube wypukłe powieki.
Lewą ręką przytrzymuje rulon Pisma,
Rozwinięty, cyrylicą zstępujący z chmury,
Prawa zgięta w łokciu, uniesiona
Tak jak nakazują czcigodne kanony. 
Tuż przy łydce nagiej i ogromnej
Rosną drzewa sięgające jego kolan.
Na gałęzi zawieszony topór
Karpackiego drwala albo cieśli,
Abym widział dotykalną prawdę słów
O siekierze przyłożonej już do pnia.

Z tomu „Apokryfy i epitafia sanockie” (1995 r.)

„Robota we dworze na Końskiem 1898”

Trzymając je w palcach zadaję sobie pytanie:
Czy istnieje poezja kwitów i rachunków?
Reperacya kotla starego brażnego za 6.30,
Robota rynewek w kadkarni, reperacya
Prtzy zaciorni, mieszadła, gniotka za 10.50
Albo: 2 rury do Krecowa do ugody materyału.
Nie wymieniając reperacyów termometra
I zasuwy do parnika (Wentyle) itd., itd.
Razem 187 florenów 40. Z głębokim szacunkiem
Uniżony, sumiasty, zamaszysty podpis -
Stanisław Kurkowski, artifex opifex, Hłomcza.
Z tomu „Okrągłe oko pogody”

Kazimierz Michańczyk (1946-1996) - poeta, na-
uczyciel-polonista, przewodnik turystyczny po Podkarpa-
ciu. Mieszkał w Grabownicy, gdzie pracował w miejscowej 
szkole. Będąc wychowawcą młodzieży i działaczem har-
cerskim bardzo zasłużył się dla popularyzacji ruchu tury-
stycznego w regionie brzozowskim. Jako aktywny działacz 
PTTK w Brzozowie i Sanoku był pomysłodawcą rajdów: 
„Szlakiem Kurierów Beskidzkich” i „Szlakiem Szwejka na 
Podkarpaciu”. Piękno przyrody oraz sylwetki ludzi zwią-
zanych z regionem rozsławiał zarówno w gawędach, jak 
i poezji. W 1998 r. zdobył I miejsce w konkursie kraso-
mówczym na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Był laureatem 
konkursów poetyckich „Wrzeciono” w Nowej Sarzynie. 
Publikował w prasie lokalnej i regionalnej, m.in. na łamach 
Wiadomości Brzozowskich. Pośmiertnie w serii Laureaci 
„Wrzeciona” ukazał się jego tomik poetycki „Czasem tęsk-
no Duszy za burzami” (1998).

„Cerkiew w Uluczu zimą”

Śnieg, pustka dookoła,
Cisza aż hen nad lasem.
Mgły tkające zasłonę
Ścielą się ponad czasem.

Rosną bielą nagrobki
Dziwnym swoim tułowiem,
Krzyż czoło kornie schylił
Nad cmentarza pustkowiem.

A drugi krzyż? Wysoko
Nad cerkwią rdzą się mieni.
Niesie w niebo modlitwę
Nieistniejących cieni.

Oszroniona staruszka
Gontem się swym podpiera,
Siedząc na przyzbie leśnej...
Umiera?.. Nie umiera!

„Kładka na Sanie w Witryłowie”

Ryby w dole migocą
Srebrem połyskujące.
Patrzę z kładki nad Sanem
W me plecy patrzy słońce.
Kładko rozchybotana!
Stara, dziurawa, krzywa,
Rozciągnięta nad tonią -
Czemuś mi jest tak miła.

Z Brzozowa pochodzi znana współczesna pisarka 
Anna Kajtochowa (ur. 1928). Pisarka zadebiutowała powie-
ścią „Babcia”, której kontynuację stanowi „Tamten brzeg”. 
Jednak autorka najczęściej i najwięcej wypowiada się 
w poezji. Wydane do tej pory tomiki poezji to m.in.: „Sytu-
acje” (1983), „Krawędź” (1986), „Usiłowałam być człowie-
kiem” (1994), „Stygnąca kąpiel” (1995), „Tabliczka dawno 
roztrzaskanej prawdy. Wybór wierszy” (1998), „Nie jestem 
biegła w tajemnicach duchów” (2000), „Żyję snem” (2002). 
Jej twórczość cechuje szczerość wyrażanych myśli, duża 
życzliwość i pełne wrażliwości, czasem humorystyczne 
spojrzenie na ludzkie dylematy. W poezji A. Kajtochowa 
niejednokrotnie dawała wyraz zauroczeniu urodą Biesz-
czadów i Pogórza.

„San”

mroczny dostojny
groźny głazami na dnie
toczy falami młyńskie kamienie
burzą rwie brzegi
porywa drzewa i chaty

ale gdy się uśmiechnie
przeźroczem wody
i srebrem rybich łusek
nie masz większego przyjaciela
lasów zwierząt ludzi
26 VII 2000
Ze zbioru. „Żyję snem”

Do twórców młodszego pokolenia należy natomiast 
Bogdan Miś (ur. 1962). Pochodzący z Grabownicy poeta 
osiadł w Dydni, gdzie jest nauczycielem języka polskiego 
w miejscowej szkole. Od 1998 r. należy do Stowarzyszenia 
Literackiego Nauczycieli w Krośnie. Jego utwory zostały 
opublikowane w tygodniku Szpilki (1984 r.) oraz zamiesz-
czone w dwóch edycjach „Almanachu Literackiego” wyda-
nych przez SLN w Krośnie.

Damian Kierek
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Felik s Król w służbie Ojczyźnie (cz.II)

Prawdziwe piekło wojny ujrzeli później na dzie-
dzińcu klasztoru. Tam już nie było żyjących i wołających 
o pomoc, ratunek, tylko leżące obok siebie zmasakrowa-
ne ciała żołnierzy polskich i niemieckich. Gruzy rozwa-
lonych murów, kamieni, zrytej pociskami artylerii ziemi. 
Istna rozbita mogiła trupów.

Straty 2 Korpusu były duże 923 zabitych, 2931 
rannych, 94 zaginionych. Tak wyczerpany walkami i stra-
tami 2 Korpus został zluzowany z dalszych walk i wypo-
czywał 4 tygodnie.

Po uzupełnieniu strat 2 Korpus otrzymał rozkaz 
ścigania Niemców wzdłuż wybrzeży Adriatyku i opano-
wania portu morskiego Ankona. Wzdłuż wybrzeży Ad-
riatyku rozciągały się wzgórza, często nawet skalne, co 
utrudniało pościg. Co więcej w atakowaniu wroga zwra-
cano uwagę na jak najmniejsze straty żołnierzy i częściej 
używano czołgów. Walki o Ankonę, trwały 2 dni, 18 lip-
ca 1944 r. Ankona została zdobyta. Za postępem armii 
równocześnie posuwał  się oddział sanitarny. W walkach 
udział brała również armia amerykańska i angielska.

W okresie nadchodzącej zimy osłabły działania 
wojenne. Dopiero 9 kwietnia 1945 r. ponownie ruszy-
ła ofensywa i atak na miasto Bolonia. Po kilku dniach 
ofensywy 21 kwietnia 1945 r. miasto zostało zdobyte. 
W bitwie o Bolonię została zamknięta historia wojenna 
2 Korpusu.

Powstała ogólna wola w szeregach, chęć powrotu 
do kraju. Często dało się słyszeć śpiewy “Marsz, marsz 
Dąbrowski z ziemi włoskiej, do Polski”. Społeczeństwo 
włoskie było bardzo życzliwe dla żołnierzy polskich i czę-
sto witało ich kwiatami.

Niestety po kapitulacji Niemiec w dniu 09.05.1945 r. 
wszyscy pozostali we Włoszech jeszcze 15 miesięcy. Do-
piero we wrześniu 1946 r. transportem okrętów, w Anglii 
dokonano demobilizacji armii.

Dopiero po 3 miesięcznym pobycie w Anglii po 
otrzymaniu w dowództwie dokumentów, załadunku na 
statki w porcie Glasgow, już jako rezerwistów, odtranspor-
towano ich do Polski. Do domu wrócił 5 stycznia 1947 r.

Po 8-miu latach tułaczki na obczyźnie, trudu i wę-
drówek szlakami żołnierskimi, przez nieznane krainy, 
pustynie Iraku, Egiptu i pola krwawych bitew na ziemi 
włoskiej wrócił do Ojczyzny i rodziny. Kiedy wysiadł 
z przygodnego samochodu niedaleko domu - czuł się 
szczęśliwy. Z nieukrywaną radością patrzył na dom ro-

dzinny, obielone śniegiem jabłonie, krzewy. Szedł powoli 
cieszył się widkiem ośnieżonych pól, domów. Patrzył na 
wieże kościoła i w duchu gorąco Bogu dziękował, że był 
jednym z tych szczęśliwców, którzy powrócili z tragizmu 
wojny.

Powitanie w domu z braćmi było bardzo serdecz-
ne, pełne radości, uścisków i spływających łez.

W następnych dniach przyszli go powitać sąsie-
dzi, krewni, a nawet dzieci szkolne ciekawe historycz-
nych opowiadań.

Po dłuższym odpoczynku ponownie stanął przy 
warsztacie stolarskim do pracy. Pracował, ale z dłuższy-
mi przerwami. Czuł się wyraźnie osłabiony i zmęczony, 
potrzebował nadal odpoczynku.

Latem w dni pogodne wychodził do pobliskiego la-
sku na odpoczynek cieszyć się widokiem rodzinnej wsi, 
patrzeć na wieże kościoła. Wówczas doznawał błogiego 
spokoju, kiedy słuchał śpiewów pastuszków, gry na fu-
jarce, ludowych pieśni. Przy tym, słuchał szumu naszych 
polskich jodeł, czy śpiewu skowronka nad głową, wów-
czas łza radości spływała mu po twarzy.

Tak był przeniknięty do głębi przywiązaniem do 
rodzinnej wioski, ojczyzny za którą walczył. Życzeniem 
jego było by spocząć kiedyś na ojczystej ziemi.

Jednak trudy wojenne i życiowe wywarły wpływ 
na jego zdrowie. Choroba dała o sobie znać zmarł 18 lu-
tego 1976 r.

Pogrzeb odbył się w kościele parafialnym w Dydni
z licznym udziałem społeczeństwa i młodzieży szkolnej. 
Mszę żałobną celebrował ks. prałat Stanisław Krypel. 
W przemówieniu pożegnalnym podkreślił zasługi zmar-
łego w służbie dla Ojczyzny.

Tak spoczął frontowy tułacz w swej ojczystej ziemi 
i między swoimi.

Pozostali bracia ufundowali mu nagrobną, pamiąt-
kową tablicę.

Za swoją Odwagę i poświęcenie w obronie Ojczy-
zny otrzymał:
1. Krzyż pamiątkowy za walkę o Tobruk.
2. Krzyż pamiątkowy za walkę pod Monte Cassino.
3. Odznakę orderową za walkę o Ankonę.
4. Krzyż pamiątkowy za walkę o Bolonię.

Więc życzmy mu na pożegnanie:
Niech Ci ziemia lekką będzie
Za trudy frontowe, gdzie byłeś wszędzie,
Więc spoczywaj w ciemnym grobie
Niech się Polska przyśni Tobie.

Józef Pytlowany

Józef Pytlowany
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Jerzy F. Adamski TemeszówNasza Mała Ojczyzna

Wieś na lewym brzegu Sanu. W pobliżu, na górze 
zwanej Horodysko, znajduje się grodzisko kultury łużyc-
kiej z epoki brązu. W okresie wczesnego średniowie-
cza prawdopodobnie istniał tu gród. Jest to zrozumiałe, 
zwłaszcza ze wzdłuż Sanu, z Sanoka do Dynowa, pro-
wadził starodawny trakt handlowy. Nazwa miejscowości 
pada po raz pierwszy w dokumencie z 25 czerwca 1361 
r., kiedy to król Kazimierz Wielki w zamian za zasługi 
nadał dziedzicznie Piotrowi i Pawłowi, braciom z Wę-
gier: Dydnię i Temeszów w celu zasiedlenia. Z takim 
prawem, jakie obowiązywało na tych terenach, gdy na-
leżały one do zamku sanockiego. Z racji nadania obaj 
bracia byli zobowiązani do udziału w wyprawach wojen-
nych z kopią i 2 łucznikami.

W roku 1492, w wyniku podziału dóbr pomiędzy 
synów Elżbiety Dydyńskiej, właścicielem Temeszowa, 
Krzemiennej i Jabłonicy został Stanisław z Dydni.

W XVI i XVII wieku Temeszów był znanym miej-
scem obronnym ówczesnej ziemi sanockiej. „Tam skała 
wysoka zamykała niemal dolinę żyzną nad Sanem, a wą-
skiego przejścia nie łatwego do spostrzeżenia obronić 
mogła nawet garstka”. Miejscowa szlachta wielokrotnie 
tu zagradzała drogę idącym na Sanok Tatarom. 

Na początku XVIII stulecia Stanisław Fredro na 
stromym wzniesieniu nad Sanem wybudował drewniany 
zameczek. Jeszcze na początku XX w. ówczesny wła-
ściciel Temeszowa, Włodzimierz Dwernicki, obiekt ten 
starannie utrzymywał.

Tutaj w 1760 r. urodził się Wincenty z Tarnaw-
ki Tarnowiecki (syn Józefa i Heleny z Fredrów), który 
w późniejszym czasie pełnił odpowiedzialne funkcje 
państwowe. Był m.in. szambelanem cesarzowej Marii 
Teresy, a w rządzie Księstwa Warszawskiego powierzo-
no mu zarządzanie „magistratami, komorami, cłami i ro-
gatkami”. Do dziś zachowała się zachodnia część mu-
rowanego dworu, wzniesionego w poł. XIX w. Budynek 
parterowy o narożnikach zdobionych boniowaniem.

W otoczeniu resztki zdewastowanego parku 
z pocz. XIX w. z zarośniętym stawem, o którym le-
genda głosi, że miał podziemie połączone ze skałami 
pod pobliskim Oniaczem. Ze stawem wiąże się także 
opowieść, którą spisał August Konieczko. „Było to za 
czasów Wincentego Dwernickiego – ojca Ksawerego, 
Władysława i Zofii Dwernickich. Staw ten obfitował 
w ogromne ryby. Zdarzały się nawet węgorze. Na środ-
ku stawu była duża wyspa, na której w XVIII w. stał 
spichlerz, pełen rozmaitego bogactwa. W. Dwernicki 
trzymał we dworze załogę złożoną z czeladzi i kilku 
żołnierzy. W dzień i w nocy służba czuwała i pilnowała 
spichlerza. Otrzymała za to niezły zarobek. Wincente-
mu wydawało się, ze dużo wydaje gotówki na załogę 
wartowniczą i postanowił ten stan zmienić. Z Warsza-
wy sprowadził czarownika. Nakazał usunąć ruchomy 
most (przez który przechodzono w dzień, a na noc go 
podnoszono), zlikwidował warty. Czarownik zaklęciami 
zmienił spichlerz w górę, która stopniowo malała, aż 
zapadła się całkiem pod ziemię. Staw także objęty był 
magicznymi zaklęciami. Śmiałek, który chciałby się do-

stać na wyspę, przemieniał się w kamień.”
Dzisiaj w pobliżu stawu jest kilkanaście kamieni. 

Czy wszystkie to zamienieni w nie śmiałkowie? Nie wia-
domo. Jeden z kamieni leży na brzegu naprzeciw ko-
ścioła. Jak głosi legenda: „Właśnie pod tym kamieniem 
w okresie I wojny światowej Dwerniccy zakopali złote 
naczynia i 3 beczki czerwonego wina. Od tego kamie-
nia przekopano tunel aż do skały pod Oniaczem. Wino 
podobno pozostawiono na miejscu, a złoty skarb prze-
niesiono pod skałę. Pod koniec wojny właściciele uciekli 
na Węgry, a wojska austriackie i kozackie wykradły ten 
skarb.”

W pobliżu znajduje się kaplica, a właściwie ko-
ściółek pw. Matki Bożej Ostrobramskiej. Świątynia 
wzniesiona w 1893 r. na miejscu poprzedniej z 1830 r. 
Drewniana, obrzucona gliną i oszalowana deskami. 
Drzwi neogotyckie, rzeźbione z datą 1893 i literami HW 
na klamce. Wewnątrz XIX - wieczny krucyfiks procesyj-
ny.

We wsi przydrożna kapliczka z XIX w., murowana 
z cegły, daszek namiotowy, pokryty gontem.

Z nowszej historii Temeszowa trzeba przypo-
mnieć o tragicznym wydarzeniu w drugi dzień świąt 
Bożego Narodzenia 1942 r. Za ukrywanie partyzantów 
rozstrzelano Helenę i Tomasza Pelczarskich oraz ich 
dwóch synów: 14-letniego Romana i o 2 lata młodszego 
Antoniego.

W 1944 r. przybył do Temeszowa, swojej rodzin-
nej wsi ks. Józef Skrabalak – kapelan wojskowy i kapłan 
w diecezji lwowskiej. Z jego osobą wiąże się inny czarny 
dzień w historii Temeszowa. 28 maja 1946 r. ks. Skra-
balak zginął wraz z innymi mieszkańcami wsi podczas 
napadu oddziału UPA. Następnie banderowcy puścili 
Temeszów z ogniem.

Obecnie Temeszów jest spokojną wsią letnisko-
wą. Tereny nadsańskie są miejscem sobotnio-niedziel-
nego wypoczynku. Nad rzeką znajduje się pole biwa-
kowe. Stąd Temeszów idealnie nadaje się na miejsce 
postoju także dla kajakarzy. Od ćwierć wieku wieś od-
wiedzają uczestnicy ogólnopolskiego spływu kajakowe-
go Sanok – Przemyśl.

Jerzy F. Adamski
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Święta Bożego Narodzenia wyzwalają w człowieku 
bogactwo myśli, które najczęściej dokumentujemy w po-
staci widokówkowych życzeń wysyłanych do najbliższych 
osób, w ten szczególny czas każdy zamienia się w poetę 
albo pisarza, który z serca wypowiada płynące życzenia 
układając je w błogosławieństwa.

Wychodząc naprzeciw rodzących się pod wpływem 
wiary i nastroju Świat Bożego Narodzenia myśli i subtelnych 
uczuć zorganizowaliśmy II EDYCJĘ MIĘDZYSZKOLNE-
GO KONKURSU NA WIERSZ O BOŻYM NARODZENIU 
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW GMINY 
DYDNIA. Organizatorami tego poetyckiego przedsięwzię-
cia byli Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Wydrnej - Małgo-
rzata Zarzyka – Cipora, dyr. Gminnego Ośrodka Kultury, 
Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni - Jacek Adam-
ski, polonista - Bogdan Miś, oraz piszący te słowa. Hono-
rowy Patronat nad tą inicjatywą objął Wójt Gminy Dydnia 
Jerzy F. Adamski. Za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

Do II edycji „Konkursu na wiersz o Bożym Narodze-
niu” przystąpiło 19 uczniów z terenu gminy. Konkurs został 
rozstrzygnięty w dniu 18 stycznia w Szkole Podstawowej 
w Wydrnej.

Jury w składzie: Małgorzata Turopolska GOKBPiW; 
piszący te słowa, Małgorzata Zarzyka – Cipora dyr. SP Wy-

drnej, Dorota Szajnowska; Bogdan Miś. Komisja podzie-
liła wiersze uczniów na dwie grupy: Szkoły Podstawowe 
i Gimnazja. Postanowiło wyróżnić następujące osoby za 
wiersze:

W kategorii Szkół Podstawowych.
Pierwsze miejsce zajął uczeń Paweł Skawiński za 

wiersz „Świąteczny czas” SP Wydrna, drugie miejsce za-
jął wiersz „Boże Narodzenie 2006” autor Artur Szul z SP 
im. Królowej Jadwigi w Dydni, wyróżnienie przyznano tak-
że wierszowi pt: „Kolędy czas” - autor Sabina Rachwalska 
z SP Wydrna.

„Świąteczny czas”

Kiedy Świąt nadchodzi czas,
od choinki bije blask.
Wszyscy się radują,
gwiazdki wyczekują.

W szopce Jezus mały,
Na stole obrus biały.
Pod obrusem siano,
Tam opłatek dano.

Kolêda p³ynie z Wysokoœci…

Pierwsze dni w przedszkolu to okres trudny 
zarówno dla dziecka, jak i dla jego rodziców. To jak 
przygotujemy swoje dzieci i siebie samych do tego 
wydarzenia z pewnością będzie miało duże znaczenie 
w przystosowaniu się dzieci do nowego dla nich środo-
wiska, jakim jest przedszkole. 

W niedługim czasie, jak co roku w przedszkolu 
w Niebocku rozpocznie się okres zapisu dzieci, które 
od nowego roku szkolnego rozpoczną naukę w klasie 
zerowej a także tych, uczęszczających do grupy młod-
szej. 

Czas zapisu dziecka do przedszkola jest bardzo 
ważny zarówno dla nauczycieli, którzy będą pracować 
z dziećmi - mają możliwość wcześniejszego poznania 
grupy, jak również dla rodziców i dzieci, które będą 
uczęszczać do przedszkola. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż często zwle-
ka się z zapisem dzieci i robi się to w ostatniej chwili. 
Jest to niewłaściwe postępowanie. Dajmy szansę, aby 
dzieci mogły szybciej poznać miejsce gdzie niedługo 
będą spędzać większość swojego dnia. Udane włącze-
nie do grupy przedszkolnej ma ogromne znaczenie dla 
dalszego rozwoju dziecka. Jeżeli początkowy okres 
w przedszkolu związany jest z przyjemnymi przeży-
ciami, wtedy dziecko jest pozytywnie nastawione, ufne 
i nie reaguje lękiem na podobne sytuacje. Dzięki od-
powiedniemu przygotowaniu można w istotny sposób 
ułatwić przyzwyczajenie się do przedszkola. 

Zdarza się, że dzieci, przychodząc do przedszko-
la płaczą i nie chcą w nim zostać. Dla małych dzieci 
jest to przeżycie trudne do zniesienia, wtedy rodzice 
często rezygnują z dalszego przyprowadzania dziec-

ka. Dajmy szansę na lepsze poznanie się. Przygotujmy 
dziecko jeszcze przed wakacjami do nowej roli.

Aby ułatwić dziecku dobry start w nowym miej-
scu można np. przychodzić w godzinach popołudnio-
wych do przedszkola i bawić się z dzieckiem nie musi 
to być mama lub tata można zaangażować do tego 
ukochaną babcię lub ciocię. Takich wizyt może być za-
ledwie kilka w zależności od potrzeb dziecka. Mogłyby 
wyglądać w następujący sposób:

Na początku krótkie zabawy trwające kilka mi-
nut. Dziecko bawi się tym, czym chce, i może w każdej 
chwili przerwać zabawę. Jest spokojne, bo dzieci jest 
mało, a bliska dziecku osoba jest przy nim i pomoże 
we wszystkim. W miarę ośmielania się dziecka wydłu-
ża się czas zabawy. Gdy dziecko poczuje się bezpiecz-
nie, może skupić się na poznawaniu otoczenia i przed-
szkole przestaje być miejscem obcym. 

Przedszkole, według H. Wallona, jest dobrym 
środowiskiem do uczenia dziecka niezależności 
i uspołeczniania. Kontakty z rówieśnikami uczą norm 
współżycia i respektowania grupy społecznej. Jako 
środowisko społeczne pełne różnorodnych bodźców 
będzie spełniało swoje funkcje wychowawcze i dydak-
tyczne tylko wówczas, gdy dziecko będzie je postrze-
gało jako bezpieczne i atrakcyjne dla siebie. Szybciej 
się do niego przystosuje i zniesie niedogodności życia 
zbiorowego. 

Wraz z koleżankami zapraszam wszystkich za-
interesowanych do przedszkola w Niebocku. 

Małgorzata Dmitrzak

Bêdê przedszkolakem
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Wszyscy się nim dzielą,
Uśmiechają się, weselą
Życzenia sobie składają
Jezusa w sercach mają.

A Jezus chociaż malutki,
Miłością napełnia nas wielką.
W każdym sercu miłość budzi,
Uczy nas jak kochać ludzi.

Paweł Skawiński, kl. III SP Wydrna - I miejsce

W kategorii Szkół Gimnazjalnych:
Za najlepszy wiersz uznano „Najważniejszy Gość” 

autorstwa Anny Sierotnik z Gimnazjum w Dydni , drugie 
miejsca przyznanno wierszom pt.: „Modlitwa do Dzieciąt-
ka Jezus” autor Karolina Zajdel , „Modlitwa do Narodzone-
go Jezusa” autorstwa Kamili Hołówka obydwie uczennice 
z Gimnazjum w Niebocku. Trzecie wyróżnienie przyzano  
dla wiersza pt.: „Jezu...” autor Agnieszka Myćka z Gima-
zjum w Dydni.

„Najważniejszy Gość”
Jest rodzina przy wspólnym stole 
I w oddali słychać dźwięk kolęd
Jest też zapach kapusty z grzybami
Ale Kogoś tu nie ma z nami

Jest choinka pięknie ubrana
I jemioła pachnie od rana.
Jest też karp ze srebnymi łuskami,
Ale Kogoś tu nie ma z nami.

Pod obrusem jest sianko pachnące 
I w stroiku płomyczki się tlące.
Jest też sernik z rodzynkami,
Ale Kogoś tu nie ma z nami.

Puste miejsce jest dla wędrowca
I jest pełny talerz makowca
Jest też barszczyk z pysznymi uszkami, 
Ale Kogoś tu nie ma z nami.

Jest opłatek w ręce trzymany
I jest dzisiaj każdy kochany!
Jest też miłość z życzeniami, 
Ale Kogoś tu nie ma z nami.

Jest już pierwsza gwiazdka na niebie
I my Jezu czekamy na Ciebie!
Wreszcie jesteś! Przyszedłeś z nieba! 
Właśnie Ciebie nam było trzeba.

Jest już z nami naważniejsza osoba
I możemy zacząć świętować
Przyszedł do nas dzięki Świętej Panience, 
Zaśpiewajmy Im kolędę w podzięce.

Niech po ziemi płynie kolęda!
O Dzieciątku niech płynie wieść święta!
Lećmy prędko w świat z życzeniami,
Głośmy wszystkim: Pan Jezus jest z nami!

Anna Sierotnik , kl. IIIa Gimnazjum Dydnia - I miejsce.

Tegoroczna II edycja międzyszkolnego konkursu na 
wiersz o Bożym Narodzeniu pod hasłem „Kolęda płynie 
z Wysokości...” potwierdziła niesłabnące zainteresowanie 
dzieci i młodzieży tą elitarną dziedziną ludzkiej aktywno-
ści. 

Napisanie wiersza o Bożym Narodzeniu nie jest, 
wbrew pozorom, wcale sprawą łatwą. Myśl bowiem nie-
ustannie zwraca się ku ukochanym przez wszystkich kolę-
dom, chce zaczerpnąć z ich bogatej treści, wpleść znajomy 
motyw we własną twórczość, a przecież czynić tego nie na-
leży, by nie być posądzonym o brak orginalności. Wiemy, 
że to najpoważniejszy zarzut wobec nawet młodego poety. 
Jako dwukrotny juror tego konkursu spieszę powiedzieć, 
iż naszym młodym twórcom nie zabrakło ani pomysłów, 
ani świeżości spojrzenia, zupełnie zaś brakło sztampy 
i frazesów - któż wobec tego odważy się powiedzieć, że 
młodemu pokoleniu brakuje wrażliwości. Wiem na pewno, 
że nie brakuje, bo każdy wiersz czytałem wielokrotnie. Nie 
zamierzam też wcale z oczywistych względów snuć w tym 
miejscu rozważań na temat własnego obcowania z twór-
czością młodych poetów – przyjemność docierania do sen-
sów dziecięcej wyobraźni, świeżej i nieskażonej jeszcze 
schematami ani stereotypami, pozostawiam czytelnikom, 
bo mam nadzieję, że wiersze te zostaną wydane drukiem. 
Ciekawa byłaby to lektura, niebanalna i ani przez chwilę 
nienudna.

Mam pewność,że nikt bardziej niż dzieci i młodzież 
nie oczekuje spotkania z Nowo Narodzonym Jezusem. Dla 
nich jest On Gościem najważniejszym – Bogiem ( i trochę 
czarodziejem), który może uspokoić świat ich doznań. Miło 
jest dowiedzieć się ( a może utwierdzić w przekonaniu), że 
dla dziecka świat jest piękny, jeśli jest w nim obecny Bóg 
i że tylko wtedy ludzie są bliżej siebie. To budujące nawet 
dla nas starszych, gdy usłyszymy od małego poety, że „na 
krętych ścieżkach doczesności” nie wolno nigdy „zastępo-
wać miłości i bliskości niepotrzebnymi przedmiotami”.

Jakże szczerze brzmi wyznanie o Bogu, który nie 
miał niczego, a obdarował człowieka najcenniejszymi 
darami – miłością i przebaczeniem. Znamienna jest też 
wyczytana gdzieś między wersami myśl o tym, że zimny 
żłóbek i liche sianko Stajenki Betlejemskiej nie muszą być 
synonimem biedy i opuszczenia. Ubóstwo człowieka pole-
ga na niechęci obdarowywania innych czymkolwiek.

Tę garść refleksji przytoczyłem tu tylko po to, byśmy
się mogli zadziwić nad sposobem przetwarzania odwiecz-
nych i znanych motywów przez dziecięcą wyobraźnię, 
a wyobraźnia ta wcale nie przyjmuje za pewnik tego, co 
wtłacza nam wszystkim do świadomości telewizja, reklama 
albo internet. Młodzi ludzie dobrze wiedzą, że Święta Bo-
żego Narodzenia nie polegają na tym, by zapełnić choinką 
pusty dotąd kąt w izbie, ale by napełnić dom oczekiwaniem 
i miłością.

To wielka radość i wielki pożytek, jeśli możemy do-
wiedzieć się czegoś ważnego o naszych dzieciach, choćby 
przy okazji Bożonarodzeniowego konkursu poetyckiego. 
Rodzi się wtedy wiele ważnych myśli. Także i ta skromna, 
by z niecierpliwością oczekiwać na przyszłoroczną, trzecią 
już edycję zmagań najmłodszych twórców z tajemnicą Bo-
żego Narodzenia.

Bogdan Miś
Ks. Robert Świtalski
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4 stycznia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu 
poetyckiego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Świat 
w moich oczach” ogłoszonego przez GOKBPiW w Dyd-
ni.

W konkursie udział wzięło 13 uczestników ze szkół 
podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Dydnia.

Jury w składzie: Małgorzata Myćka, Małgorzata 
Turopolska, Matylda Myćka i Jacek Adamski przyznało 
następujące nagrody:
- w kategorii szkół podstawowych:

I m-ce Dominika Mazur (SP Grabówka)
II m-ce Ewelina Hałasowska (SP Grabówka)
III m-ce Daniel Czopor (SP Grabówka)

- w kategorii szkół gimnazjalnych :
I m-ce Paulina Indyk (Gimn. Dydnia)
II m-ce Karolina Pałys (Gimn. Dydnia)
III m-ce Agnieszka Rybczak (Gimn. Dydnia)
Młodzi poeci wykazali się bogatą wyobraźnią lite-

racką, głębią przemyśleń i dojrzałością intelektualną.
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagro-

dy książkowe, pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy 
pamiątkowe. Fundatorem nagród był GOKBPiW w Dyd-
ni.

W imieniu organizatorów wszystkim nagrodzonym 
gorąco gratulujemy i życzymy, aby twórcza wyobraźnia, 
ciekawość świata i wrażliwość nigdy Was nie opuszcza-
ły.

M. Myćka

Wiersze nagrodzone w konkursie:

„Chmury”
Płyną po niebie chmury, jak białe żaglowce,
tak puszyste, tak ogromne.
Są deszczowe i burzowe,
są kłębiaste i pierzaste.

Galopują jak te konie,
w prawo, w lewo, mkną przed siebie.
Na wyścigi się zanosi.
Już startują !

Która wygra, która pierwsza?
Czy kłębiasta, czy warstwowa?
Czy pierzasta, czy deszczowa?
Nikt nie zgadnie kto dziś wygra.

Kto zdobędzie pierwsze miejsce.
Wygra chmura, ale która ?
to pytanie trwa już wiecznie.
Czy ta biała, czy ta bura?

(Dominika Mazur SP Grabówka)

„Przyjaciele”
Przyjaciel to skarb.
Przyjaciel to dar.
Mym przyjacielem może być
każdy kto chce nim być,
lecz musi być:
dobry i mądry,
prawdomówny i rozsądny,
miłosierny i spokojny.

To przyjaciel marzeń,
to przyjaciel z gwiazd
bo w tym świecie
mało kto taki jest
chyba, że jest z chmur.
To może być tylko Bóg.

(Paulina Indyk Gimnazjum Dydnia)

„Świat w moich oczach”

Dzieje narodu polskiego sprawiły, że wigilia wpisała 
się na stałe w naszą tradycję. Jest to wieczór szczególny 
– rodzinne święto – czas zadumy i refleksji.

Zastanawiamy się często „skąd jesteśmy, dokąd 
idziemy”, bowiem obrzędowość i zwyczaje są różne w na-
szym kraju.

Są różne, bo odrębne są krainy geograficzne, ich
historia i wyznania. Dzięki tej różnorodności i odrębno-
ści w tradycji ludowej przemieszały się zwyczaje z wiarą, 
tworząc barwną mozaikę obrzędowości chociażby świąt 
Bożego Narodzenia.

Głównymi symbolami świąt Narodzenia Pańskiego 
są:
- opłatek – zwyczaj tylko polski,
- wieczerza wigilijna – też tylko w Polsce, rodzinne spo-

tkanie przy stole wigilijnym z dwunastoma potrawami 
i jednym wolnym miejscem przy stole dla „bezdomne-
go”,

- choinka – pięknie ustrojona jodła lub świerk – zwyczaj 

przyjęty od Niemców,
- szopka – „żłóbek”, „jasełka” – to pomysł św. Franciszka 

z Asyżu,
- kartki świąteczne - wysyłane życzenia do bliskich nam 

osób.
Celem konkursu było utrwalenie w najmłodszej 

krzywieckiej społeczności właśnie tradycji wyrażającej się 
w symbolach świąt.

Na apel odpowiedziało - do 30.XII.2006 r. - 18 osób- 
uczniowie klas „0” - III Szkoły Podstawowej w Krzywem.

Zebrano - 34 prace, które przyporządkowano do 
czterech kategorii:

I - szopka,
II - papiero-plastyka,
III - wyklejanka,
IV - rysunek.
Dnia 5 stycznia 2007r. jury w składzie:

przewodnicząca: Małgorzata Turopolska - instruktor 
GOK-u w Dydni,

Konkurs Bożonarodzeniowy w Izbie Regionalnej w Krzywem
Bogusława Krzywonos
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Ruch pn. „Szkoła Promująca Zdrowie” rozwija się 
w Europie od 14 lat i obejmuje obecnie 43 kraje stowarzy-
szone w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, 
której wspólnie patronują Rada Europy, Komisja Europej-
ska oraz Światowa Organizacja Zdrowia. Przygotowuje 
on młode pokolenie nie tylko do zdrowego stylu życia, ale 
także do aktywnego uczestnictwa w budowaniu demo-
kracji, tolerancji, poszanowania praw człowieka, otwarcia 
na inne kultury, kształtuje poczucie odpowiedzialności za 
siebie i innych.

„Dbajmy o nasze zdrowie nie dlatego, że jest ono 
ważne, ale dlatego, że bez zdrowia wszystko inne jest 
nieważne” – to motto Szkół Promujących Zdrowie, które 
doskonale oddaje ideę tego ruchu.

W roku szkolnym 2005/2006 Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Jabłonce realizowała zadania zmie-
rzające do przyjęcia jej do Rejonowej Sieci Szkół Promu-
jących Zdrowie. 

Naszym zadaniem priorytetowym było: „Wdrażanie 
uczniów do przestrzegania zasad zdrowego odżywiania 
się”.

W związku z tym wyznaczyliśmy następujące za-
dania do realizacji:
1. Działania propagujące szkołę promującą zdrowie.

- Inscenizacja pt. „Baśń o panowaniu Zdrówka” (ob-
chody Święta Rodziny w naszej szkole),

- Przygotowanie cyklu artykułów w gazetce szkolnej 
„Co w szkole piszczy” nt. zdrowego odżywiania się,

- Współpraca z organizacjami środowiskowymi.
2. Przekazywanie uczniom wiedzy na temat wpływu od-

żywiania na funkcjonowanie organizmu 
- Co się dzieje z naszym organizmem z powodu bra-

ku witamin? (pogadanka),
- Skąd czerpać informacje o zdrowym odżywianiu? 

(pogadanka, film edukacyjny),

JESTEŚMY SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ ZDROWIE

członkowie: Szymek Szajnowski - ucz. kl. III,
  Damian Kraczkowski - ucz. kl. III,
  Weronika Szelest- ucz. kl. I.
Dokonano oceny prac wg. ustalonych kategorii, 

każda pracę punktowano w skali od 1 - 5 punktów. Naj-
większa liczba punktów decydowała o miejscu I – II - III 
w rankingu.

Ponadto, osoby, które wykonały minimum 3 prace 
otrzymywały punkty za „aktywność”.

A oto zwycięzcy- laureaci konkursu do miejsca I-go 
zakwalifikowało się 5 osób:
- w kategorii „szopka” - Justyna Wójcik ,
- w kategorii „papiero - plastyka” - Kasia Szelest,
- w kategorii „wyklejanka” - Kasia Śnieżek,
- w kategorii „rysunek” - Justyna Wójcik, Kasia Śnieżek,

Do miejsca II - go - 9 osób:
- w kategorii „szopka” - Madzia i Ania Kondrackie, Piotr 

i Kamil Szubowie,
- w kategorii „papiero-plastyka” - Justyna Wójcik i Diana 

Kraczkowska,
- w kategorii „wyklejanka” - Diana Kraczkowska,
- w kategorii „rysunek” - Szymek Curzydło i Diana Kracz-

kowska.
Do miejsca III-go – 3 osoby:

- w kategorii „szopka” - Karol Dżoń i Marcin Turoń,
- w kategorii „rysunek” - Sabina Stabryła.

Za „aktywność” wyróżniono 5 osób:
- Justynę Wójcik, Dianę Kraczkowską, Marcina Turonia, 

Kasię Szelest, Sabinę Stabryła.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody 

rzeczowe oraz dyplomy - karty świąteczne - ufundowane 

przez animatora kultury Izby Regionalnej w Krzywem.
Uroczyste wręczenie nagród w dniu 12 stycznia 

2007r. wzbogaciła inscenizacja słowno-muzyczna do tek-
stu Mieczysława Nykla p.t. „Wigilia w Krzywem według 
dawnego obyczaju”.

Te dawne obyczaje wigilijne, wcielając się w cha-
rakterystyczne postaci, pięknie przedstawili uczniowie kl. 
I – II - III: Karol Dżoń, Ewelina Bok, Justyna Wójcik, Szy-
mek Szajnowski, Sabina Stabryła, Ania Kondracka, Ewe-
lina Tokarz i Diana Kraczkowska.

W uroczystości o charakterze kameralnym, oprócz 
dzieci - uczniów naszej szkoły, kierowniczki szkoły - Kry-
styny Toczek, nauczycielek - Teresy Kogut, Beaty Dżoń, 
wzięli również udział znakomici goście, których miała za-
szczyt zaprosić Izba Regionalna:
- Jacek Adamski - dyrektor GOK-u w Dydni, 
- Małgorzata Turopolska - instruktor GOK-u w Dydni,
- Jadwiga Kraczkowska - przewodnicząca KGW,
- Zofia Turoń - reprezentująca Radę Rodziców,
- Barbara Kondracka - reprezentująca Radę Rodziców.

Spotkanie zakończyło wspólne kolędowanie, które 
zintegrowało nas, obecnych, w tradycji jeszcze bardziej.

Posługując się słowami naszego narodowego po-
ety - Cypriana Kamila Norwida - bardziej zrozumieliśmy, 
że:

„To poprzez tradycję wyróżniony jest majestat czło-
wieka”

Bogusława Krzywonos
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W dniu 14 stycznia mieszkańcy Jabłonki tłumnie 
zgromadzili się w sali Domu Ludowego, aby obejrzeć 
przedstawienie jasełkowe „Historia Bożego Narodzenia”.

Misterium przygotowała młodzież zgromadzona 
przy parafialnym KSM - mie, pod pilnym okiem księdza
wikariusza Roberta Świtalskiego. Pomimo, że historia 
cudu narodzin Jezusa znana jest od lat, to nasi aktorzy 
tak dobrali scenariusz, aby każdy widz mógł w sztuce 
znaleźć coś nowego, niepowtarzalnego, zaskakującego. 
Wspaniała korelacja czasów dawnych ze współczesny-
mi, piękne kostiumy i scenografia oraz zbiorowe śpiewy
kolęd, między kolejnymi odsłonami spektaklu, sprawiły, 
że można było na chwilę przenieść się ,,do Betlejemu 
pełnego radości...”.

W Jasełkach udział wzięli: Narrator: Kamil Puchal-
ski; Bezdomna: Paulina Pocałuń; Maryja: Agnieszka So-
kołowska; Stolarz: Daniel Dmitrzak; Józef: Artur Szcze-
pek; Piekarz: Mateusz Sokołowski; Baba: Marta Sabat; 
Chłop: Piotr Pajęcki; Pani: Honorata Żak; Pan: Jan Myć-
ka; Gość I: Ilona Mazur; Gość II: Anita Dmitrzak; Babcia: 
Mariola Indyk; Anioł I: Beata Pytlak; Anioł II: Anna Nie-
znańska; Maciek: Łukasz Pilszak; Stach: Kacper Kaseja; 
Pasterz I: Paweł Wójtowicz; Pasterz II: Wojciech Tymiń-
ski; Pasterz III: Piotr Pajęcki; Pasterz IV: Karol Szmyd; 
Kuba: Marek Drozd; Żyd: Kacper Pałys; Dworzanin I: 
Jan Myćka; Dworzanin II: Adam Niziołek; Herod: Maciej 

Sokołowski; Herodowa: Joanna Gazdowicz; Diabeł: Łu-
kasz Pilszak; Śmierć: Kacper Kaseja; Kasper: Arkadiusz 
Rakoczy; Melchior: Dawid Sokołowski; Baltazar: Damian 
Wójcik; Góral I: Tomasz Szajnowski; Góral II: Tomasz 
Pietryka; Góral III: Arkadiusz Sokołowski; Góral IV: Paweł 
Sokołowski; Lekarz: Bogusława Gazdowicz; Scenogra-
fia: Dorota Stachyrak, Małgorzata Stachyrak, Katarzyna
Myćka

Publiczność, wdzięczna za chwile refleksji i trud
włożony w przygotowanie jasełek, gromkimi brawami 
podziękowała aktorom i księdzu, nie szczędząc przy tym 
symbolicznego ,,grosza do kapelusza”.

Dorota Szajnowska

„Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak…”
Jasełka parafialne w Jabłonce

- Szkolny Turniej Wiedzy o tematyce zdrowotnej.
3. Dostarczanie dzieciom i rodzicom wzorców i możliwo-

ści dbania o swoje zdrowie poprzez racjonalne odży-
wianie się
- Co można zrobić, by nie chorować? (warsztaty dla 

kl. 0-3),
- Co wiemy o witaminach? – Święto Jabłka (warsztaty 

dla kl. 0-6 z udziałem rodziców),
- Dbamy o nasze zdrowie – właściwa dieta ( układa-

my jadłospisy),
- Reklamujemy zdrową żywność (konkurs plastycz-

ny),
- „Wiemy co jemy” (konkurs poetycki)
- Tworzenie „Wielkiej Księgi Dobrej Diety” (wykorzy-

stanie informacji z poradników kulinarnych, doświad-
czeń rodziców, prasy i innych dostępnych źródeł),

- Dzień Zdrowej Żywności – warsztaty dla dzieci i ro-
dziców (przygotowanie stołu szwedzkiego ze zdro-
wą żywnością, degustacja potraw).

Wszystkie zadania były przeprowadzone w ramach 
normalnej pracy szkoły oraz jako czynności dodatkowe.

Od początku realizacji program SzPZ spotkał się 
z dużym zainteresowaniem ze strony Rady Pedagogicz-
nej i Rady Rodziców.

Poprzez realizację zadań wynikających z progra-
mu nasza szkoła coraz bardziej „otwierała się” do współ-
działania ze środowiskiem lokalnym, chętnie brała także 
udział w inicjowanych przez nie działaniach. Współpracę 
nawiązano między innymi z:
• Ośrodkiem Zdrowia w Niebocku,

• Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dydni,
• Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Brzozowie,
• Gminnym Ośrodkiem Kultury, Bibliotek, Promocji 

i Wypoczynku w Dydni,
• Policją,
• OSP w Jabłonce,
• Kołem Gospodyń Wiejskich,
• Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Jabłonka.

Dużym wsparciem była współpraca rodziców. Ro-
dzice włączyli się do organizacji imprez szkolnych, spon-
sorowali niektóre z nich, byli czynnymi słuchaczami po-
gadanek, podczas których omawiane były zagadnienia 
związane ze zdrowym odżywianiem się.

28 lutego 2007r. otrzymaliśmy Certyfikat przyjęcia
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce do Re-
jonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w wojewódz-
twie podkarpackim – Rejon Krośnieński.

 Starania naszej szkoły zostały docenione przez 
Pana J. F. Adamskiego – Wójta Gminy Dydnia, który 
uczestniczył w uroczystości wręczenia Certyfikatu i oso-
biście pogratulował nam sukcesu.

Dzięki realizacji tego programu nasza szkoła jest 
więc miejscem, w którym społeczność szkolna nie tylko 
wywiązuje się z obowiązków, ale także dobrze się czu-
je, a przede wszystkim jest miejscem, które przygotowuje 
młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale 
również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wy-
borów. 

Ewa Cioban
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Czas karnawału w naszej szkole staramy się uatrak-
cyjnić poprzez czynny udział w różnych imprezach i cieka-
wych zajęciach, aby nauczyć dzieci pełnienia różnych ról 
społecznych, otwartości i pewności siebie.

Jak co roku, w okresie zimowym, przychodzi do 
szkoły znaczna część społeczności wiejskiej. Przedstawia-
ne są Jasełka w wykonaniu uczniów klas 0 – III. W tym roku 
również swoim występem jasełkowym uświetniona została 
uroczystość wigilijna dla emerytów i osób samotnych. 

Uświetnieniem karnawału był bal kostiumowy, na 
którym wszystkie dzieci w pięknych przebraniach bawiły 
się, a zabawę uatrakcyjniły nagrania z płyt CD. Kostiumy 
były bajkowe, kolorowe i pełne wyobraźni. Dzieci bawiły 
się wesoło, zapraszając do tańca swoich młodszych braci 
i siostry oraz rodziców. Atrakcją wieczoru była loteria fan-
towa, której sponsorem był pan Zygmunt Kocyła oraz trójki 
klasowe.

Podsumowując ten radosny czas, możemy stwier-
dzić, że takie spotkania pokoleniowe po raz kolejny wyka-
zały, że są potrzebne. Zacieśniają więzi koleżeńskie, ro-
dzinne i sąsiedzkie, a wyrazem tego jest duża frekwencja.

Krystyna Toczek

Z życia szkoły w Krzywem

Od wielu już lat Dzień Babci i Dziadka zapisany jest 
w kalendarzu uroczystości Gminnego Ośrodka Kultury 
w Dydni. Uroczystość ta łączy pokolenia starszych i cał-
kiem młodych uczestników. Co roku spotykają się by po-
wspominać, razem spędzić tak ulotne, a zarazem piękne 
chwile, czy wreszcie obejrzeć programy artystyczne, w któ-
rych to uczestniczą ich wnukowie i prawnukowie.

Na tegoroczne programy artystyczne złożyły się 
wzruszające, a czasem humorystyczne wiersze, piosenki 
czy tańce. Na twarzach wielu Dziadków i Babć pojawił się 
szczery uśmiech.

Młodzi artyści poczuli się bardzo dumni i dowarto-
ściowani mogąc odegrać tak odpowiedzialne role. Ze sce-
ny płynęły serdeczne życzenia.

„Niech nam żyją wszystkie Babcie i Dziadkowie też 
Bo bez Nich świat jest markotny
O czym dobrze wiesz....”.
Uroczystości przygotowane przez uczniów i ich opie-

kunów były pomysłowe, wzruszające i dostarczające wielu 
niezapomnianych przeżyć. Kulminacyjnym momentem 

każdej uroczystości były wręczane własnoręcznie wykona-
ne kwiaty oraz życzenia płynące z głębi serca. W oczach 
niejednej Babci i Dziadka zakręciła się łza. Oglądający byli 
pod wrażeniem talentu artystycznego swoich wnucząt. Po 
występach dzieci koncertowała kapela ludowa „Przepió-
reczka”, która dziarsko przygrywała do tańca. Wszyscy 
uczestnicy bawili się doskonale do późnych godzin noc-
nych życząc sobie ponownego spotkania i takiej samej za-
bawy za rok.

Współorganizatorem obchodów Dnia Babci i Dziad-
ka w Temeszowie, Obarzymie, Wydrnej i Grabówce był 
Gminny Ośrodek Kultury w Dydni, Koła Gospodyń Wiej-
skich oraz Rady Sołeckie wyżej wymienionych miejscowo-
ści.

Pięknie dziękujemy tym wszystkim, którzy włożyli 
tak dużo serca i pracy w przygotowanie uroczystości po-
święconej obchodom Dnia Babci i Dziadka na terenie Gmi-
ny Dydnia.

M. T.

Dzień Babci i Dziadka

W ramach cyklu Ferie Zimowe 2007 na Międzysz-
kolnej Krytej Pływalni “Delfin” w Ustrzykach Dolnych
odbyły się 19 lutego 2007 r. otwarte zawody pływackie. 
Organizatorami imprezy byli: PW Szkolny Związek Spor-
towy w Rzeszowie, Bieszczadzki SZS w Ustrzykach D., 
MKP “Delfin”, Urząd Miejski, Ustrzycki Dom Kultury.

W zawodach uczestniczyli zawodnicy z 13 szkół 
gimnazjalnych z południowo wschodniej części nasze-
go województwa. Do finału wojewódzkiego awansowa-
ły dwa najlepsze zespoły wśród dziewcząt i chłopców, 
a także po dwóch zwycięzców w poszczególnych kon-
kurencjach indywidualnych. W grupie jedenastolatek 
najszybciej dystans 25 m przepłynęła Kinga Pytlowana 
(SP Dydnia) uzyskując czas 22,75 s. W grupie wiekowej 
14 - 16 lat dziewcząt na  dystansie 50 m czwarte miejsce 
zajęła Justyna Pytlowana (Gimnazjum Dydnia).

Sukcesami pływaczek z Dydni zakończył się rów-
nież udział w zawodach pływackich, które odbyły się 
na przełomie stycznia i lutego na basenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzozowie. W rywalizacji 
stylem grzbietowym na dystansie 50 m trzecie miejsce 
zajęła Agnieszka Rachwał (Gimnazjum Niebocko). Nato-
miast w stylu motylkowym drugie miejsce zajęła Justyna 
Pytlowana (Gimnazjum Dydnia).

Kinga Pytlowana zajęła również dwukrotnie 
pierwsze miejsce w I Otwartych Zawodach Pływackich 
o Puchar Burmistrza Brzozowa (kl. III - IV Szkół Pod-
stawowych, dystans 50m) oraz  Otwartych Zawodach 
Pływackich o Mistrzostwo Brzozowa (kl. III - IV Szkół 
Podstawowych, dystans 50m).

red.
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24 lutego w sali gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej w Dydni odbył się Otwarty Turniej Piłki Siatkowej 
o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Dydnia Piotra 
Szula.

Niewątpliwe osiągnięcia wicemistrzów świata spo-
wodowały, że na Turniej zgłosiło się aż 7 drużyn: z Koń-
skiego, Obarzyma, Dydni, Niebocka i Gimnazjum z Nie-
bocka oraz z Grabówki.

Drużyny zostały podzielone na dwie grupy:
I grupa: Końskie, Grabówka I, Niebocko Gimnazjum,
II grupa: Niebocko, Dydnia, Obarzym, Grabówka II,

Zwycięzcy grup walczyli o pierwsze miejsce. 
W finale spotkały się drużyny z Końskiego i Niebocka.
Zwyciężyła drużyna prowadzona przez Andrzeja Zajdla 
z Niebocka. Należy nadmienić, że Gimnazjaliści z Nie-
bocka prowadzeni także przez Pana Zajdla prezentowali 
wysoki poziom dowodząc, że gra w piłkę siatkową nie 
jest im obca.

Wyniki końcowe:
Miejsce - drużyna
1. Niebocko,
2. Końskie,
3. Dydnia,
4. Grabówka I,
5. Gimnazjum Niebocko,
6. Obarzym,
7. Grabówka II,

Uczestniczące w Turnieju drużyny otrzymały dy-
plomy oraz nagrody (piłki siatkowe), a trzy pierwsze miej-
sca puchary, które wręczył Przewodniczący Rady Gmi-
ny Dydnia Piotr Szul wraz z dyr. GOK w Dydni Jackiem 
Adamskim - dziękując wszystkim za sportową i zdrową 

rywalizację, a szczególnie za przyjazd i chęć brania 
udziału w takiego typu zawodach.

Zwycięska drużyna z Niebocka grała w składzie: 
Zajdel Andrzej, Zajdel Albert, Curzydło Bogdan, Oleniacz 
Bogdan, Oleniacz Maciej, Kopczyk Bartłomiej, Tympalski 
Mateusz, Koryto Tomasz, Bartkowski Sławomir.

Drużyna z Końskiego wystąpiła w składzie: Kuź-
miak Tadeusz, Krowiak Tomasz, Krowiak Grzegorz, To-
karski Wojciech, Tokarski Piotr, Krowiak Celina, Sroka 
Paweł, Serednicki Damian.

Dydnię reprezentowali: Fijałka Kazimierz, Fijałka 
Sławomir, Cyparski Marek, Cyparski Maksymilian, Fijałka 
Dawid, Ruda Artur, Kawałek Damian, Kawałek Dariusz.

Organizatorem Turnieju był Gminny Ośrodek Kul-
tury w Dydni oraz Przewodniczący Rady Gminy Dydnia 
Piotr Szul. Dziękujemy za pomoc w organizacji Turnieju 
dyr. Szkoły Podstawowej w Dydni, sędziom Turnieju An-
drzejowi Pytlowanemu, Markowi Kupczakiewiczowi, To-
maszowi Krowiakowi oraz Damianowi Myćce.

GOK

Turniej Siatkówki w Dydni

V Sesja Rady Gminy Dydnia

3 marca w hali sportowej w Dydni odbył się V Gmin-
ny Turniej Piłki Halowej Drużyn OSP o Puchar Komendan-
ta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej. W turnieju udział 
wzięło osiem drużyn strażackich do lat 25. Zwyciężyła dru-
żyna z OSP Dydnia przed ekipami z Wydrnej, Temeszowa, 

Krzywego, Grabówki, Obarzyma, Krzemiennej i Niewistki. 
Sprawne przeprowadzenie zawodów było możliwe dzięki 
dobrej pracy sędziów – Andrzeja Pytlowanego, Marka Kup-
czakiewicza oraz Tomasza Krowiaka.

S.P.

Puchar dla OSP Dydnia

W dniu 22 lutego odbyła się V Sesja Rady Gminy 
Dydnia. Rozpoczęła się bardzo uroczyście od wręcze-
nia przez Radnych Gminy Dydnia pamiątkowego albumu 
z dedykacją od wszystkich Radnych wójtowi Jerzemu 
F. Adamskiemu. Przewodniczący w imieniu Radnych Gmi-
ny Dydnia złożył na ręce wójta gratulacje z okazji zwycię-
stwa w Ogólnopolskim Plebiscycie Polskiej Agencji Praso-
wej Wójt Roku 2006. W plebiscycie czytelników Serwisu 
Samorządowego PAP wójt zajął pierwsze miejsce zdo-
bywając 36,79% głosów wyprzedzając Ryszarda Gliwiń-
skiego wójta Zamościa (26,69%), Ryszarda Guzika wójta 
Gorlic (12,73%) i Kazimierę Tarnowską wójta Kleszczowa 
(10,93%). Ten gest docenienia pracy wójta nie tylko przez 
głosujących na łamach portalu internetowego PAP, ale 
również na „własnym podwórku” czyli przez radnych Gmi-
ny Dydnia, będzie motywem do dalszej, owocnej pracy na 

rzecz mieszkańców Gminy Dydnia. Wspólne zdjęcie za-
kończyło uroczysty początek V sesji Rady Gminy Dydnia.

W dalszej części sesji podjęto między innymi 
uchwały dotyczące:
- określenia procedury uchwalania budżetu Gminy 

Dydnia, rodzaju i szczegółowości materiałów infor-
macyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

- przyjęcia programu współpracy Gminy Dydnia z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Dydnia,

-  przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek 
Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

red.
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OSP Ulucz
Ochotnicza Straż Pożarna w Uluczu została utwo-

rzona „tuż” przed wybuchem pierwszej wojny światowej, 
a dokładniej w 1911 roku. Założycielem stowarzyszenia 
był kierownik szkoły w Dydni, niestrudzony krzewiciel idei 
pożarnictwa w regionie brzozowskim, Błażej Czechowski. 
Pierwszym, historycznym naczelnikiem wybrano Jana 
Pryszcza. Dzieło kierowania jednostką przejął po nim soł-
tys wsi Mikołaj Polański, a w dalszej kolejności Mikołaj Mi-
chaliszyn. Na stanie jednostki znajdowała się jedynie ręcz-
na sikawka.

Ulucz okresu międzywojennego, jak i lat wcześniej-
szych, był wsią o znacznej przewadze ludności ukraińskiej 
nad polską, sięgającą około 80% ogółu stanu liczebnego. 
Stosunki narodowościowe układały się pozytywnie. W miej-
scowości działały między innymi dwujęzyczna szkoła trzy-
klasowa oraz Spółdzielnia „Jednist”. 

Mimo przewagi jednej nacji nad drugą należy do-
mniemywać, iż stowarzyszenie, związane administracyj-
nie z powiatem brzozowskim, posiadało charakter polski, 
choć nie wykluczone, iż członkami straży pożarnej byli 
również mieszkańcy narodowości ukraińskiej. Dobre re-
lacje między obiema grupami etnicznymi były widoczne 
podczas jednego ze świąt religijnych, kiedy miejscowa or-
ganizacja „(...) występowała w hełmach, mundurach i ze 
sztandarem na powitanie biskupa przemyskiego przez 

miejscowego popa z cerkwi greckokatolickiej”.
Okres okupacji hitlerowskiej okazał się czasem 

przestoju dla braci strażackiej. Po „wyzwoleniu” miejsco-
wości działalność została wznowiona. Niestety, spalenie 
wioski w 1946 roku przez funkcjonariuszy Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przerwało misję 
ratowania mienia i życia ludzkiego na długie lata. Reak-
tywowanie nastąpiło dopiero w 1962 roku. Inicjatorami 
przedsięwzięcia byli pracownicy tutejszego Państwowe-
go Gospodarstwa Rolnego. Poczet naczelników tworzyli: 
Leopold Kołodziej (1962 – 1972), Władysław Dobyczyn 
(1972 – 1986) oraz Stanisław Truchan (1986 – 1990). 
Funkcję prezesa w latach 1987 – 1990 roku pełnił Tade-
usz Swaczyna.

W 1990 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Uluczu 
przestała istnieć. Główną przyczyną okazała się likwida-
cja Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Warto w tym 
miejscu zaprezentować członków czynnych stowarzysze-
nia, będących jednocześnie pracownikami miejscowego 
POHZ, którzy stanowili ostatni skład osobowy: Leszek 
Błazik, Lech Czulnowski, Jan Gudyka, Zbigniew Kołodziej, 
Roman Leszczyk, Stanisław Polański, Jan Stareńczak, Jó-
zef Surówka, Teodor Szałyga, Zygmunt Szelest, Jan Wol-
wowicz, Marian Zubel.

Robert Ostrowski

Dopłaty dla Rolników w 2007 roku
PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE DO GRUNTÓW ROLNYCH 

PŁATNOŚCI UZUPEŁNIAJĄCE DO POWIERZCHNI UPRAW PODSTAWOWYCH
PŁATNOŚCI UZUPEŁNIAJĄCE DO POWIERZCHNI UPRAW CHMIELU

PŁATNOŚCI UZUPEŁNIAJĄCE DO POWIERZCHNI ROŚLIN PRZEZNACZONYCH NA PASZĘ
PŁATNOŚĆI ENERGETYCZNE

PŁATNOŚĆ CUKROWA
POMOC FINANSOWA Z TYTUŁU WSPIERANIA GOSPODAROWANIA NA OBSZARACH GÓRSKICH 

I INNYCH OBSZARACH O NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH GOSPODAROWANIA

Terminy składania wniosków
od 15 marca do 15 maja

po terminie od 15 maja do 9 czerwca (za każdy dzień roboczy opóźnienia należ-
ną producentowi rolnemu kwota płatności będzie obniżona o 1%)

WSZYSTKICH ROLNIKÓW ZAINTERESOWANYCH POMOCĄ W WYPEŁNIENIU WNIOSKÓW, DORADCY 
ROLNI PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ ORAZ PRACOWNICY URZĘDU GMINY W DYDNI

zapraszają do
GMINNEGO PUNKTU KONSULTACYJNO-DORADCZEGO

URZĄD GMINY DYDNIA
POKÓJ NR 5 TEL (013) 430 81 44

Wnioski należy złożyć lub przesłać pocztą do Biura Powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Brzozowie






