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Walory turystyczno – krajoznawcze Gminy Dydnia i ich wpływ 
na terapię dzieci niepełnosprawnych psychosomatycznie

Gmina Dydnia położona jest na obszarze Pogórza 
Dynowskiego i Przemyskiego, w dolinie rzeki San. Jest to 
kraina o burzliwej przeszłości. Skutki następujących po so-
bie wydarzeń wywarły niewątpliwy wpływ na dzisiejszy ob-
raz tego terenu. Znajduje się tutaj wiele atrakcyjnych dla tu-
rysty miejsc: najstarsza w Polsce cerkiew w Uluczu, liczne 
dwory (Krzemienna, Temeszów, Końskie, Dydnia, Wydrna, 
Jabłonka, Niebocko), kościół w Jabłonce wybudowany 
w stylu podhalańskim oraz piękne witryłowskie kapliczki. 
Piękny krajobraz, typowe dla pogórza pasma wzniesień, 
malownicza dolina Sanu (z zagospodarowanymi stawami i 
terenami rekreacyjnymi) – to tylko nieliczne z miejsc, które 
warto zobaczyć. Dla wielu turystów kraina ta jest miejscem, 
gdzie się wypoczywa i chętnie wraca.

Gmina Dydnia jest gminą wiejską. Znajduje się w 
powiecie brzozowskim. Obejmuje swoim zasięgiem 15 
miejscowości (13 sołectw; Hroszówka i Jabłonica Ruska są 
sołectwami opuszczonymi). Obszar gminy rozdziela rzeka 
San na odcinku 16 km. Gmina leży na dawnym szlaku 
handlowym z Węgier przez Sanok i Dynów do Przemyśla i 
dalej na Ruś. Jeszcze do niedawna rolnicy niektórych wsi 
znajdowali tutaj monety, które dzisiaj mają wartość histo-
ryczną.

Bogactwa naturalne gminy to: ropa naftowa, gaz 
ziemny, żwiry rzeczne, źródła mineralne oraz pięknie po-
łożone lasy.

Turystyka i krajoznawstwo mają tutaj ogromne szan-
se rozwoju, bowiem ruch turystyczny ma wówczas głębo-
ki sens społeczny i przynosi turyście wiele wartościowych 
doznań. Wyjazd lub wycieczka turystyczna nabiera trwa-
łego znaczenia, gdy celem jest nie tylko wypoczynek czy 
rozrywka, ale przede wszystkim poznanie danego regionu 
czy miejscowości (np. ciekawych obiektów), jak również 
aktualnych lub dawnych kierunków rozwoju. Taki wyjazd 
przyniesie uczestnikom korzyści, wzbogaci wiadomości, 
rozszerzy horyzonty myślowe, pozwoli skonfrontować do-
tychczasowe informacje krajoznawcze. Ogół tych wiado-
mości o kraju, jak też metody przekazywania ich uczestni-
kom ruchu turystycznego – to właśnie krajoznawstwo.

Współcześnie krajoznawstwo rozwinęło się w kilka 
gałęzi, z których najważniejsze są:
1. popularyzatorstwo krajoznawcze – polegające na 

przygotowaniu i dostarczaniu informacji ruchowi tury-
stycznemu o zabytkach przeszłości godnych uwagi, o 
historii i problemach doby dzisiejszej.

2. krajoznawstwo pedagogiczne – służące wychowaniu 
i kształtowaniu osobowości młodzieży, podporządko-
wanie jednolitemu systemowi wychowania, zasadom 
pedagogicznym, prawom rozwoju intelektualnego i 
uczuciowego młodzieży.

3. krajoznawstwo regionalne – polegające na wydoby-
waniu i ujawnianiu specyfiki poszczególnych regionów, 
tworzących w sumie kompleksową wiedzę o regionie, 
kształtowaniu świadomości poczucia więzi regionalnej.

4. krajoznawstwo naukowe – polegające na zbieraniu 
materiałów i wykonywaniu pomocniczych badań przy-
noszących duże wartości nauce polskiej.

Reasumując: krajoznawstwo jest wielostronną kom-

pleksową znajomością kraju – jego przeszłości i współcze-
sności ze szczególnym uwzględnieniem własnych regio-
nów. Wiedzę tę osiąga się w czasie wycieczek po kraju 
oraz uzupełnia lekturą. Wiedzę krajoznawczą warto więc 
poszerzać również o tereny niewielkiej, lecz pięknie poło-
żonej i mającej bogatą przeszłość, ogromny zasób zabyt-
ków i szanse na rozwój turystyczny Gminy Dydnia.

Posiada ona ogromne walory turystyczno – krajo-
znawcze. Atrakcyjność podnoszą liczne pasma wzgórz, 
doliny rzeczne, potoczki, stawy.

Nad Sanem, przez który można przeprawić się pro-
mem we wsi Krzemienna lub wiszącą kładką w Witryłowie, 
leżą wspaniałe miejsca do wypoczynku i rozmaitych form 
rekreacji. Znajdują się tutaj cenne zabytki kultury polskiej 
i ukraińskiej. Znajdą tu coś dla siebie miłośnicy przyrody, 
zabytków, wędkarze, kajakarze, myśliwi, turyści kochający 
piesze wędrówki, kolarze i wszyscy ci, którzy pragną spę-
dzić wolny czas w ciszy i spokoju. Coraz częściej turyści 
kupują działki położone  wzdłuż Sanu, budują domki wcza-
sowe i rozkoszują się pięknem krajobrazu.

Ponadto uważam, że tereny Gminy Dydnia są wspa-
niałym miejscem do prowadzenia terapii dzieci z wadami 
rozwojowymi. Pracuję w szkole integracyjnej w Jabłonce. 
Uczą się w niej dzieci z różnymi wadami rozwojowymi. Tu-
rystyka bezpośrednia, obcowanie z przyrodą, przebywanie 
w miejscach, które niejednokrotnie znają – jest elemen-
tem terapii. Kalectwo w większości przypadków ogranicza 
aktywność ruchową, a tym samym potęguje biologicznie 
szkodliwe skutki niepełnosprawności. Zwiększenie aktyw-
ności ruchowej ludzi niepełnosprawnych stwarza naturalny 
bodziec przyspieszający i wspomagający proces odnowy, 
regeneracji, a nawet kompensacji funkcji uszkodzonego 
organizmu. Ruch jest bowiem bodźcem o szerokim, ko-
rzystnym oddziaływaniu na organizm człowieka i jak dotąd 
nie można go niczym innym zastąpić.

Kalectwo jest czynnikiem ograniczającym w spo-
sób istotny możliwości życiowe człowieka, powodującym, 
stres, brak wiary, wpędzającym w depresje, wywołującym 
często poczucie niższości i „ niesprawiedliwości”. Turysty-
ka pozwala chociaż w części kompensować występujące 
braki, usuwać przykre uczucie mniejszej wartości, pozwala 
utrzymać kontakty społeczne i integrować ludzi niepełno-
sprawnych ze społeczeństwem.

Uważam, że turystykę ludzi niepełnosprawnych 
traktować należy nie tylko jako rozrywkę i relaks, ale rów-
nież jako środek terapeutyczno – wychowawcy, łagodzący 
skutki kalectwa, umożliwiający wypróbowanie swoich sił w 
różnych, często trudnych warunkach. Uprawiając turysty-
kę, ludzie niepełnosprawni podejmują trud pokonywania 
własnych słabości i wyznaczania sobie coraz to trudniej-
szych, ambitniejszych celów.

Terapia przez uprawianie turystyki polega na tym, że 
ułatwia podjęcie aktywności ruchowej, niezbędnej do utrzy-
mania zdrowia, sprawności i wydolności fizycznej. Ułatwia 
usuwanie stanów frustracji, którym często ulegają ludzie 
kalecy. Turystyka i  krajoznawstwo uprawiane przez dzieci i 
młodzież niepełnosprawną pozwalają im wypocząć w spo-
sób aktywny, łączyć proces poznawania przez bezpośredni 
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kontakt z  terenami i obiektami odwiedzanymi przez nich, 
nawiązując znajomość ze środowiskiem pełnosprawnych 
rówieśników.

Dzieci kalekie obawiają się kontaktu ze społeczno-
ścią ludzi zdrowych, co utrudnia proces ich przystosowa-
nia społecznego i hamuje rozwój osobowości. Turystyka 
zwiększa odporność na negatywne reakcje otoczenia, 
ułatwia kontakt ze środowiskiem, uczy odporności na 
nieprzychylne reakcje innych ludzi.

W poprzednich latach organizowana była w IV 
klasie mojej szkoły turystyka piesza jako dodatkowa 
godzina wychowania fizycznego. Prowadzona ona była 
raz w miesiącu  w formie wycieczek krajoznawczych, im-
prez sportowych, marszobiegów terenowych i tp. Śmiało 

można powiedzieć, że były to zajęcia najbardziej lubiane 
przez dzieci.

Zaplanowane były również   w późniejszym etapie 
zajęcia ujmujące turystykę po gminie, najbliższej okolicy, 
szlakiem architektury drewnianej i zabytków, którymi nie-
chybnie gmina może się poszczycić: kościółkami drew-
nianymi, starymi dworami, kapliczkami, cerkwiami i pięk-
nym krajobrazem. Ponadto moja szkoła nosi zaszczytne 
imię Jana Pawła II, który kochał turystykę i piesze wę-
drówki po górach. Myślę, że turystyka w tym wydaniu sta-
nie się tutaj tradycją i łączona będzie z pasjami patrona 
naszej szkoły.

Wiesław Sowa

Cykl obchodów wielkanocnych rozpoczynała Nie-
dziela Palmowa, zwana także Kwietną lub Wierzbną. W 
tym dniu odbywały się procesje z poświęconymi palmami 
na znak triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. 
Procesje te sięgają korzeniami IV stulecia, a zwyczaj świę-
cenia zielonych gałązek pojawił się w liturgii kościelnej w XI 
wieku. Gałęzie wierzby użyte do wykonania palm symboli-
zują męczeństwo Jezusa, a także Jego zmartwychwstanie 
i nieśmiertelność duszy ludzkiej. W tradycji ludowej ozna-
czają budzącą się do życia przyrodę oraz zapowiedź zbli-
żającego się kwitnienia i owocowania. Palmom przypisy-
wano magiczną moc, którą jeszcze wzmacniało święcenie. 
Miały chronić ludzi i domy przed złem, chorobą, ogniem; 
dlatego ich kawałki wkładano do kurzych gniazd, uli, w 
pierwszą zaoraną skibę ziemi, dodawano do siewnego 
ziarna. Połknięcie bazi ze święconej palmy miało chronić 
przed bólami gardła, głowy i brzucha. Niedziela Palmowa 
zapowiadała nadejście Świąt poprzedzonych Wielkim Ty-
godniem mającym bogatą symbolikę, zwłaszcza Triduum 
Paschalne.

W nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek ludzie 
kąpali się w rzekach, dokonując oczyszczenia, bo wierzo-
no, że woda zamienia się w Krew Chrystusa. Do szczegól-
nej pobożności skłania wymowa Wielkiego Piątku - dnia, 
w którym wspomina się mękę i śmierć Jezusa na krzyżu. 
Wiernych obowiązuje ścisły post, niektórzy powstrzymują 
się od jedzenia nawet przez cały dzień. Kiedyś, by dodat-
kowo wzmóc symbolikę pogrzebową, zasłaniano lustra i 
zatrzymywano zegary. Po wielkopiątkowym nabożeństwie 
odsłaniane są groby Chrystusa, przy których trwają wielo-
godzinne adoracje oraz stoi straż grobowa nawiązująca do 
warty żołnierzy rzymskich pilnujących grobu Jezusa.

W Wielką Sobotę powszechny jest zwyczaj święce-
nia pokarmów, który w Polsce praktykuje się od XIV wieku. 
Początkowo chrześcijanie święcili tylko ofiarnego baranka 
i mięso. Później święcone zawierało pokarmy, których od-
mawiano sobie podczas Wielkiego Postu i które miały zna-
czenie symboliczne. To przede wszystkim: chleb- pokarm 
podstawowy i błogosławiony, jaja- symbol odradzającego 
się życia, płodności a także Chrystusa Zmartwychwsta-
łego, wędliny i mięsa nawiązujące do baranka ofiarnego. 
Dawniej święcono wszystkie pokarmy przygotowane na 
śniadanie wielkanocne, gdyż uważano, że tylko one są 
godne, aby je spożywać tego dnia. Do dzisiaj w niektórych 
rodzinach zachował się zwyczaj trzykrotnego obchodzenia 

domu ze święconką, aby się „jedzenie domu trzymało”.
W Wielką Sobotę odbywa się też święcenie ognia i 

wody, połączone z odnowieniem przyrzeczeń chrztu. Daw-
niej tego dnia w domach chłopskich wygaszano ogień i roz-
niecano nowy, który odpalano od ogniska płonącego przy 
kościele. Natomiast poświęconą wodą skrapiano obejścia i 
zwierzęta gospodarskie.

Wielkanoc, obchodzona w niedzielę po pierwszej 
wiosennej pełni księżyca (czyli pomiędzy 22 marca a 25 
kwietnia), rozpoczyna się uroczystą Rezurekcją (od łac. 
„resurrectio” - zmartwychwstanie). Mszę św. odprawia 
się wcześnie rano, chociaż do XVIIIw. sprawowana była 
o północy z Wielkiej Soboty na Niedzielę Zmartwychwsta-
nia Pańskiego. Poprzedzona jest uroczystą procesją, która 
trzykrotnie okrąża kościół. Towarzyszy jej bicie dzwonów 
oznajmujące radosną nowinę o zmartwychwstaniu Chry-
stusa. Po zakończeniu Mszy rezurekcyjnej - wg zwycza-
ju wprowadzonego przez papieża Grzegorza Wielkiego 
- można się już było pozdrawiać słowami: „Chrystus zmar-
twychwstał!” i odpowiadać: „Prawdziwie zmartwychwstał!”. 
W drodze powrotnej z kościoła mieszkańcy wsi ścigali się 
furmankami i bryczkami, bo wierzono, że kto pierwszy 
wróci do domu, temu wyrośnie bujne zboże. Po powrocie 
do domu rodziny zasiadały do obficie zastawionych sto-
łów i spożywały święcone pokarmy, które miały przynieść 
szczęście, zdrowie i pokój. Święcone nazywano posiłkiem 
„bez dymu” lub „na jednym dymie”, ponieważ w Wielką 
Niedzielę nie należało rozpalać dużego ognia pod kuchnią, 
dlatego większość potraw spożywano na zimno bądź tylko 
odgrzewano.

Najważniejsze miejsce na wielkanocnym stole zaj-
mował baranek przypominający o przyczynie wspólnego 
gromadzenia się przy posiłku - zmartwychwstanie Pańskie, 
które powinno być źródłem prawdziwej radości. Największe 
jednak znaczenie przypisywano jajku - symbolowi odradza-
jącego się życia oraz nadziei, którą dał wszystkim ludziom 
zmartwychwstały Chrystus. Właśnie dlatego przepięknie 
zdobione jajka, nazywane w zależności od techniki wyko-
nania - pisankami, kraszankami, malowankami - stanowią 
dekorację świątecznego stołu. Uzasadnienie zdobienia ja-
jek dają liczne legendy. Na przykład: przepięknie udekoro-
wane jajka miała podarować Matka Boska Piłatowi, prosząc 
go o ocalenie Syna od męczeńskiej śmierci. Inna historia 
opowiada, że krople krwi Jezusa zmieniły się w kraszanki, 
a z łez Maryi powstały pisanki. Znana jest także legenda o 

ŚWIĘTA WIELKIEJ NOCY Zofia Morajko
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Marii Magdalenie, która pośpieszyła do Jezusowego gro-
bu, gdzie ukazał się jej anioł mówiący o zmartwychwstaniu 
Pana. Gdy kobieta wróciła do domu, zauważyła, że prze-
chowywane przez nią jajka stały się czerwone. Rozdała je 
apostołom, głosząc im wieść o zmartwychwstaniu, a jajka 
zamieniły się w ptaki i uleciały ku niebu.

Z wielkanocnymi jajkami wiąże się wiele zwyczajów, 
wierzeń, zabaw. Jedną z nich są „wybitki” polegające na 
stukaniu nimi o siebie. Kto posiadał najmocniejsze, nieusz-
kodzone jajko, stawał się właścicielem tych stłuczonych. 
Jajka wykorzystywano jako lekarstwo na różne choroby, 
mogły wzmocnić uczucia, ochronić przed pożarem oraz 
zapewnić urodzaj. Dlatego zakopywano je na polach, 
wkładano pod fundamenty budowanego domu, toczono po 
ciele noworodka i chorego, a także po grzbietach zwierząt. 
Pisanki były zwyczajowym podarunkiem w okresie Wielkiej 
Nocy. Dawano je członkom rodziny i spotkanym przyjacio-
łom. Osoby zakochane wręczały je swoim sympatiom. Pi-
sanki te- wcześniej zamówione - zawierały stały element 
dekoracyjny: serce z wpisem określającym uczucia.

Jajka - jako znak rychłego zmartwychwstania- nie-
siono też w darze dla zmarłych i zakopywano je przy mogi-
łach albo po nich toczono.

Do świątecznych dni należy też poniedziałek wiel-
kanocny, który splótł się z powszechnie znanym zwycza-
jem ludowym: śmigusem-dyngusem. Początkowo nazwy 
te dotyczyły dwóch różnych obyczajów. Śmigus polegał na 
uderzaniu dziewczyn wierzbowymi witkami albo spleciony-

mi z nich batami. Dyngus wiązał się z polewaniem wodą, 
zwłaszcza dziewczyn. Woda ta, obficie lejąca się podczas 
dyngusowych zabaw, była wykorzystywana przez gospo-
darzy, którzy rankiem udawali się na swoje pola i kropili 
je święcona wodą, modlili się, wbijali w ziemię krzyżyki z 
palm, co miało zapewnić pomyślność zbiorów oraz ochro-
nę przed niepogodą.

W niektórych rejonach Polski znane są inne obrzędy 
tego dnia: chodzenie z gaikiem, konopielka - odwiedzanie 
domów przez młodych chłopaków i składanie życzeń, kwe-
sta- wędrówka po wsi z rekwizytem wielkanocnym i wypra-
szanie datków w postaci jajek lub innych smakołyków ze 
świątecznego stołu.

Śmigus i dyngus są mocno nasycone symboliką, 
która wiąże się z dawnymi obyczajami magicznymi. Miały 
one wpływać na przyrodę- przede wszystkim wywołać opa-
dy deszczu, bujny wzrost roślin, obfitość zbirów, a ludziom 
dodać sił witalnych, zdrowia oraz zapewnić liczne i zdrowe 
potomstwo, które wpłynie na ciągłość rodziny i da spokojną 
starość rodzicom.

Wielkanoc to najbardziej radosne święta w roku. 
Jego religijny wymiar wzbogaca budząca się do życia przy-
roda. Dla chrześcijan jest najważniejszym świętem. Prze-
kazuje ono ludziom przesłanie o zwycięstwie Chrystusa 
nad śmiercią oraz nadzieję na przyszłe zmartwychwstanie 
każdego człowieka.

Zofia Morajko

Zgodnie z ustaleniami podjętymi wspólnie na 
posiedzeniu Brzozowskiego Konwentu Samorządo-
wego  Gmina Dydnia przystąpiła po raz drugi do po-
wiatowego konkursu palm wielkanocnych. Wzorem 
poprzednich edycji konkursu współorganizatorem 
etapu gminnego był Gminny Ośrodek Kultury i Gim-
nazjum w Dydni.

Do etapu gminnego zgłoszono 40 palm wielka-
nocnych i 19 pisanek, w kategoriach:
I Szkoły Podstawowe - 11 pisanek i 27 palm wielka-
nocnych
II Gimnazja - 8 pisanek i 13 palm wielkanocnych

W konkursie wzięły udział szkoły: SP - Gra-
bówka, SP - Niebocko, SP - Jabłonka, SP - Wydrna, 
SP - Temeszów, SP - Końskie, SP - Dydnia.

GIMNAZJA: Dydnia, Niebocko, Końskie
W ocenie palm wielkanocnych oraz pisanek 

wzięto pod uwagę: symbolikę wielkanocną, bogactwo 
ozdób, wielkość palmy, trwałość wykonania, ciekawą 
technikę, wykorzystanie naturalnych materiałów, este-
tykę wykonania.
Po obejrzeniu wszystkich prac komisja w składzie:
Alina Maślak - Sekretarz Gminy Dydnia
Janina Zubel - artystka Ludowa z Jabłonki
Małgorzata Turopolska - Instruktor GOK w Dydni
postanowiła w kategorii Szkoły Podstawowe „PISAN-
KA”
KLASY 0 - III nie przyznawać I miejsca

II miejsce - Dominika Wiśniowska, SP Jabłonka
III miejsce - Aleksandra Czopor, SP Jabłonka

KLASY IV - VI 
I miejsce - Angelika Myćka, SP Jabłonka
II miejsce - Barbara Irzyk, Zespół Szkolno - 

Przedszkolny Niebocko
III miejsce - Monika Wójcik, SP Jabłonka

Kategoria GIMNAZJUM:
I miejsce - Ewelina Szajnowska, Dydnia
II miejsce - Anita Sokołowska, Dydnia
III miejsce - nie przyznano

Laureaci finału gminnego - kategoria „PALMA”
SZKOŁY PODSTAWOWE

KLASY 0-III
I miejsce - Aleksandra Piszczek SP Dydnia Filia 

Temeszów
II miejsce - Natalia Zimoń, SP Grabówka
III miejsce - Martyna Ruszel, Zespół Szkolno - 

Przedszkolny Niebocko

FINAŁ GMINNEGO KOKURSU NA PALMĘ WIELKANOCNĄ I PISANKĘ
Małgorzata Turopolska
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KLASY IV-VI
I miejsce - Barbara Irzyk, Zespół Szkolno - 

Przedszkolny Niebocko
II miejsce - Weronika Mazur, SP Grabówka
III miejsce - Mateusz Kozłowski, SP Końskie

GIMNAZJA
I miejsce - Wioletta Ryń, Dydnia
II miejsce - Renata Janowicz, Dydnia
III miejsce - Zuzanna Pniak, Końskie
Do drugiego etapu konkursu powiatowego za-

kwalifikowano laureatów II i I miejsca kat. PALMA: 
Natalię Zimoń, SP Grabówka, Barbarę Irzyk, Zespół 
Szkolno - Przedszkolny Niebocko

W kat. GIMNAZJUM: Wiolettę Ryń, Dydnia, Re-
natę Janowicz, Dydnia

Piękne nagrody książkowe oraz barwne dyplo-
my ufundował Urząd Gminy w Dydni oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Dydni.

Organizatorzy dziękują Pani Dyrektor Gimna-
zjum w Dydni Iwonie Pocałuń za pomoc w przeprowa-
dzeniu konkursu oraz zorganizowaniu wystawy palm i 
pisanek wielkanocnych.

Małgorzata Turopolska

Hasło to przyświecało uroczystości związanej z 
podsumowaniem konkursu „Moja kartka wielkanocna” i 
wystawie „Inspiracje wielkanocne” zorganizowanej przez 
Bogusławę Krzywonos – Społecznego Animatora Kultury 
08 marca 2008 r. w Izbie Regionalnej w Krzywem gmina 
Dydnia, pow. Brzozów.

Uczniowie klas O –III SP w Krzywem zaprezentowa-
li licznie zebranej publiczności wiązankę słowno-muzyczną 
„W oczekiwaniu na Wielkanoc”. Gości powitali Weronika 
Szelest i Karol Dżoń, a potem niepodzielnie zapanowała 
poezja i muzyka. Ze wzruszeniem słuchaliśmy wierszy: Ja-
niny Porazińskiej, Jana Lechonia, Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego, Heleny Piaseckiej, Doroty Gellner i Zbi-
gniewa Jerzyny oraz utworów wielkich twórców: Johanna 
Sebastiana Bacha - cz. pasji wg św. Mateusza - Oratorium 
Wielkanocne, Antonia Lucia Vivaldiego - „Wiosna”, Wol-
fganga Amadeusza Mozarta - Sonatę Fortepianową, Geo-
rga Friedricha Haendla - „Alleluja” z cz.2 Oratorium  „Me-
sjasz”  i zespołu „Promyczki” z Nowego Sącza.

Wiersze deklamowali indywidualnie i grupowo: Ju-
styna Wójcik, Karolina Kraczkowska, Marcin Turoń, Kasia 
Bok, Szymek Curzydło, Bartek Cipora i Ewelina Tokarz w 
towarzystwie króliczka, którym była Zuzia Howorko i róż-
nych rekwizytów tj. baranka, ptaszka, kosza z pisankami, 
gałązki z jabłkami, bazi z wydmuszkami na gałązkach oraz 
wiosennych kwiatów.

Panowała cisza, przerywana wzruszającymi sło-
wami, np. „O Jezu, czas się zbliża, abyś umierał przybity 
do krzyża. To było dawno, wiemy, ale dzisiaj uratować Cię 
chcemy. W Wielki Piątek, gdy będziesz samotny i pełen 
smutku – przyjdziemy po cichutku”, „Patrzcie! Ile na stole 
pisanek, każda ma oczy, naklejane, malowane. Ale pamię-
tajcie! Pisanki nie są do jedzenia, z pisanek się wyklują 
świąteczne życzenia!”

A na koniec usłyszeliśmy: „ By dzień każdy – co się 
rodzi jak pisklę- frunął do słońca i śpiewał! By sad każdy 
rodził zdrowe owoce, a burze omijały drzewa”. Tego życzy-
my rodzinnym wsiom i ich mieszkańcom. Długo brzmiały 
oklaski, bo było za co nagrodzić małych wykonawców.

Prelekcję „Wokół Świąt Wielkanocnych” wygłosi-
ła Halina Kościńska. Przybliżyła zebranym wiadomości 
o: palmach wielkanocnych, „żaczkach”, paleniu i topieniu 
Judasza, strażach grobowych, „Turkach”, pisankach, kra-
szankach i naklejankach, „święconce”, święceniu wody i 
ognia oraz  lanym poniedziałku – czyli dyngusie lub świę-
tym lejku, bo i tak ten zwyczaj nazywano, jak pisze w „Lek-
sykonie kultury ludowej w Rzeszowskiem” etnograf – dr 
Krzysztof  Ruszel.

Drugą część uroczystości rozpoczęła Małgorzata 
Szajnowska odczytaniem protokołu z posiedzenia jury kon-
kursu „Moja kartka wielkanocna”, którego organizatorem 
była Izba Regionalna w Krzywem. Jury w osobach: Tere-
sa Mazur- dyr. SP w Grabówce, Małgorzata Turopolska- 
GOK w  Dydni, Danuta Baran - Biblioteka w  Końskiem, 
Renata Pierożak- KGW w Jabłonce dokonało oceny prac 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Dydnia 
oraz uczestników zajęć prowadzonych przez Bibliotekę w 
Końskiem. Łącznie nadesłano 43 prace z miejscowości: 
Dydnia 10, Grabówka 2, Jabłonka 2, Końskie 9,  Krzywe 
3, Niebocko 3, Witryłów 3, Wydrna 4, Biblioteka Końskie 7. 
Prace oceniane były w trzech grupach wiekowych: kl. 0-III, 
IV-VI i gimnazja.

Komisja podkreśliła różnorodność zastosowanych 

Tradycja utrwalona – to najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa
Halina Kościńska
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technik zdobniczych i użytych materiałów, staranne wyko-
nanie, wykorzystanie symboli wielkanocnych oraz znajo-
mość obrzędów i świątecznych potraw. Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali dyplomy za zajęcie I, II lub III miejsca, 
za wyróżnienia i wreszcie za udział w konkursie.

  W grupie uczniów kl. 0 - III 1 miejsce zajął Prze-
mysław Indyk Dydnia,  Martyna Ruszel Niebocko, w grupie 
uczniów kl. IV-VI 1 miejsce Mateusz Rachwalski Dydnia, 
Katarzyna Bogusz Dydnia, z gimnazjów 1 mejsce Karolina 
Kocyła  i Edyta Kuźmiak.

Miejsca II w grupie 0 - III – Magdalena Kondracka 
Krzywe, Gabriela Baran Końskie, w grupie IV-VI Sabina 
Kwiatkowska Jabłonka i Karolina Suchan Grabówka, z 
gimnazjów Paulina Wójcik Dydnia.

Pięć uczennic zdobyło III miejsce. W przedziale 
wiekowym 0 - III: Joanna Kopiczak Grabówka, Martyna 
Dmitrzak Jabłonka, kl. IV-VI Izabela Seman Końskie, Anna 
Świątek Wydrna, gimnazja: Gabriela Czebieniak Końskie. 
Wyróżnienia otrzymali: Marcin Prach Wydrna, Krzysztof 
Hocyk Witryłów i Diana Seman Końskie.

Za zdobycie I, II i III miejsca dyplomy wręczała Hali-
na Kufel, a wyróżnienia i za udział w konkursie Małgorzata 
Szajnowska – obydwie panie w latach wcześniejszych były 
dyrektorami SP w Krzywem. Foldery „Gmina Dydnia zapra-
sza” wręczał uczestnikom konkursu Jerzy F. Adamski wójt 
gminy Dydnia. 

Na zakończenie Bogusława Krzywonos zaprosiła 
zebranych do zwiedzenia wystawy czasowej „Inspiracje 
wielkanocne” i zapewniam, że było co oglądać. Na ścia-
nach wyeksponowano na planszach konkursowe  kartki 
wielkanocne, a na stołach: serwety z motywami wielka-
nocnymi, stroiki z wydmuszkami m.in. z Niemiec, baranki 
i kogutki  z wosku, wiosenne kwiaty z bibułki oraz pisanki 
z: Podkarpacia, Mazowsza, Podhala, Łowicza. Ponadto 
ukraińskie, huculskie, indyjskie, czeskie. Nie zabrakło pi-
sanek batikowanych, barokowych, czy porcelanowych, a 
wszystkie – to prawdziwe cudeńka, m.in. ze zbiorów Danu-
ty Sokołowskiej z Wydrnej, Bogusławy Krzywonos i Jadwigi 
Kraczkowskiej. Dużą palmę wielkanocną wykonały Madzia 

i jej mama Kondrackie, koszyk z ciasta i babki wielkanocne 
upiekła Jadwiga Kraczkowska, a baranki z ciasta Tadeusz 
Pelczarski- piekarz z Dydni.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Henryk 
Kozik – przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego, Ka-
tarzyna Lenik – animator Regionalnego Ośrodka EFS w Kro-
śnie, Jerzy F. Adamski – wójt gminy Dydnia, Jacek Adamski 
– dyrektor GOK w Dydni, Andrzej Kot - dyrektor i Małgorzata 
Szajnowska wicedyrektor SP w Dydni, Iwona Pocałuj- dy-
rektor Gimnazjum w Dydni, Teresa Mazur – dyrektor SP w 
Grabówce, Halina Kościńska z Brzozowskiej Gazety Po-
wiatowej, Zbigniew Kościński z Brzozowa, Dorota Wasyle-
wicz-Krynicka - malarka i Tomasz Krynicki z Jabłonki, Janina 
Zubel-pisankarka z Jabłonki, Małgorzata Lenarczyk artystka 
rzeźbiarka  z Niebocka, Danuta Baran z Biblioteki w Koń-
skiem, Renata Pierożak z KGW w Jabłonce, Józef Toczek – 
sołtys wsi Krzywe, Halina Kufel były dyrektor SP w Krzywem, 
Jadwiga Kraczkowska - przewodnicząca KGW w Krzywem, 
Zofia Turoń – przewodnicząca Rady Rodziców SP w Krzy-
wem, nauczyciele, rodzice i uczniowie SP w Krzywem.

Była to piękna uroczystość i doskonała lekcja dla 
uczniów dotycząca polskich zwyczajów wielkanocnych i 
utrwalania tradycji. Po latach  będzie dla nich najpiękniej-
szym wspomnieniem z dzieciństwa.

Halina Kościńska

Janina Kołodko 
urodzona 22 czerwca 
1905 r. we Lwowie, córka 
Jana i Anieli Borcz.

W szóstym roku 
życia rozpoczęła naukę 
w szkole im. św. Marii 
Magdaleny we Lwowie, 
gdzie ukończyła 4 klasy 
szkoły ludowej, a potem 
4 klasy wydziałowe. Od 
roku szkolnego 1920/21 
uczęszczała do 5 – let-
niego Państwowego Żeń-

skiego Seminarium Nauczycielskiego im. Asnyka we Lwo-
wie. W maju 1925 r. zdała egzamin dojrzałości „z bardzo 
dobrym postępem”.

Od 1 listopada 1925 r. objęła posadę nauczycielki w 
Przedmieściu Dynowskim pow. brzozowski, gdzie praco-

wała do 30 czerwca 1926 r.
Następnie przez 7 lat uczyła w Jabłonicy Ruskiej, 

dokąd została przeniesiona przez Radę Szkolną Powiato-
wą w Brzozowie. W zachowanych zapiskach tak wspomina 
te lata:

„Do Jabłonicy przyjechałam późną jesienią. Zasta-
łam szkołę w więcej niż opłakanym stanie. Budynek szkoły 
drewniany, odrapany, bo tynku nigdy nie widział; wewnątrz 
nieduża sala szkolna i mieszkanie dla nauczyciela złożone 
z 2 małych izb i kuchni. W całym budynku rozpanoszony 
był grzyb. Co kilka dni między belkami pojawiały się wiel-
kie, żółte płaty grzyba, które trzeba było zdzierać. Przed 
moim przybyciem przez 2 lata nie było nauki. Z klasy zro-
biono „tancbudę”.

Trudno opisać mój stan psychiczny w pierwszych 
tygodniach pobytu w Jabłonicy.

Wzięłam się jednak za bary ze złym losem. Szkołę 
jako tako uporządkowano i wtedy zabrałam się do ciężkiej 
pracy. Na początku miałam 90 dzieci później 100 regular-

Janina Kołodko
Halina PocałuńDydyński słownik biograficzny
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nie uczęszczających.
Szkoła była jednoklasówką, były więc tylko 4 klasy, 

w tym trzecie i czwarte dwuletnie (powtarzające).
Język ukraiński był językiem wykładowym. Oprócz 

ukraińskiej i polskiej czytanki nie było żadnych innych pod-
ręczników. Nie było też prawie żadnych pomocy nauko-
wych. I tak poczęły płynąć tygodnie i miesiące żmudnej 
pracy.

Muszę zaznaczyć, że mieszkańcy Jabłonicy odno-
sili się do mnie zawsze bardzo życzliwie. W ciągu mego 
siedmioletniego u nich pobytu nie doznałam najmniejszej 
choćby przykrości.

W czasie mej pracy w Jabłonicy wieś ta liczyła około 
750 mieszkańców. Wielu z nich było analfabetami. Domy 
były małe, nędzne i często brudne. Zastałam jeszcze kilka 
chałup kurnych. 

Jabłoniczanie mieli bardzo mało pola, toteż głód 
każdego roku dawał się we znaki. Dzieci odczuwały brak 
odzieży. Nieraz w kilkustopniowy mróz matki przynosiły na 
plecach swoje pociechy. 

Przebywanie w mieszkaniu tak zagrzybionym powo-
dowało często silne zawroty głowy, bóle stawów. Zwróci-
łam się więc z prośbą o przeniesienie mnie do sąsiedniej 
Niewistki, gdzie także była szkoła jednoklasowa. 

Tu przepracowałam również 7 lat w bezwzględnym 
osamotnieniu i pustce. Wieś bowiem po komasacji gruntów 
stała się typową osadą o domostwach rozsypanych”.

Za czasów okupacji niemieckiej 1 maja 1940 Jani-
na Kołodko przeniesiona została do Szkoły Powszechnej 
w Dydni. Tutaj od roku 1942 do końca lipca 1944 z na-
rażeniem własnego życia organizowała komplety tajnego 
nauczania dla uczniów gimnazjum, przygotowując ich do 
egzaminów.

„Realizowała pełny program nauczania w powie-
rzonych klasach, zaś w klasach wyższych uczyła historii 
i geografii. 

Za tak prawdziwie obywatelską, sumienną, gorliwą, 
pełną poświęceń, niebezpieczną, skuteczną i owocną pra-
cę otrzymała 14 lipca 1945 r. podziękowanie Powiatowej 
Komisji Tajnego Nauczania Oświaty i Kultury w Brzozo-
wie”.

W Dydni pracowała do przejścia na emeryturę do 31 

sierpnia 1969 r. W zawodzie nauczycielskim przepracowa-
ła 44 lata 7 miesięcy i 15 dni.

Teraz postanowiła spełnić marzenie swego życia i 
odwiedzić ukochany, rodzinny Lwów.

Wróciła jednak bardzo zawiedziona, załamana i o 
wiele smutniejsza. W sercu miała bowiem obraz Lwowa 
sprzed wojny. A teraz nie było już rodzinnego domu, ko-
ścioła, nie znalazła również grobu swojej matki.

Po powrocie do Polski, ze względu na stan zdrowia, 
który nie pozwalał na dalsze samodzielne życie, zamiesz-
kała w Lublinie w Domu Spokojnej Starości otoczona opie-
ką jedynej krewnej mieszkającej w Polsce, córki kuzynki 
– Janiny Kwiatek, kierowniczki personelu pielęgniarskie-

go. Tam też zmarła 28 listopada 
1984r. 

Ciało Pani Janiny Kołodko 
zostało przewiezione do Dydni i 
spoczywa na tutejszym cmentarzu 
darzone pamięcią wdzięcznych 
uczniów. Mogiłę dzieli ze swym oj-
cem, z którym mieszkała w Dydni.

Bardzo ceniła sobie otrzy-
many za całokształt pracy dydak-
tyczno – wychowawczej Medal 
Komisji Edukacji Narodowej. Za-
chował się też protokół – dopeł-
nienie aktu ślubowania służbowe-
go, jakie złożyła 1 października 
1949 r., którego Rocie była wierna 
przez całe swe trudne nauczyciel-
skie życie.

Halina Pocałuń
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Wielkie to szczęście, że myśleć mogę,
że opisałam mą życia drogę,

że pozbierałam, co się zdarzyło,
co w niej dobrego lub złego było.

Przedmowa
Wspomnienia ukazują moje i innych przeżycia na 

tle trzech różnych ustrojów politycznych w naszym kraju, 
a między nimi dwóch wojen światowych. Swoją pamięcią 
objęłam na początek moje dziecinne lata, czyli tzw. wiek 
poznawczy.

Jestem przekonana, że trudno jest sprostać takiemu 
zadaniu, ale z wdzięczności dla mojej najukochańszej mat-
ki, której dowody szlachetnego wychowania swych dzieci 
nie mogą pozostać bez echa, zgadzam się na wszelką au-
torską krytykę ze strony moich miłych czytelników.

W moich wspomnieniach starałam się ująć wszyst-
ko to, co mi sprawiało radość czy smutek, przyjemność czy 
zaparcie się siebie oraz to, co nazywa się wychowaniem 
człowieka w danym ustroju. I na tych właśnie przeciwień-
stwach urabiałam siebie. Przeżycia z tych różnych okre-
sów dały mi pogląd na wiele spraw dodatnich i ujemnych, 
które z pożytkiem lub stratą bywały powoli lub nagle reali-
zowane.

Czy owa praca uważana będzie za wspomnienia 
czy autobiografię, wszystko mi jedno. Niech tylko nie po-
minę epizodów godnych uwagi, będących odbiciem rze-
czywistych moich długoletnich przeżyć, które poświęcam 
bliższej i dalszej rodzinie.

Moje dzieciństwo
Mam zaledwie cztery latka. Jestem najmłodsza z 

siedmiorga dzieci. Matka – wdowa wychodzi po raz drugi 
za mąż. Podobno wymagała tego potrzeba podtrzymania 
dużego gospodarstwa i opieka nad małoletnimi jeszcze 
dziećmi. Jest rok 1905.

Przy gościnnym wówczas stole należało siedzieć 
przyzwoicie, a że tak nie było, dlatego uderzyłam brodą o 
stół i przecięłam sobie język. Najważniejsze dla mnie było, 
że  na nim tyle smakołyków, a tu z języka płynie krew. Ktoś 
zdobył się na lekkie współczucie, a inny dodał: „Gdyby kóz-
ka nie skakała...”. Trzeba było otrzeć „krokodyle” łzy. Nad 
rzeką płynącą tuż za naszym domem nikt się ze mnie nie 
śmiał. Koleżanka Antosia równa ze mną wiekiem obtarła 
mi brodę z krwi. Od tego czasu zapanowała między nami 
jeszcze większa przyjaźń.

Nowy tata ujął mnie od początku za serce. Brał mnie 
często na ręce, a że był wysoki prawie na dwa metry, to 
na wszystkich patrzyłam dumnie z góry. W tym czasie do 
naszego kościoła zawitał ksiądz biskup na ważną uroczy-
stość. Wszystko widzę najlepiej, bo nowy tato trzyma mnie 
na rękach i mnie wszyscy widzą. Gdy biskup założył wyso-
ką „czapkę” na głowę, to obydwoje byliśmy równi.

Z kościoła szliśmy do domu gęsiego, bo do nasze-
go domu prowadziła taka sobie, kręta i wąska ścieżka. 
Zaraz też wzięłam się do rysowania, a raczej rzeźbienia 
i na malowanej skrzyni szydłem wydłubałam ten familijny 
przemarsz. Było to siedem różnej wielkości dziurek, bo 
siedmioro nas było rodzeństwa: Jadwisia, Hania, Michaś, 
Jasio, Bolcio, Stasia i ja, jako ten właśnie psotnik. W domu 
panował zwyczaj, że po zauważeniu szkody, zwoływano 

dzieci do tzw. „spisu”, celem wykrycia sprawcy.
Stoimy przed mamą w szeregu jak przed dowód-

cą, a ona pyta kto uszkodził skrzynię. Nie musiała nawet 
pytać, bo od razu poznała po wypiekach na mojej twarzy. 
Pamiętam, że siedem kształtnych dziurek na zygzakowatej 
ścieżce, to tyleż samo dość mocnych klapsów.

„Trzeba jej kupić tabliczkę i rysik, a szydło schować” 
– powiedział ojczym. Słowa te były dla mnie pociechą, po 
przebytym wstydzie i balsamem na obolałe miejsce po 
klapsach.

Niedługo zawitali do nas cieśle. Strącili oni dach ze 
starego domu, potem powałę, a na koniec rozebrali ściany. 
Patrząc na to wszystko, zanosiłam się od płaczu za tym, co 
było nasze, a które nowy tato kazał zburzyć. Tłumaczenia, 
że w starym domu była wilgoć, brak słońca, że nowy dom 
będzie piękniejszy i wygodniejszy na nic się zdały. Czułam 
żal i winiłam ojczyma za to całe nieszczęście.

W czasie budowy domu spaliśmy w stodole na sia-
nie. W krótkim dość czasie postawili nowy, a potem lepi-
li ściany, bielili, przenosili sprzęty i moje szmaciane lalki. 
Przekonałam się, że dom jest ładniejszy, że słońce świeci 
na śpiącego kotka, który aż mruczy z zadowolenia. Prze-
stałam się gniewać na tatę, bo wszystko było lepsze.

W niedzielę dorośli szli do kościoła „na sumę”, bo 
młodsi chodzili rano. Bolcio namawiał nas do zabawy „w 
kościół”, ale wcześniej należało spełnić wszystkie pole-
cenia mamy odnośnie dokończenia gotowania obiadu. A 
potem już można było budować ołtarz: obrus na stół, dwie 
świece, dwa wazoniki, krzyż, duża książka za mszał, lamp-
ka na „wino” z herbaty, dzwonki od końskiego chomąta i już 
wszystko według nas było jak w kościele. Brat zakładał na 
ramiona czerwoną kapę z łóżka i odprawiał mszę, a my ze 
Stasią w białych koszulkach pilnie śledziłyśmy poczynania 
brata, bo on codziennie w kościele bywał, to i mszę odpra-
wić potrafił.

Chustka rozpięta na czterech laskach – to balda-
chim, modlitwa „po łacińsku”, śpiewy, wreszcie kazanie „o 
czarnym baranie” i już rodzice wracają z kościoła. Takie i 
inne zabawy były w każdą niedzielę, bo w dzień powszedni 
nie było na nie czasu. Najstarszy brat Michaś lubił odpra-
wiać pogrzeby. Domyślaliśmy się dlaczego. Bardzo poważ-
nie chorował na serce i często myślał o śmierci. Zmarł z 
resztą młodo, bo w 21 roku życia.

W trakcie zabawy ja byłam „umrzykiem” i leżałam na 
owej pamiętnej skrzyni, a wszyscy stali nade mną i śpie-
wali. Nie wolno było mi otwierać oczu, chociaż cały czas 
drgały mi powieki. Potem przenosili mnie z miejsca na 
miejsce, by na koniec ułożyć na podłodze. Wszyscy wczu-
waliśmy się bardzo w swoje role, dobrze nam było razem, 
ale niestety starsze dzieci odrywano od zabawy do pracy. 
Bawiłam się też w kaznodzieję i wygłaszałam kazania z 
wysokiej beczki na trzech nogach. Piekłam placki z błota 
sama lub z dziećmi z sąsiedztwa oraz gotowałam różne 
potrawy ze „śmieci”, wreszcie urządzałam przyjęcia, jak to 
robiła mama.

Święcie wierzyłam we wszystko, co mówiło starsze 
rodzeństwo, bo naiwność małego dziecka nie zna granic. 
Raz Boluś po powrocie ze szkoły opowiadał o Krakowie, 
królewnie Wandzie i smoku wawelskim. Zażartował sobie, 
że kto podczas mrozu przyłoży język do zimnej klamki, to 

Zofia Wójcik – Moje wspomnienia (cz. 1) Halina Kościńska
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zobaczy smoka. Zrobiłam 
tak, bo mu uwierzyłam i ję-
zyk mój został bez naskór-
ka. Cierpiałam, ale i tak mu 
wierzyłam, bo przez cienką 
kromkę chleba patrzyłam, 
czy zobaczę coś z opowia-
danej przez niego legendy. 
Wreszcie zrozumiałam, że 
nie dlatego nie widzę, bo nie 
umiem patrzeć, tylko dlate-
go, że to nieprawda. Tak wy-
glądał wiek poznawczy.

Był rok 1908. Dostali-
śmy telegram, że umarła babcia – mama mojej mamy. W 
domu zapanował smutek i przygnębienie. Babcia miesz-
kała od lat u syna, który był księdzem w Krakowcu i tam 
zmarła, dożywając 93 lat.

Wyjechała do syna, gdy moja mama miała zaledwie 
17 lat, ale kontakty były utrzymywane i mama wraz z ojczy-
mem pojechali na pogrzeb. Długo jeszcze potem na twarzy 
mojej matuli gościł smutek i snuła różne wspomnienia z 
wczesnych lat swego dzieciństwa i szczęśliwych chwil spę-
dzonych ze swoją matką. 

W pierwszym odcinku wspominałam moją koleżan-
kę Antosię i przyjaźń, która nas łączyła. Wspólnie bawiły-
śmy się i robiłyśmy różne wyprawy i odkrycia. W czerwcu 
tego roku wybrałyśmy się nad rzekę. W czerwcu woda lśni 
srebrem, cicho szemrze i jakoś tak dziwnie kusi. Muszki i 
komary nad brzegiem latają, jak zawieszone na niteczkach 
i „świetojańszczyki” szybują od brzegu do brzegu, a takie 
piękne szafirowe i lśniące, jak broszki odpustowe, a w wo-
dzie małe rybki umykają zwinnie spod palców. 

Wchodzimy do wody. Początkowo dość ostrożnie, 
chociaż woda jest płytka i widać dno, piasek i kamienie. 
Woda sięga nam po kostki, idziemy dalej, wodę mamy już 
po kolana, sukienki zadzieramy coraz wyżej, bo i woda jest 
coraz głębsza. W jednej chwili Antosia znika pod wodą. Na 
szczęście miała grube warkocze z wplecionymi tasiemka-
mi, które jeszcze były widoczne pod wodą. Nie wiem jak to 
się stało, ale schyliłam się, złapałam za tasiemkę, potem 
za warkocz, następnie za sukienkę i wyciągnęłam biedną 
„topielicę” na brzeg, szarpiąc nią okrutnie. Leżała dłuższą 
chwilę, wreszcie otworzyła oczy, zaczęła kaszleć, potem 
płakać, a ja razem z nią. Byłyśmy zupełnie przemoczone, 
włosy wisiały nam w potarganych, mokrych kosmykach. 
Przerażenie nas paraliżowało na samą myśl, co będzie, jak 
dotrzemy do domu. Krzyku ani klapsów w domu nie było, 
tylko bezgłośna modlitwa mamy i jej poszarzała twarz, któ-
rej do dzisiaj nie mogę zapomnieć. Od tego czasu panicznie 
bałam się kąpieli w rzece, że o morzu już nie wspomnę.

Moja nieszczęsna przyjaciółka Antosia niestety za 
kilka tygodni zmarła, bo poturbował ją dotkliwie ich własny 
baran. Jako 7-letnia dziewczynka myślałam, że to dlatego, 
bo nazywała się Baran. Nie chciałam jej widzieć po śmierci, 
bo żal mi jej było okropnie. A potem był pogrzeb i ludzie 
śpiewali pieśń „Gwiazdo morza”. Od tego czasu nie lubię 
tej pieśni. 

Pierwsza wizyta u lekarza
W domu zachodzili w głowę, dlaczego zachoro-

wałam na żółtaczkę, ale nikt nie znał powodu. Ja byłam 
przekonana, że przyczyną były te dwa tragiczne przeżycia. 

Ojczym z mamą zawieźli mnie furmanką do lekarza Lica do 
Brzozowa. Zalecił mi on ścisłą dietę, zapisał jakieś pastylki, 
kazał pić na czczo rano i drugi raz wieczorem „centurię” 
oraz sok z marchwi. Po pewnym czasie choroba ustąpiła. 
Ogromne wrażenie zrobił na mnie gabinet lekarski doktora 
Lica. Okrągły stół, a na jego blacie różności, pod ściana-
mi stosy zakurzonych książek, głęboki skórzany fotel. Le-
karz bez białego fartucha, z potężnym brzuchem i długimi, 
opadającymi w dół wąsami, dobroduszny, przypominający 
dziadka. Był wówczas jedynym na cały powiat „lekarzem 
wszech nauk”.

Miasteczko żydowskie
Brzozów na początku XX wieku to miasto z drew-

nianymi, przylegającymi do siebie domami z podcieniami. 
Z okien wyglądali uśmiechnięci, zapraszający do swoich 
sklepików Żydzi. Zapach cebuli i ryb ciągnął się za nami, 
bo jechaliśmy w stronę rynku, a tam stały wozy zaprzężone 
w konie, a wokół pełno było błota, obornika i słomy. Jedynie 
kościół i dwa lub trzy murowane domy zachwycały mnie 
swoją wielkością i pięknem.

Inne przygody
Na wzmiankę zasługuje moja walka z gąsiorem. 

Było tak. Idę przez podwórze, a on z sykiem goni za mną. 
Kopię go i odpycham, a on atakuje mnie dziobem i bije 
skrzydłami. Uciekam przed nim do sieni, rzucam na nie-
go ciężką roboczą bluzę ojczyma i chowam się za komin. 
Przyglądam się z zaciekawieniem, jak rozzłoszczony ptak 
poradzi sobie z ową bluzą. Rzucał się, wreszcie bluza się z 
niego zsunęła, przysiadł chwilę na ziemi, zagęgał i dumnie 
wyszedł na podwórze do gęsi.

Atakował mnie przy każdej okazji. Pewnego razu 
uderzyłam go po głowie patykiem, który nosiłam ze sobą. 
Padł jak martwy, a mnie zamurowało. Podniosłam go, bo 
zrobiło mi się żal gąsiora i z trudem zataszczyłam do sto-
doły. Tam go zamknęłam. Poleżał, ale na moje szczęście 
ożył. Nie przyznałam się nikomu do tego, co zrobiłam.

Dom przylegał do rozległej łąki, która w maju i czerw-
cu pokrywała się kwieciem. Wspólnie ze Stasią zrywałyśmy 
jaskry, rumiany, niezapominajki, firletki, nawet kłujące małe 
osty i wiłyśmy wieńce na głowę, łańcuchy na szyję, a nawet 
długie do pasa zwisające kolczyki. Najwięcej rwania kwia-
tów, a potem skubania płatków było przed Bożym Ciałem, 
by napełnić nimi koszyczki przed pójściem na procesję.

Pewnego razu zginęłam. Zbliżała się noc, a mnie nie 
było. Szukali mnie w stodole, w szopie, u sąsiadów, a na-
wet w studni, ale na próżno. Wreszcie ktoś zwrócił uwagę, 
że na środku łąki coś bieleje i chyba nie są to gęsi. Spałam 
sobie wśród wonnej trawy, gdy obudzili mnie. Z radością, 
przybraną w wieniec i korale zanieśli mnie do domu. Wyja-
śniałam płaczliwie, że pilnowałam kwiatuszków, bo widzia-
łam naszykowane kosy do koszenia łąki, a według mnie na 
zagładę kochanego przeze mnie piękna.

Za naszą stodołą biegła polna droga, przy której ro-
sły trzy wysokie stare grusze nazywane „gdula”, „słodka” 
i „wygonka”. Chociaż nikt ich nie szczepił rodziły okazałe 
i wspaniałe owoce. Szczególnie lubiliśmy wszyscy „słod-
ką”. Kto z dzieci był najsprytniejszy, to w okresie dojrzewa-
nia owoców, rankiem mógł nazbierać masę spadów. Jes-
tem przekonana, że dzisiaj już żaden owoc nie smakuje tak 
słodko, jak gruszki, które jadłam, gdy byłam mała.

Obok drzew urządzaliśmy różne zabawy: w chowa-
nego, „kocią muzykę”, huśtaliśmy się na huśtawce, któ-
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rą zamontowali bracia, zbieraliśmy też gruszki, z których 
mama robiła marmoladę i kompot na zimę. Pewnego lata 
właśnie na tej „słodkiej” zagnieździły się szerszenie. Brat 
Boluś nieświadomy tego, jakie groźne są to owady, znalazł 
się w prawdziwym niebezpieczeństwie. Nie ruszył gniazda, 
ale wystarczyło, że znalazł się za blisko i został użądlony. 
Spadł z drzewa i uciekał ile sił w nogach. Długo potem cho-
rował, leżąc spuchnięty jak beczka. Leczyła go troskliwie 
nasza mama, bo znała się na różnych ziołach.

Mojej najstarszej siostrze Jadwisi pewien kleryk ofia-
rował 6 tomów „Żywotów świętych”. Po kilku latach dowie-
działam się, że był w niej zakochany, ale jego matka zmusi-
ła go, by wstąpił do zakonu. Bardzo chciała mieć w rodzinie 
księdza. Nieszczęśliwy ten człowiek po kilku latach, jak to 
się wtedy mówiło dostał „pomieszania zmysłów” i wrócił do 
domu. Podczas jednego z poważniejszych ataków uciekł 
z domu w samym negliżu, przybiegł do nas i domagał się 
oddania mu Jadwisi za żonę. Wówczas ona przebywała we 
Lwowie, a jego nieszczęsnego mężczyźni obezwładnili i 
wywieziony został do lecznicy, ale nie wiem gdzie. Tam też 
wkrótce zmarł, pozostawiając staruszkę matkę w nieutulo-

nym żalu. Ale wracam do „Żywotów świętych”. Początkowo 
książki te, dla nas maluchów były niedostępne, ale gdy Ja-
dwisia wyjechała do Lwowa, mogłam się wreszcie do nich 
dobrać. Nie chodziło o ich treść, bo nie umiałam czytać, 
ale o obrazki. Nie każdy święty mi się podobał i wówczas 
ołówek był w robocie. Świętemu Florianowi dorysowałam 
wąsy, innemu na długiej sukni kwiaty i moja „artystyczna” 
twórczość trwałaby, gdyby nie przerwała jej mama. Żywoty 
zabrała. Dostaliśmy grubą, pięknie ilustrowaną książkę o 
dzieciach, ludziach starszych i o zwierzętach, ale pod wa-
runkiem, że nikt w niej ani kropki nie zrobi, paluchami nie 
pobrudzi, kartek zaginał nie będzie, bo przed laty książkę 
tę przywiózł z Wiednia nasz nieżyjący ojciec, gdy służył w 
wojsku austriackim i mama trzymała ją jak relikwię. Jakie w 
niej były cuda: miasta i wioski, góry i doliny, rzeki i morza, i 
różne ciekawe historie. Niestety po latach mocno sfatygo-
wana przez kolejne pokolenie, znikła bez śladu.

(cdn.) 
Zofia Wójcik

Opracowała Halina kościńska

Indywidualności Roku 2007 rozdane
Wacław Bieńczak, Henryk Dąbrowiecki, Bolesław 

Kostur i Halina Kościńska zostali laureatami trzynastej edy-
cji konkursu „Indywidualności Roku 2007 w regionie brzo-
zowskim”. Tytuł ten przyznawany jest przez czytelników i 
członków redakcji miesięcznika „Wiadomości Brzozowskie” 
po weryfikacji wniosków przez komisję konkursu.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu gospodarz uro-
czystości Mariusz Kaznowski Redaktor Naczelny „Wiado-
mości Brzozowskich” - od pierwszej edycji konkurs miał 
uroczystą oprawę zewnętrzną. Podniesienie jednak jego 
rangi nastąpiło z chwilą wprowadzenia w 1999 r. wręczenia 
podczas dorocznej gali statuetki „Indywidualność roku w 
regionie brzozowskim”. Statuetkę nieodpłatnie zaprojek-
tował brzozowski rzeźbiarz Piotr Woroniec, a wykonuje ją 
artysta rzeźbiarz Andrzej Samborowski-Zajdel, absolwent 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych po dyplomie w pra-
cowni pochodzącego z Jasionowa prof. Mariana Koniecz-
nego.

 W tym roku statuetki laureatom wręczył Burmistrz 
Brzozowa Józef Rzepka, zaś dyplomy okolicznościowe 
Redaktor Naczelny „WB” Mariusz Kaznowski. 

Podsumowanie oficjalnej części gali stanowił kon-
cert formacji „Jazz POM Band” w składzie: Jerzy Florek, 
Krzysztof Piątek, Piotr Piotrowski, Antoni Rychlec, Woj-
ciech Szuba i Julian Zych. Koncert był utrzymany w klima-
cie dobrego jazzu nowoorleańskiego.

Wacław Bieńczak tytuł Indywidualność roku 2007 
w regionie Brzozowskim otrzymał za prowadzoną z szero-
kim rozmachem działalność sponsorską i społeczną oraz 
hojne wspieranie organizatorów kilkuset imprez na terenie 
regionu brzozowskiego, za osobiste zaangażowanie w lep-
sze funkcjonowanie brzozowskiego sportu, za utworzenie 
kilkunastu miejsc pracy w firmie cukierniczej w Brzozowie, 
a szczególnie za pełnię „serdeczności dla tych, którzy 
zwracają się do niego o pomoc”.

Henryk Dąbrowiecki tytuł Indywidualność roku 
2007 w regionie Brzozowskim otrzymał za promowanie 

sportu w regionie brzozowskim i aktywną pracę w ścisłym 
kierownictwie organizacji sportowych, zwłaszcza jako wi-
ceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia Ludo-
we Zespoły Sportowe w Krośnie w latach 1995-1999 oraz 
wiceprezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie 
od 2004 roku, za ponad 30-letnią, bezinteresowną i pełną 
osobistego zaangażowania działalność w innych organiza-
cjach pozarządowych, m.in. w Lidze Obrony Kraju, Związ-
ku Harcerstwa Polskiego i Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych, a także za podejmowanie takich inicjatyw, jak 
powstanie Ludowego Zespołu Sportowego „Zryw” w Dydni 
oraz utworzenie Orkiestry Dętej przy Zarządzie Gminnym 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dydni.

Bolesław Kostur tytuł Indywidualność roku 2007 w 
regionie Brzozowskim otrzymał za krzewienie idei sportu i 
łowiectwa w regionie brzozowskim, za nieodpłatną i aktyw-
ną pracę w charakterze autora bądź redaktora kilku publi-
kacji zwartych i kilkudziesięciu artykułów o tematyce spor-
towej i myśliwskiej, a także zastępcy redaktora naczelnego 
kwartalnika „Łowiec Galicyjski” oraz przewodniczącego 
Komisji Informacji, Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich 
Okręgowej Rady Łowieckiej w Krośnie.

Magdalena Pilawska
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Halina Kościńska tytuł Indywidualność roku 2007 
w regionie Brzozowskim otrzymała za prowadzenie poza-
zawodowej działalności w zakresie utrwalania dziedzictwa 
kultury ludowej regionu brzozowskiego, za liczne pomysły 
i inicjatywy rozsławiające lokalną etnokulturę, za uczenie i 
wychowywanie w poszanowaniu dla pamiątek przeszłości 

i dorobku twórców z okolic miasta nad Stobnicą oraz za 
„energię i zapał, który oddała służbie dla społeczeństwa 
regionu brzozowskiego”

Magdalena Pilawska
przedruk z Brzozowskiej Gazety Powiatowej Nr. 59 - 

Luty 2008

Pod takim hasłem w tym roku odbyło się spotkanie 
seniorów w Grabówce. Po raz czwarty Szkoła Podstawo-
wa w Grabówce wspólnie w Kołem Gospodyń Wiejskich 
i GOKBPiW w Dydni przygotowała dla wszystkich babć 
i dziadków spotkanie z okazji ich święta. 20 stycznia, w 
niedzielne popołudnie, Dom Ludowy tętnił życiem. Babcie 
i Dziadkowie licznie odpowiedzieli na wysłane do nich za-
proszenia. Gośćmi spotkania byli również: Jerzy F. Adam-
ski Wójt Gminy Dynia, Tadeusz Pelczar radny i Lesław Ma-
zur sołtys naszej miejscowości.

Z tak licznej grupy zebranych najbardziej cieszyły się 
dzieci, gdyż miały przed kim zaprezentować przygotowaną 
bogatą część artystyczną. Babcie, babunie, dziadkowie i 
dziadziusie z dużym zainteresowaniem i uwagą oglądali 
występy swoich wnucząt nagradzając je entuzjastycznymi 
oklaskami. Dzieciom chodziło właśnie o to, aby sprawić 
trochę radości swoim Babciom i Dziadkom. One bardzo 

dobrze rozumieją, że ich dzieciństwo bez tych członków 
rodziny byłoby zupełnie inne. Dlatego „Dzień Babci i Dziad-
ka” jest dobrą okazją, by przypomnieć sobie o osobach, 
którym często zawdzięczamy większość rozkoszy dzieciń-
stwa. Takie spotkania bardzo integrują różniące się wieko-
wo pokolenia i pokazują równocześnie, że „srebrne nici” 
we włosach i zmarszczki na twarzy nie są żadną przeszko-
dą by cieszyć się ze wspólnego przebywania. Na twarzach 
gości można było zaobserwować uśmiech, radość łzy 
szczęścia i wzruszenia. Dużą przyjemność sprawiły wrę-
czone Babciom i Dziadkom pamiątkowe bukiety wykonane 
przez uczniów klas IV – VI.

Przygotowany przez panie z koła gospodyń poczę-
stunek był okazją do rozmów, wspomnień i wspólnego 
śpiewu. Występ kapeli ludowej „Przepióreczka” dopełnił 
wspaniałą atmosferę towarzyszącą spotkaniu.

Na zakończenie wszystkim Babciom i Dziadkom z 
całej gminy i nie tylko, składamy najserdeczniejsze życze-
nia wszelkiej pomyślności, długich lat życia w zdrowiu i mi-
łości okazywanej od swoich najbliższych w jesieni życia.

Teresa Mazur

„BABCIU, DZIADKU KOCHAMY WAS”

Zbigniew Branach specjalizuje się w literatu-
rze faktu. Autor tryptyku o Powstaniu Grudniowym 
1970 roku na Wybrzeżu: Grudniowe wdowy czekają 
(1990), Pierwszy Grudzień Jaruzelskiego (1998), 
Oskarżony Jaruzelski i inni (2002). Napisał także 
książki o zbrodniach tzw. nieznanych sprawców na 
kapłanach katolickich – Sylwestrze Zychu i Stani-
sławie Suchowolcu. Z kolei w publikacji Piętno księ-
żobójcy (2004), przedstawia nieznane okoliczności 
„operacji Popiełuszko”.

Ten znany reporter, publicysta i pisarz z Toru-
nia odwiedził Gminę Dydnia 4 lutego i dla Czytelni-
ków kwartalnika „Nasza Gmina Dydnia” pozostawił 
własnoręczną dedykację.

Beata Czerkies

Wizyta Zbigniewa Branacha
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Tak jak każdy człowiek, tak i każda społeczność 
wiejska, przeżywa w swoim okresie - niezwykłe chwile.

Dla naszej stosunkowo niewielkiej społeczności 
wiejskiej, wielkie znaczenie ma tradycja – międzypokole-
niowa więź rodzinna. I tak się składa, że to właśnie w Szko-
le Podstawowej spotykają się wszyscy. Szkoła bowiem 
organizuje różnego rodzaju uroczystości, by tę międzypo-
koleniową więź kultywować. To właśnie tradycjia prowoku-
je do rodzinnych spotkań, wspomnień.

Tradycyjnie już od kilku lat, szkoła jest inicjatorem 
i organizatorem uroczystości o charakterze środowisko-
wym, takiej jak: Dzień Babci i Dziadka.

Uroczystość ta odbyła się dnia 3 lutego o godz. 
14:00. Jest to dla uczniów najmilsza uroczystość w roku.

Naszą uroczystość swoją obecnością zaszczycili 
zaproszeni goście w osobach: Wójt Gminy Dydnia – Jerzy 
F. Adamski, Sekretarz Gminy – Alina Maślak, Przewodni-
czący Rady Gminy – Piotr Szul, Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Królowej Jadwigi w Dydni – Andrzej Kot, Sołtys 

wsi Obarzym – Kazimierz Wójcik.
Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy seniorzy 

i osoby samotne z naszej miejscowości.
Zaproszonych gości uczniowie naszej szkoły powi-

tali piękną częścią artystyczną przygotowana przez uczą-
cych nauczycieli.

„...Wdzięczni za miłość...” – uczniowie klas 0 – III, 
w wygłoszonych wierszach, zaśpiewanych piosenkach, 
wyrażali podziękowanie dla Babć i Dziadków – za ich mi-
łość, dobroć, mądre słowa, bezcenne rady, praktyczne 
umiejętności życiowe oraz za to, że są tutaj z nami. To wła-
śnie Babcie i Dziadkowie kochają swoich wnuków wielką, 
bezgraniczną miłością, która nie oczekuje na żaden dar.

Okolicznościowe dekoracje, odświętne stroje, świą-
teczna oprawa muzyczna – pozytywnie wpłynęły na wspa-
niały klimat uroczystości.

Czas upłynął bardzo miło i przyjemnie przy poczę-
stunku przygotowanym przez Radę Rodziców oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich.

Wdzięczność, szacunek i miłość – to wartości, które 
dzięki takim uroczystościom jak ta, mają szansę się zre-
alizować. Nauczą dzieci jak ważna w życiu jest pamięć i 
wdzięczność dla najbliższych.

Seniorzy to ludzie bogaci w doświadczenia, mądro-
ści życiowe, dlatego też stanowią oni „księgę życia” dla 
najmłodszych pokoleń. Takie spotkania na pewno umocnią 
tradycję, a najmłodszych nauczą szacunku i otwartości nie 
tylko dla bliskich, ale i dla drugiego człowieka.

Uroczystość ta od wielu lat cieszy się dużą popular-
nością wśród seniorów, którzy bardzo chętnie uczestniczą 
w spotkaniach organizowanych przez szkołę. Jest to do-
wód na to, jak wielkie jest znaczenie szkoły w życiu naszej 
małej miejscowości.

Dorota Sidor

Wdzięczni za miłość ... 

Dzień Babci i Dziadka w Obarzymie

Jedni są za, a inni przeciw. Pierwsi celebrują, dru-
dzy bojkotują. Dzień Kobiet – akceptujemy, czy też nie, nie 
da się zaprzeczyć święto to istniało i istnieje nadal. 

Warto więc pokrótce poznać jego historię.
Geneza Dnia Kobiet czyli gdzie szukać początków tego 
święta...

Dzień Kobiet wywodzi się prawdopodobnie od rzym-
skiego święta Matronaliów, obchodzonego w pierwszym 
tygodniu marca. Związane ono było z początkiem nowe-
go roku, macierzyństwem i płodnością. Oddawano wtedy 
cześć bogini poczęcia, Juno Lucina. Kobiety szły wów-
czas do jej świątyni, zaś mężczyźni obdarowywali swoje 
małżonki prezentami. W tym dniu następowała również w 
hierarchii domowej swoista zamiana ról – kobiety służyły 
swojej służbie żeńskiej.

Dzisiaj Dzień Kobiet kojarzony jest przez większość 
społeczeństwa z komunizmem, ale nic bardziej mylnego.

Pierwszy raz Dzień Kobiet uczczono 20 lutego 
1909 roku w kapitalistycznych Stanach Zjednoczonych. 
Natomiast początek tego święta w tym kraju sięga 1857 
roku, kiedy to w Nowym Yorku kobiety w fabryce bawełny 
zorganizowały strajk i domagały się krótszego dnia pracy 
oraz takiego samego wynagrodzenia za pracę, jakie otrzy-

mywali mężczyźni. Z kolei Międzynarodowy Dzień Kobiet 
zainicjowała niemiecka socjalistka Klara Zetkin, a dzień 
ten zatwierdzono uchwałą Międzynarodowego Kongresu 
Kobiet Socjalistek w Kopenhadze w dniach 26-28 sierpnia 
1910r. 

W Europie, a dokładniej w Austrii, Danii, Niemczech 
i Szwajcarii po raz pierwszy Dzień Kobiet obchodzono 19 
marca 1911 roku, organizując w tym dniu demonstracje i ze-
brania. Dopiero w 1914 roku po raz pierwszy Dzień Kobiet 
był świętowany 8 marca jednocześnie w sześciu krajach: 
Austrii, Danii, Niemczech, Holandii, Rosji i Szwajcarii.

W Rosji datę 8 marca przyjęto w 1922 roku na pa-
miątkę fali marcowych strajków kobiecych w Sankt Peters-
burgu w 1917 r. Krwawo stłumiona demonstracja pracow-
nic przemysłu tekstylnego przerodziła się tam w rozruchy. 
Na ich skutek car Mikołaj II zmuszony został do abdykacji. 
Powołany następnie Rząd Tymczasowy przyznał kobietom 
prawa wyborcze. Wydarzenia te nazwane zostały później 
Rewolucją Lutową. Według kalendarza gregoriańskiego 
ich początkiem był dzień 8 marca.

W Polsce Dzień Kobiet został zauważony dopiero 
po II wojnie światowej. Pasował do socjalistycznej propa-
gandy, uczczenia kobiet proletariatu. W zakładach pracy 

8 marca - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET
Natalia Stareńczak
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Zgodnie z kalendarzem  uroczystości w Szkole Pod-
stawowej w Niebocku odbył się Koncert Kolęd, w którym 
udział wzięła liczna część uczniów Szkoły Podstawowej. 
Wykonawcy byli przebrani za różne postacie związane ze 
Świętami Bożego Narodzenia: Maryja, Józef, aniołowie, pa-
sterze, mędrcy ze wschodu, kolędnicy, diabełek itd. Każdy 
uczestnik zaprezentował kolędę lub pastorałkę. Mogliśmy 
podziwiać zarówno występy solowe jak i chóralne.

Później zostały odczytane podziękowania i życze-
nia świąteczne przez uczniów, a także przez panią dyrektor 
Renatę Sieńczak. Wraz z życzeniami uczestnicy i goście 
otrzymali słodkie upominki. Było to wspaniałe wprowadze-
nie w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

Trwając w nastroju świątecznym w dniu 5 stycznia 
2008r. w budynku szkoły w Niebocku został zorganizowa-
ny „Koncert Noworoczny”, podsumowujący projekt na wy-
równywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Była to 
impreza środowiskowa, którą zaszczycili swoją obecnością 
zaproszeni goście: Wójt Gminy Dydnia – Jerzy Adamski, 

Sekretarz Gminy – Alina Maślak oraz radni i dyrektorzy 
szkół z terenu naszej gminy.

„KIEDY ZAŚWIECI PIERWSZA GWIAZDKA”

były życzenia i prezenty – rajstopy, mydełko albo kawa i 
obowiązkowo symboliczny tulipan, którego odbiór każda 
pracownica musiała pokwitować. Centralne obchody Mię-
dzynarodowego Dnia Kobiet zostały w Polsce zlikwidowane 
w 1993 r., zrobiła to... kobieta - premier Hanna Suchocka. 

Co o kobietach piszą mężczyźni:
„Piękna kobieta to raj dla oczu, piekło dla duszy i czyściec 
dla kieszeni”   (Wiliam Szekspir)
„Kobiety są po to, by je kochać, a nie po to by je rozu-
mieć”      (Oskar Wilde)
„Bez kobiety dwa okresy życia byłyby bez opieki, a środko-
wy bez rozkoszy”   (Molier)
„Nigdy nie można ustalić z pewnością, gdzie w kobiecie 
kończy się anioł, a gdzie zaczyna diabeł” (Heinrich Heine)

Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie.
Krótka wędrówka po świecie w poszukiwaniu historii 

Dnia Kobiet wyjaśniła nam na pewno, że nie jest to by-
najmniej pomysł komunizmu. Trzeba pamiętać natomiast, 
że Dzień Kobiet to święto obchodzone corocznie 8 marca 
jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie 
kobiet. Historia walki o równość płci w życiu publicznym 
trwa nadal. Wspomaga ją Organizacja Narodów Zjedno-
czonych. W 1945 roku została podpisana Karta Narodów 
Zjednoczonych – pierwszy międzynarodowy dokument po-
twierdzający zasadę równości kobiet i mężczyzn. Rok 1975 
ONZ ogłosiła Międzynarodowym Rokiem Kobiet, w którym 
8 marca po raz pierwszy obchodzono na całym świecie 
jako Międzynarodowy Dzień Kobiet. Dwa lata później Zgro-
madzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, na mocy której 
Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie mógł być obcho-
dzony w dowolnie wybranym przez państwa członkowskie 
dniu, zgodnie z tradycją danego kraju. Przyjmując rezolu-
cję, Zgromadzenie Ogólne uznało znaczącą rolę kobiet w 
rozwoju społecznym oraz procesach pokojowych. Wezwa-
ło również do zakończenia dyskryminacji oraz udzielania 
wsparcia kobietom, aby mogły w pełni i na równych pra-
wach uczestniczyć w życiu społeczno-politycznym.

Co o kobietach piszą... kobiety:
„Nie ma kobiet niezrozumiałych, są tylko mężczyźni niedo-
myślni”   (Magdalena Samozwaniec)
„Piękność jest dla kobiety ważniejsza niż inteligencja, bo 
mężczyźnie łatwiej przychodzi patrzenie niż myślenie”

    (Marlena Dietrich)
„Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w 
połowie to, co myśli, że ma”  (Sophia Loren)
„Kobieta ma zawsze jakieś wyjście – choćby wyjście za 
mąż”   (Regina Kantarska – Koper)

Na zakończenie o Dniu Kobiet...
Obecnie święto to stało się dniem spontanicznych 

akcji i komunikowania publicznie potrzeb i problemów ko-
biet. Tak czy inaczej dzień ten daje dużą okazję na wręcza-
nie najbliższym i znajomym kobietom małych prezentów, 
kwiatów lub po prostu składania życzeń w postaci miłego 
komplementu.

A na koniec dla wszystkich panów
10 powodów, dla których należy obchodzić Dzień Kobiet:
1. Za jeden marny kwiatek możesz zostać nakarmiony 

czymś pysznym.
2. Ignorując ten dzień narazisz się na wymówki damy 

swego serca, która zarzuci Ci, że nie widzisz w niej ko-
biety.

3. To świetna okazja, żeby odezwać się wreszcie do uro-
czej sąsiadki, koleżanki z pracy czy nawet pięknej ko-
biety, którą mijasz na ulicy.

4. Przy pomocy prymulki w doniczce możesz pogodzić się 
z teściową.

5. Tego dnia możesz do siebie usposobić każdą niewia-
stę, włącznie z własną żoną.

6. Możesz iść z bukietem do szefowej i nikt Cię nie bę-
dzie podejrzewał o podlizywanie się, jeśli tylko dasz po 
kwiatku również innym paniom.

7. Kupując kwiaty, chronisz miejsca pracy w ogrodnictwie 
i kwiaciarniach.

8. Wręczenie kwiatka dorastającej córce może ją wprawić 
w takie zdumienie, że nie będzie przez jakiś czas drę-
czyć Cię o pieniądze na nowe ubrania czy koncerty.

9. Możesz wykorzystać okazję by porwać gdzieś swoją 
żonę (niekoniecznie daleko – czasem wystarczy do sy-
pialni).

10. I tak wszyscy mężczyźni obchodzą ten dzień, a kobiety 
po prostu się go domagają, więc lepiej się nie wyłamy-
wać.

Natalia Stareńczak
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III EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 
NA WIERSZ O BOŻYM NARODZENIU

W tym roku szkolnym już po raz kolejny uczniowie 
ze szkół podstawowych i gimnazjów naszej gminy mogli 
wykazać się umiejętnościami w tworzeniu wierszy o Bożym 
Narodzeniu. Podkreślić należy fakt, iż to już trzecia edycja 
tego konkursu, a zainteresowanie nim było nadal duże. Na 
pewno ważny jest czas, w którym powstały te utwory. Świę-
ta, koniec roku, skłaniają każdego, a tym bardziej dzieci i 
młodzież, do wyrażania swoich uczuć, przeżyć i refleksji.

Do III edycji na wiersz o Bożym Narodzeniu przy-
stąpiło 24 uczniów z terenu gminy. Konkurs został roz-
strzygnięty w dniu 18 stycznia br. w Szkole Podstawowej 
w Wydrnej.

Jury w składzie: Małgorzata Turopolska GOK-
BiW; ks. Robert Świtalski, Małgorzata Zarzyka – Cipora 
dyr. SP Wydrnej, Zofia Sokołowska - Chorążak - Gimna-
zjum Dydnia; Bogdan Miś - SP Wydrna podzieliło wiersze 
uczniów na dwie grupy: szkoły podstawowe i gimnazja. Na-
grodzono następujących uczniów:

W kategorii Szkół Podstawowych:
Pierwsze miejsce zajęła uczennica SP Wydrna - Jo-

anna Zarzyka za wiersz „W stajni na sianie”, drugie miejsce 
zajął wiersz „Jezusa czas” - autor Anna Baran ze szkoły 
SP w Wydrnej, trzecie miejsce przyznano Monice Dobosz 
z SP im. Jana Pawła II w Jabłonce za wiersz pt: „Spotkanie 
z Jezusem”.

Jury postanowiło wyróżnić wiersze: „Gwiazda prze-
wodniczka”  autor Paweł Skawiński - SP Wydrna; wiersz 
„Wigilia” autorstwa Kingi Woźniak - SP Niebocko i wiersz 
„Światełko w Betlejem” autor Artur Szul - SP Dydnia.

„W stajni na sianie”
W stajni na sianie Jezusek mały
a nad Nim anioł modli się biały
i Matka Boska w jasnej sukience
nad swym Dzieciątkiem wyciąga ręce

Idą Ludkowie do tej stajenki
niosą podarki, nucą piosenki,
a Pan Jezusek pięknie się bawi
malutką rączką lud błogosławi

„Viki”(Joanna Zarzyka) 
Szkoła Podstawowa w Wydrnej; kl. IV

W kategorii szkół gimnazjalnych
Za najlepsze wiersze uznano ex aequo: „Samotna 

w Święta”  autorstwa Karoliny Pałys i  wiersz „Wieczór 
nadziei”, autorka Dominika Pobiedyńska obydwie uczen-
nice z Gimnazjum w Dydni.  Drugim miejscem wyróżniono 
wiersz pt.: „Święta” autorstwa  Anny Krzysik Gimnazjum 
Niebocko. Ciekawy wiersz „Kolęda” napisała Karolina Ko-
cyła z Gimnazjum w Dydni

„Samotna w święta”
opuściła ją rodzina 
zostawili przyjaciele 
wszyscy o niej zapomnieli 
choć niedawno znaczyła 
dla nich wiele

była już stara 
bardzo słaba
i chora

gwiazda w jej życiu
świeciła raz w roku
w Boże Narodzenie
starała podtrzymywać
tradycje ale sama
nie dawała rady
nikt nie przyszedł jej pomóc
ubrać choinki
nikt nie pomógł przygotować
wigilijnych potraw
nie miała z kim
połamać się opłatkiem
zaśpiewać kolęd
nie miała komu
złożyć życzeń

była sama
w samotności zapaliła 
świecę patrząc na choinkę 
i żłóbek Jezusa 

W dwugodzinnym koncercie uczestniczyło około 70 
uczniów obu szkół, którzy indywidualnie i zespołowo za-
prezentowali swój dorobek artystyczny. Podziwialiśmy mło-
dych artystów grających na skrzypcach, flecie poprzecznym 
i prostym, akordeonie, keyboardzie, dzwonkach i trąbce. 
Pięknie prezentowali się soliści i chór gimnazjalny wyko-
nując tradycyjne kolędy i pastorałki. Podczas tego koncer-
tu wystąpił także Młodzieżowy i Dziecięcy Zespół Pieśni 
i Tańca w tańcach ludowych: rzeszowskim, przeworskim, 
lubelskim oraz młodzież prezentująca taniec towarzyski.

Przygotowanie tego koncertu wymagało zarówno 
od uczniów jak i nauczycieli wielu godzin pracy, ale satys-
fakcja z efektów jest niewspółmierna do wysiłku. Jest to ko-
lejny dowód na to, że mamy zdolną, utalentowaną i chętną 
do pracy młodzież.

Renata Sieńczak
Bożena Chorążak
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przypominała sobie święta 
które niegdyś spędzała 
ze swoimi najbliższymi

nie chciała tak żyć
nie dawała rady
miała dość samotności
ciszy podczas dnia i nocy
chciała odejść
czuła się niepotrzebna
pomyślała o Jezusie
Mu też nikt nie chciał
pomóc ale on miał rodziców
ona rodziny nie miała

Boże Narodzenie
najpiękniejsze święta w roku
stawały się bólem wspomnień
obrazem najbliższych którzy
ranili ją choć o tym nie
wiedzieli
wzięła do ust kawałek opłatka
zamknęła powieki
i więcej się nie poruszyła
zasnęła na wieki
Pan Bóg wysłuchał jej prośby
wziął ją do siebie
w dniu Bożego Narodzenia
odeszła

w ciszy i spokoju
na zawsze

28.12.2007; Karolina Pałys 
Gimnazjum w Dydni Klasa II c 

Radość płynąca z narodzin Jezusa to myśl przewod-
nia wielu tekstów poetyckich, które wpłynęły na konkurs. W 
innych - najważniejszym momentem była Wigilia. Młodzi 
poeci wyrażali te chwile w różnej formie, poprzez wiersze 
stychiczne, rymowane, białe, wolne, wierszowane, krót-
sze lub dłuższe. Zanurzając się w magii słowa, poetycko i 
najpełniej wyrazili sens życia, miłość, wrażliwość, emocje 
i ulotne wrażenie chwili jedynej w ciągu roku. We wszyst-
kich tych tekstach można dostrzec głębię, a jednocześnie 
prostotę w przekazywaniu myśli i uczuć związanych z okre-
sem świąt Bożego Narodzenia.

Jak widać, pisanie wierszy nie jest już przestarzałym 
zajęciem. Cieszy fakt, iż młodzi ludzie pragną odkrywać 
„czar słowa”, a niektórzy robią to z doskonałym skutkiem, 
nie pierwszy, myślę, i nie ostatni raz. Świadczy o tym wyso-
ki poziom nadesłanych liryków. Na pewno duża w tym za-
sługa pomysłodawcy i organizatorów, którzy poprzez taki 
konkurs promują młode talenty, zachęcając nastoletnich 
twórców do podzielenia się z innymi swoimi możliwościami 
literackimi. To właśnie Im należą się gorące podziękowa-
nia, a uczestnikom, ich rodzicom oraz nauczycielom - ser-
deczne gratulacje.

Zofia Sokołowska – Chorążak
Ks. Robert Świtalski

Pod takim właśnie hasłem odbyła się w Zespole 
Szkół Publicznych w Końskiem I edycja konkursu, w której 
to uczniowie mieli możliwość weryfikacji swoich kompeten-
cji uczniowskich. Pomysłodawcą konkursu była dyr. Zofia 
Haduch, która objęła honorowy patronat nad konkursem. 
Konkurs został zorganizowany w celu podniesienia pozio-
mu kształcenia, a jego uczestnikami byli wszyscy ucznio-
wie zarówno Szkoły Podstawowej, jak i Gimnazjum.

Głównym założeniem konkursu była popularyzacja 
czytelnictwa wśród uczniów Zespołu Szkół Publicznych. 
Konkurs miał na celu wyłonienie najzdolniejszych uczniów 
w zakresie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem 
oraz wykonywania działań matematycznych z zakresu do-
dawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, a także roz-

wiązywania zadań tekstowych.
Nad przygotowaniem i prawidłowym przebiegiem 

konkursu czuwał powołany Szkolny Zespół Wychowaw-
ców. Do zadań tego zespołu należał dobór treści i opraco-
wanie zadań konkursowych dostosowanych do możliwości 
każdego ucznia na danym etapie kształcenia.

W wyniku I edycji konkursu wyłonieni zostali najlep-
si uczniowie – Asy poszczególnych klas. Oto Asy Szkoły 
Podstawowej: Jakub Baran, Andżelika Baran,  Tomasz Sta-
rzak, Ewelina Bury, Piotr Chryń, Gabriela Baran, Patrycja 
Gaworecka, Sabina Kozłowska, Izabela Seman, Justyna 
Kozłowska, Patryk Chamulak, Katarzyna Rychlicka, Mate-
usz Kozłowski, Patryk Bury, Kamila Kraczkowska, Mateusz 
Nawrocki, Karolina Naleśnik, Anita Pryszcz. Zaś tytuł Asa 
Gimnazjum przypadł: Konradowi Baranowi, Kamilowi Ne-
sterowi, Edycie Kuźmiak, Grzegorzowi Buremu, Marcino-

Asy z naszej klasy
fot. A. Maślak

fot. A. Maślak
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7 marca br. sala narad Urzędu Gminy w Dydni sta-
ła się sceną niezwykłego przedstawienia. Aktorzy – młodzi 
chłopcy z Gimnazjum w Dydni zaprezentowali zgroma-
dzonym na sali pracownikom Urzędu Gminy specjalnie na 
„Dzień Kobiet” przygotowaną wersję bajki „Kopciuszek”. 

Chłopcy w butach na obcasach, ubrani w piękne 
suknie, w perukach oraz z odpowiednim makijażem wspa-
niale i z humorem odgrywali występujące w bajce postaci 
kobiece. Wszyscy byli bardzo przekonujący, jednak postać 
Kopciuszka – biednego i poniewieranego przez siostry 
wzbudziła w publiczności szczególną sympatię. Panie z 
zachwytem spoglądały na piękne loki na głowach młodych 
gimnazjalistów oraz podziwiały balowe suknie, w których 
występowali artyści.

Swoje umiejętności aktorskie w bajce zaprezento-
wali następujący uczniowie:

Konferansjer - Sławomir Fijałka, Macocha – Woj-
ciech Tylko, Kasieńka – Bartłomiej Sąsiadek, Haneczka 
– Wojciech Janowicz, Marszałek – Rafał Fejdasz, Książę 
– Jakub Łuczycki, Król – Jakub Pocałuń, Królowa – Łukasz 
Pocałuń, Dama I – Bartłomiej Frydryk, Dama II – Daniel 
Dziedzic, Dama III – Grzegorz Pocałuń, Dama IV – Krzysz-
tof Kopczyk, Herold – Grzegorz Kulon, Narrator – Bartło-

miej Pocałuń, Strażnik – Piotr Pytlowany, Wróżka – Adrian 
Szul.

Nad całością przedstawienia czuwał oraz je wyreży-
serował Witold Pocałuń.

Na zakończenie dwójka młodych wokalistów z Gim-
nazjum: Paulina Indyk i Piotr Wolwowicz wykonała w ję-
zyku włoskim piosenkę Albano & Rominy Power „Felicita”. 
Wspaniałe wykonanie wywołało burzę oklasków i podziw 
dla młodych wykonawców. 

Beata Czerkies

„KOPCIUSZEK”

„Człowiek – najlepsza inwestycja” – takie oto hasło 
przewodnie towarzyszy jednemu z programów Unii Euro-
pejskiej, jakim jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO 
KL). Termin „kapitał ludzki” przyjęto jako najpełniej odda-
jący istotę kompleksowego wsparcia przewidzianego do 
realizacji w ramach Programu Operacyjnego, którego cele 
są ściśle związane z rozwojem kapitału ludzkiego zarówno 
w jego wymiarze indywidualnym jak również społecznym. 
Pod pojęciem „kapitału ludzkiego” należy rozumieć więc 
zasób wiedzy, umiejętności oraz zasób potencjału zawar-
tego w każdym człowieku i w społeczeństwie (rozumianym 
jako całości), określającym zdolność do pracy, akceptacji 
zmian w otoczeniu oraz możliwości tworzenia innowacyj-
nych rozwiązań. W bezpośredniej korelacji ze wspomnia-
nym kapitałem ludzkim pozostaje kapitał społeczny, ozna-
czający zasoby umiejętności, informacji, kultury wiedzy 
oraz kreatywności jednostek, a także związki pomiędzy 
ludźmi i organizacjami. W tym miejscu należy podkreślić 
fakt, iż kapitał społeczny nie jest samą w sobie sumą ka-
pitałów jednostek, ale jest także tworzony przez instytucje 
oraz pomnażany poprzez ich zdolności do współdziałania 
ze sobą.

PO KL obejmuje zakresem tematycznym cztery 
sektorowe programy operacyjne, które przewidziane zo-
stały w programie horyzontalnym (Narodowego Programu 
Rozwoju) Rozwój zasobów ludzkich i kapitału społeczne-
go, zapisanym w NPR na lata 2007 - 2013. Sektory te to: 
Program Operacyjny Zatrudnienie i Integracja Społeczna,  
Wykształcenie i Kompetencje, Administracja Sprawna i 
Służebna oraz Społeczeństwo Obywatelskie.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 
dwóch komponentów, a mianowicie krajowego realizowa-
nego na poziomie centralnym, a także regionalnego, któ-
rego realizacja odbywać się będzie na szczeblu regional-
nym.

Na poziomie centralnym zrealizowanych zostanie 
pięć priorytetów a mianowicie:
Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna
Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adapta-
cyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób 
pracujących 
Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty
Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka
Priorytet V – Dobre rządzenie

Unia Europejska inwestuje w człowieka

wi Maślakowi i Gabrieli Czebieniak. Wyróżnieni uczniowie 
otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Na tym jednak nie koniec! Najzdolniejsi uczniowie 
zostali także wyróżnieni przez Wójta Gminy Dydnia Pana 
Jerzego F. Adamskiego. W nagrodę za trud włożony w 
osiągnięcie dobrych wyników w nauce otrzymali oni bilety 
na występ zespołu VOX.

Konkurs ten, mający na celu zachęcić uczniów do 
czytania, pokazał jednak, że nie wszyscy uczniowie w pełni 
zaangażowali się w przygotowanie do niego. Nie zawsze 

tytuł Asa przypadł najlepszym uczniom w klasie. Jest to 
więc motywacja do zwiększonej pracy, a przede wszystkim 
do częstszego sięgania po książkę.

Na początku czerwca odbędzie się II edycja konkur-
su, w której wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Publicznych 
w Końskiem staną przed ponowną szansą sprawdzenia 
samych siebie. Zachęcamy do wzmożonej pracy! Życzymy 
powodzenia i osiągnięcia jak najlepszych wyników!!

Anna Maślak

Maciej Dżoń

fot. Z. Kowalczyk
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Jak co roku wraz z nasta-
niem wiosny na terenach wiejskich 
prowadzone są prace porządkowe. 
W związku z powyższym praktyko-
wane jest tzw. WYPALANIE TRAW. 
W związku z powyższym oraz za-
istniałymi na terenie powiatu brzo-
zowskiego i gminy Dydnia przypad-

kami pożarów powstałych w wyniku wypalania traw Rewir 
Dzielnicowych w Dydni informuje, iż na terenie całego kraju 
obowiązuje zakaz wypalania traw. Zakaz ten sankcjonuje 
art. 82 §1 punkt 7 KW mówiący o cyt. „... na terenie lasu, 
śródleśnej łąki, wrzosowiska, suchej łąki lub torfowiska 
albo w odległości mniejszej niż 100 metrów od nich:
a) używa ciągnika lub innej maszyny bez należytego za-

bezpieczenia przed iskrzeniem,
b) roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego 

celu,
c) pozostawia rozniecony ogień,
d) korzysta z otwartego płomienia,
e) wypala wierzchnią warstwę gleby lub pozostałości ro-

ślinne,
f) porzuca nie ugaszone zapałki lub niedopałki papiero-

sów,
g) dopuszcza się innych czynności mogących wywołać 

niebezpieczeństwo pożaru,
Ujawnianie tego typu praktyk przez funkcjonariuszy 

Rewiru Dzielnicowych w Dydni będzie skutkowało grzyw-
nami w postaci mandatów karnych, jak również w wyjąt-
kowo drastycznych przypadkach kierowaniem wniosków o 

Wypalanie traw stanowi zagrożenie dla środowiska!

Sieć szerokopasmowa
Internet zyskuje coraz większą popularność. W dzi-

siejszych czasach przez internet można załatwić różne 
sprawy – transakcje bankowe oraz dzięki podpisowi elek-
tronicznemu przeróżne sprawy urzędowe. Wszystko  to 
bez wychodzenia z domu, dlatego dostęp do szerokopa-
smowego internetu jest niezwykle istotny już teraz, a jego 
znaczenie będzie nadal rosło - w myśl idei tworzenia spo-
łeczeństwa informacyjnego.

Powstał więc pomysł wyjścia naprzeciw oczekiwa-
niom społecznym i wybudowania szerokopasmowej sieci 
teleinformatycznej obejmującej całe województwo podkar-
packie. Sytuacja w naszym województwie nie wygląda naj-
lepiej - według danych TPSA (2006r.) na 651 000 gospo-
darstw domowych aż 551 045 nie posiada stałego dostępu 
do Internetu. 

Infrastruktura informatyczna Polski Wschodniej jest 
najsłabiej rozwinięta w porównaniu i innymi regionami kra-
ju.

Celem zapobiegania pogłębianiu się kontrastu w 
poziomie rozwoju społeczno - gospodarczego pomiędzy 
regionami Unii Europejskiej, a w tym niwelowaniu różnic 
w dostępie do szerokopasmowego Internetu, opracowany 
został Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej, w 
ramach którego, między innymi, przewiduje się wdrożenie 
kompleksowego projektu zapewnienia powszechnego, ta-
niego dostępu do szerokopasmowego Internetu.

Sieć szerokopasmowa będzie mieć trójpoziomową 

strukturę hierarchiczną:
– poziom pierwszy to światłowodowy rdzeń sieci realizo-

wany w skali województwa,
- poziom drugi - światłowodowe sieci powiatowe wiążące 

pomiędzy sobą gminy,
- poziom trzeci to gminne sieci dostępowe.

Gminne sieci dostępowe realizowane będą w tech-
nologii WiMAX. Ponieważ technologia ta  w odróżnieniu o 
Wi-Fi wykorzystuje licencjonowany zakres częstotliwość 
3600 – 3800 MHz, konieczne jest zakupienie tejże licencji. 
W związku z tym powstała inicjatywa, by wspólnie z 24 in-
nymi lokalnymi samorządami wystartować w przetargu or-
ganizowanym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na 
rezerwację tej częstotliwości.

Powstała sieć regionalna powinna umożliwić do 
roku 2013:
• Zagwarantowanie dostępu do Internetu dla 100% jed-

nostek administracyjnych państwa, jednostek oświa-
towych i przedsiębiorstw w województwie, łączami o 
przepływności nie mniejszej niż 1 Mbps.

• Zagwarantowanie dostępu do Internetu dla nie mniej 
niż 90% gospodarstw domowych, łączami o przepływ-
ności nie mniejszej niż 0.5 Mbps.

• Budowę podmiotom komercyjnym własnych sieci do-
stępowych na terenach dotychczas dla nich nieatrak-
cyjnych inwestycyjnie.

    G.C.

Na szczeblu regionalnym zrealizowane zostaną na-
stępujące priorytety:
Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Priorytet VII – Promocja integracji społecznej
Priorytet VII – Regionalne kadry gospodarki
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regio-
nach.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (który jest in-
stytucją wdrążająca na poziomie regionalnym) ogłosił kon-
kursy w ramach priorytetów VI, VII, VIII, i IX. Są to konkursy 
zamknięte – oznacza to że na dany priorytet (na działa-
nie/poddziałanie) można składać wnioski w określonych 
ramach czasowych.

Konkursy kierowane są przede wszystkim do in-

stytucji posiadających osobowość prawną czyli: stowa-
rzyszeń, samorządów, instytucji rynku pracy, fi rm itd. W 
ramach tych konkursów można realizować projekty szko-
leniowe (szkolenia językowe, szkolenia prowadzące do 
zmiany kwalifi kacji i kompetencji), projekty, których celem 
jest wsparcie psychologiczno doradcze osób wchodzących 
lub powracających na rynek pracy, projekty przyczyniające 
się do rozwoju edukacji w tym przedszkoli (wsparcie istnie-
jących a także tworzenie nowych ośrodków wychowania 
przedszkolnego dostosowanych do potrzeb rodziców pra-
cujących itp.)

Maciej Dżoń

Wypalanie traw stanowi zagrożenie dla środowiska!
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ukaranie do Sądu Grodzkiego w Brzozowie.
Dewastacja mienia publicznego!
W związku z przypadkami niszczenia przystanków 

komunikacji publicznej jak również niszczenia mienia w 
obiektach szkolnych zwracamy się z prośbą do mieszkań-
ców gminy o pomoc w przeciwdziałaniu tego typu proce-
derom przez nieletnich mieszkańców gminy. Trzeba pa-
miętać, iż mienie społeczne jest własnością wszystkich a 
nie tylko tych młodych ludzi, którzy może jeszcze nie zdają 
sobie sprawy ze swych czynów. Koszty ponosimy wszyscy. 
Zgodnie z przysłowiem, że „jak nas widzą tak nas piszą”. 
Nasze otoczenie zamiast przyciągać turystów odstrasza 
ich. Mając na względzie zbliżający się sezon imprez ma-
sowych, przypominamy zarówno organizatorom jak też 
uczestnikom, aby bawić się w sposób kulturalny i bezpiecz-
ny.

KRADZIEŻE, KRADZIEŻE, KRADZIEŻE !!
W ostatnim okresie czasu na terenie gminy po-

jawiają się osoby obce, które pod pretekstem sprzedaży 
różnych artykułów dokonują kradzieży na szkodę naszych 
mieszkańców. Wybierają domy ludzi starszych, samotnych. 
Zwracajmy uwagę na tego typu przypadki. Zgłaszajmy je 
natychmiast na policję, co pozwoli w wielu przypadkach 
zapobiec nieszczęściu, jak również pomoże w szybkim wy-
kryciu ewentualnych sprawców. Nie sugerujmy się tym, iż 

czynów tych dokonują tylko osoby narodowości cygańskiej 
lub romskiej. W wielu przypadkach osobami dokonującymi 
kradzieży są mieszkańcy naszych wsi i miasteczek. Ponie-
waż Rewir Dzielnicowych w Dydni nie pracuje cała dobę, 
tego typu przypadki prosimy o zgłaszanie na bezpłatne nu-
mery 997 i 112.

Bezpieczeństwo na drogach!
W najbliższym okresie czasu na terenie naszej 

gminy prowadzone będą prace inwestycyjne i remontowe 
chodników i nawierzchni dróg. W związku z powyższym 
apelujemy o zachowanie szczególnych środków ostrożno-
ści w miejscach, gdzie wykonywane będą tego typu prace. 
Szczególną uwagę należy poświęcić naszym najmłodszym 
mieszkańcom w ich drodze do i ze szkoły. Prosimy też o 
zachowanie przez kierujących pojazdami nakazanej przez 
znaki i przepisy prędkości, ponieważ w okresie wiosennym 
zwiększona będzie kontrola przez radarowe mierniki pręd-
kości czy to w postaci policjantów dokonujących kontroli 
drogowych, czy też w postaci urządzeń fotoradarowych. 
Jeździmy więc z zasadą „śpiesz się powoli”. Inne sprawy 
dotyczące naszej pracy omówimy w następnym wydaniu 
gazety.

Wiesław Hadam

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ
Program WOP skierowany do nauczycieli Szkół Podstawowych

Fundacja WOŚP w 2006 roku postanowiła urucho-
mić Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować”. 

Od stycznia 2008 roku Program RUR został objęty 
patronatem Ministra Edukacji Narodowej RP

Od pięciu lat Fundacja WOŚP prowadzi szkolenia w 
zakresie udzielania pierwszej pomocy, które są skierowane 
głównie do młodych osób (skończone 18 lat). Zasilają one 
później szeregi Pokojowego Patrolu.

Wykorzystując te doświadczenia, zorganizowano 
nauką pierwszej pomocy skierowaną do osób uczących 
najmłodszych, czyli nauczycieli nauczania zintegrowanego 
Szkół Podstawowych. Program ten realizowany jest dzię-
ki grupie prawie 150 wolontariuszy Pokojowego Patrolu 
z uprawnieniami AHA, którzy ukończyli specjalne kursy 
instruktorskie. Kieruje nimi grupa instruktorów, którzy ko-
ordynują całoroczne szkolenia. Na zajęciach udzielania 
pierwszej pomocy uczą się nauczyciele, którzy swoją wie-
dzę będą następnie przekazywać uczniom.

Oprócz kursu Fundacja, zapewnia także wszyst-
kie materiały dydaktyczne do prowadzenia lekcji wśród 
uczniów. Dzieci uczą się najprostszych zasad udzielania 
pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy 
przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie po-
szkodowanej.

Zajęcia te wzorowane są na podobnych prowadzo-
nych w szkołach norweskich. Forma zabawy oraz odpo-
wiednie pomoce pozwalają skutecznie przekazywać i przy-
swajać wiedzę.

Od września 2007r. szkolenia odbywają się już na 
terenie całej Polski, przystąpiła do nich również Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce. Szkolnymi ko-
ordynatorami programu są Maria Indyk i Wiesław Sowa. 
Oprócz uczniów nauczania zintegrowanego do zajęć włą-

czyliśmy dzieci z kl. IV - VI. Pierwszy cykl szkolenia odbył 
się w I semestrze. Uczniowie poznali łańcuch przeżycia: 
wezwanie pomocy, wczesna resuscytacja, wczesna defi-
brylacja, wczesna pomoc specjalistyczna. Praktyczne ćwi-
czenia- dzięki materiałom otrzymanym od WOP - pomogły 
dzieciom nauczyć się jak zachować własne bezpieczeń-
stwo, jak sprawdzić stan poszkodowanego, jak wezwać 
pomoc, w jaki sposób sprawdzić oddech, dlaczego ważna 
jest pozycja boczna ustalona, jak przeprowadzić resuscy-
tację krążeniowo – oddechową. Dla utrwalenia zdobytych 
umiejętności zajęcia z dziećmi będą kontynuowane w II se-
mestrze.

Wierzymy, że program „Ratujemy i Uczymy Rato-
wać”, w którym najważniejszym ogniwem są dzieci i na-
uczyciele, rozpowszechni się w naszym środowisku na 
szeroką skalę. Uczmy udzielania pierwszej pomocy, bo 
może sami kiedyś będziemy jej potrzebować.

Wiesław Sowa

fot. archiwum
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Sylwetki sportowców Gimnazjum w Niebocku
Adamski Karol
W ubiegłym roku ukończył Gimnazjum w Nie-

bocku. Może pochwalić się największymi osiągnięcia-
mi sportowymi. Będąc w I klasie Gimnazjum, już został 
mistrzem powiatu w biegu na 300m. Sukces ten po-
wtórzył w klasie II, a w klasie III wystartował w biegu 
na 100m i również zdobył złoty medal. Na tych dystan-
sach uzyskał bardzo dobre wyniki: 41.15s na 300m i 
11.88s na 100m. W klasie III startował w finale woj. 
w biegu na 100m, w którym zajął wysokie V miejsce. 
Po tych zawodach został zauważony przez trenerów 
i działaczy z Rzeszowa, którzy zachęcili go by podjął 
treningi w ich klubie. Obecnie jest uczniem LO w Brzo-
zowie i zawodnikiem klubu CWKS „Resovia” Rzeszów. 
Kilka razy w roku bierze udział w zgrupowaniach klubu, 
codziennie prowadzi trening indywidualny. W styczniu 
br. brał udział w Halowych Mistrzostwach Polski Junio-
rów w Spale. W biegu na 200m startował w finale B, 
uzyskując bardzo dobry wynik 23.62s.

Rekordy życiowe:
• 100m – 11.64s

• 200m – 23.62s
• 300m – 41.15s

Rachwał Robert
Uczeń III klasy Gimnazjum w Niebocku. Jego 

największy sukces to zajęcie II miejsca w wojewódz-
kich biegach przełajowych LZS, które odbyły się w 
październiku ubiegłego roku w Łańcucie. W tym roku 
został mistrzem powiatu w biegu na 300m, uzyskując 
czas 42.16s. Był uczestnikiem drużyny, która w powie-
cie zajęła I, a w finale woj. IX miejsce w Lidze Lekko-
atletycznej (na 26 startujących powiatów).

Olejarczyk Henryk
Uczeń II klasy Gimnazjum w Niebocku. W tym 

roku został mistrzem powiatu w biegu na 1000m. Jego 
rekord życiowy to równe 3min. Startował w drużynie 
w Lidze Lekkoatletycznej, która w finale woj. zajęła IX 
miejsce. Drugą jego pasją są skoki narciarskie. Dwa 
razy w tygodniu dojeżdża autobusem na treningi do 
Zagórza. Obecnie jest zawodnikiem „Zakucia” Zagórz.

Andrzej Zajdel

Piłka siatkowa „Kadetów”
W dniu 18 lutego bieżącego roku został zorgani-

zowany I Gminny Turniej Piłki Siatkowej „Kadetów”. Or-
ganizatorami imprezy byli Powiatowe Zrzeszenie LZS 
w Brzozowie, Wójt Gminy Dydnia oraz Gimnazjum w 
Dydni.

Celem turnieju było popularyzowanie piłki siat-
kowej wśród dzieci i młodzieży oraz wyłonienie kadry 
gminnej na turniej powiatowy organizowany w miesiącu 
kwietniu.

W turnieju wzięły udział drużyny Gimnazjum z 
Niebocka, Końskiego oraz Dydni.

Po zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce w turnie-
ju zajęła drużyna z Gimnazjum w Dydni, która wygrała 
wszystkie mecze, na drugim miejscu uplasowała się dru-
żyna Gimnazjum z Końskiego, zaś trzecie miejsce zajęła 
drużyna z Gimnazjum w Niebocku. Wyniki poszczegól-
nych meczów Niebocko – Końskie 1:2, Dydnia – Nieboc-
ko 2:0, Końskie – Dydnia 1:2.

Sędzią turnieju był Marek Piotrowski powiatowy 
koordynator programu rozwoju młodzieżowej piłki siat-
kowej, który pomógł wyłonić skład reprezentacji gminnej. 
Naszą gminę na turnieju powiatowym będą reprezento-
wać: Tymiński Wojciech, Czopor Krzysztof, Dymnicki 
Tomasz, Wolwowicz Piotr, Kulon Grzegorz, Pytlowany 
Piotr, Wójcik Damian z Gimnazjum w Dydni, Pryszcz Ar-
kadiusz, Baran Konrad z Gimnazjum w Końskiem oraz 
Śmigiel Mateusz, Gradkowski Mateusz, Ziemiański Ka-
mil, Wojtowicz Mateusz z Gimnazjum w Niebocku.

I Gminny Turniej Piłki Siatkowej zakończyło wy-
stąpienie Henryka Dąbrowieckiego – inicjatora i organi-
zatora gminnego turnieju z ramienia LZS, Wójta Gminy 
Pana Jerzego Adamskiego – patrona honorowego i fun-
datora nagród rzeczowych - oraz wręczenie dyplomów, 
nagród rzeczowych i pucharu.

M.K.

4 lutego 2008r  w Dydni został rozegrany Towa-
rzyski Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli. Organizato-
rem tej imprezy była Rada Pedagogiczna Gimnazjum 
w Dydni.

W turnieju udział wzięły reprezentacje Szkoły 
Podstawowej z Wydrnej, Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum z Niebocka oraz drużyna gospodarzy z Gimnazjum 
w Dydni.

Głównym celem spotkania była integracja środo-
wiska nauczycielskiego z terenu Gminy Dydnia, aktyw-
ny sposób spędzania wolnego czasu oraz doskonalenie 
indywidualnych umiejętności gry w piłkę siatkową.

Po rywalizacji, która minęła w przyjaznej i miłej at-
mosferze pierwsze miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum 
w Dydni, drugie miejsce drużyna z Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Niebocku, a trzecie drużyna ze Szkoły 
Podstawowej w Wydrnej.

Organizatorzy kierują szczególne podziękowania 
dla Henryka Dąbrowieckiego za sędziowanie oraz po-
moc w sprawnym przeprowadzeniu zawodów.

Nagrody rzeczowe w postaci pucharów oraz oko-
licznościowe dyplomy wręczyła Iwona Pocałuń dyrektor 
Gimnazjum w Dydni.

M.K.

Nauczyciele na boisku
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W sposób okrutny doświadczyła tego rodzina Ste-
fanii i Wojciecha Cyparskich z Wydrnej, która udzieliła 
schronienia Bolesławowi Kulonowi (Józef Cyparski, pseu-
donim „Ryś”) – łącznikowi Oddziału Specjalnego Batalio-
nów Chłopskich. W marcu 1943 roku polski policjant gra-
natowy, w asyście Niemca i dwóch Ukraińców, rozstrzelał 
wszystkich zastanych domowników: 25 – letnią Stefanię 
oraz trójkę dzieci: 6 – letniego Alfreda, 3 – letnią Stanisławę 
i 5 – miesięcznego Tadeusza. Po tym bezwzględnym ak-
cie terroru podpalono budynek, który doszczętnie spłonął 
wraz z wszystkimi zabitymi członkami rodziny. Wojciech 
Cyparski przebywał wówczas u swego ojca w Jabłonce. 
Po niedługim czasie został aresztowany i zamordowany na 
posterunku w Krzemiennej. W kwietniu schwytano również 
Bolesława Kulona. Natychmiastowa akcja żołnierzy BCh 
doprowadziła do jego odbicia z aresztu w Dydni. Niestety, 
10 października 1943 roku został ponownie ujęty. Trafił do 
obozu koncentracyjnego w Oświęcimu, a następnie do Da-
chau, skąd nigdy nie powrócił.

Epilogiem tych smutnych wydarzeń z czasów oku-
pacji hitlerowskiej był symboliczny pochówek, w latach 70.  
rodziny Cyparskich na cmentarzu parafialnym w Dydni. 
Uroczystościom, które doszły do skutku dzięki rodzinie ofiar 
i Władysławowi Rachwalskiemu, przewodniczył ksiądz pro-
boszcz Stanisław Krypel.

Gmina Dydnia została wyzwolona spod jarzma 
niemieckiego w 1944 roku. Nie obyło się jednak bez zna-
czących strat w ludziach. W walkach zginęło 50 żołnierzy 
radzieckich – najwięcej, bo 26 w Krzywem oraz 11 w Ja-
błonce. Ponadto, w boju o Jabłonicę Ruską padło 5 żołnie-
rzy armii polskiej, natomiast 2 w Witryłowie. 

Wyparcie wojsk hitlerowskich stało się, dla miesz-
kańców wielu wiosek, chwilowym uspokojeniem. Nieba-
wem społeczność lokalna musiała zmagać się z szalenie 
niszczycielskimi działaniami Ukraińskiej Powstańczej Ar-
mii. Wojsko polskie w odwecie niszczyło gospodarstwa 
ukraińskie. Nastał czas znaczony licznymi pożarami, ol-
brzymimi zniszczeniami i śmiercią. W nocy z 8 na 9 lutego 
1945 roku oddział UPA, w sile około 30 osób, dokonał na-
padu na dwór w Końskiem. Napastnicy rozbroili milicjanta, 
Stanisława Wójcika i uprowadzili go w kierunku Ulucza, 
gdzie prawdopodobnie został zamordowany. Kolejny atak 
nastąpił 11 sierpnia tegoż roku, a jego celem był Witryłów. 
Szybka interwencja batalionu 30 pp 9 drezdeńskiej dywizji 
piechoty doprowadziła do schwytania 5 żołnierzy ukraiń-

skich i odbicia 2 rolników. Jednocześnie 2 kompania tego 
batalionu napotkała opór w Krzywem. Po wymianie ognia 
Ukraińcy dokonali odwrotu za rzekę San. Również w sierp-
niu doszło do większego starcia pod Jabłonicą Ruską. 

Wydarzenia powyższe, choć tragiczne, były jedynie 
wstępem do tego co nastąpiło w 1946 roku. Już na począt-
ku, a dokładnie 12 stycznia, doszło w rejonie wsi Ulucz i 
Hroszówka do potyczki. Żołnierze ukraińscy ponieśli dotkli-
we straty – 35 zginęło, a 46 dostało się do niewoli. W tym 
samym rejonie, 24 lutego, podczas walki śmierć poniosło 
20 partyzantów UPA, a do niewoli wzięto dowódcę czoty 
– „Chomaka”. Reakcją był napad, w dniu 21 marca, po-
łączonych oddziałów w sile około 500 ludzi na Ulucz, któ-
rego broniła 28 osobowa załoga wojska polskiego. Dzięki 
pomocy żołnierzy stacjonujących w pobliskiej Tyrawie Sol-
nej atak odparto. Po jednej i po drugiej stronie były ofia-
ry, a ponadto spłonęło kilka budynków. Również w maju i 
czerwcu na terenie Ulucza trwały starcia żołnierzy polskich 
i ukraińskich.

26 maja o godzinie 22:20 sotnia „Jara”, w liczbie 
około 200 ludzi, napadła na Temeszów: „(...) Akcja rozpo-
częła się od  strony lasu strzelaniem do mężczyzn w wie-
ku wojskowym, paleniem budynków, grabieżą garderoby, 
żywności, inwentarza. Trupy zabitych wrzucano do płoną-
cych budynków. (...) Interwencja Pow. Kom. MO i Urzędu 
Bezpieczeństwa z Brzozowa była spóźniona. UPA po akcji 
odeszła za San”.  W czasie ataku zginął ksiądz Józef Skra-
balak, kapłan archidiecezji lwowskiej. Śmierć ponieśli rów-
nież mieszkańcy wioski: Józef Bluj, Franciszek Dziamba, 
Stefan Hezbulewicz, Bronisław Kawałek, Jan Kociszewski, 
Jadwiga Kułak, Franciszek Skrabalak. Tego samego dnia 
sotnia „Burłaki” spaliła część Witryłowa. 

Odwet był nieomal natychmiastowy, a mianowicie 
29 maja żołnierze wojska polskiego zaatakowali Jabłonicę 
Ruską i Ulucz. Według meldunku ukraińskiego: „(...) Wioski 
te całkowicie spalili, a ludność cywilną w straszny sposób 
mordowali (...). W wiosce Ulucz zamordowano 4 mężczyzn, 
a 2 kobiety spalili. W w. Jabłonica trupowi, który leżał w 
domu (był to zmarły na tyfus), strzelili w głowę i wrzucili w 
ogień. W tej wiosce wielu ludziom połamali ręce, 180 za-
brali ze sobą do wsi Witryłów, gdzie ich zupełnie ograbili, a 
dzieciom łamali ręce i wyjmowali oczy. Kiedy prowadzili ich 
przez wioskę, to wszyscy Polacy spluwali na nich i rzucali 
za nimi kamieniami”. 

Sceny przedstawione powyżej, jak się wydaje moc-

Wokół pożarów (cz. II) Robert Ostrowski

Gmina Dydnia przekazała hełmy i halabardy dla strażaków z jed-
nostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewistce. Zostały one wykonane 
przez Edwarda i Wojciecha Mróz artystów znanych nie tylko w Trześniowie 
- miejscu swojego zamieszkania, ale i w całej Polsce. Paradny hełm stra-
żacki jest bardzo ważnym elementem osobistego umundurowania straża-
ka ochotnika w czasie różnych uroczystości kościelnych, państwowych i 
strażackich.

Po raz pierwszy strażacy z Niewistki zaprezentowali nowe hełmy 
w czasie Świąt Wielkanocnych, kiedy to w całej prawie Polsce, a zwłasz-
cza na Podkarpaciu, od wielkopiątkowego wieczoru aż do Rezurekcji, przy 
urządzonym w świątyni Bożym Grobie stoi zbrojna warta.

Beata Czerkies

Warta przy Grobie Pańskim
fot. J. Stadnik
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no przesadzone, oddawały grozę tamtych chwil oraz nie-
nawiść między obiema nacjami. Nie oznaczało to wcale, 
iż bohaterowie ówczesnych wydarzeń zapominali o odru-
chach czysto ludzkich. Po dramatycznych wypadkach, któ-
re rozegrały się w Uluczu, miejscowa ludność ukraińska 
została wypędzona, a eskortowaniem zajęło się wojsko 
polskie. Podczas przeprawy przez San woda była powy-
żej kolan. Jedna z kobiet „(...) mając ze sobą troje dzieci, 
wzięła jedno na plecy, a dwoje pod pachy. W środku rzeki, 
zmęczona, jedno dziecko upuściła do wody. Dziecko to na 
pewno by zginęło, ale jeden z żołnierzy skoczył z konia i 
złapał to dziecko. Na koniu wiózł to dziecko, aż do stacji 
przeznaczenia w Zagórzu”.

Wielce dramatyczne chwile przeżywali mieszkańcy 
Witryłowa w nocy z 10 na 11 września. Partyzanci UPA, 
pod dowództwem „Burłaki” i „Hromenki”, weszli do wioski z 
kierunku Łodziny, paląc budynki od strony Sanu aż po dom 
gromadzki. Ogień strawił wówczas około 150 zabudowań. 
Górna część miejscowości została uratowana na skutek 
bałaganu w szeregach jednego z oddziałów ukraińskich. 
Podczas napadu zginęło 7 Polaków, a 5 ciężko raniono. 
Spore straty w inwentarzu hodowlanym zanotowano w ma-
jątku Karola Dwernickiego, gdzie napastnicy spalili żywcem 
27 sztuk bydła, a 15 zastrzelili. Pastwą ognia padło także 
10 koni oraz trzoda chlewna i drób. Miejscowa ludność, bez 
należytej odzieży i żywności, szukała schronienia w Dydni 
i Jabłonce. Część mieszkańców powróciła, odbudowując 
swoje gospodarstwa, natomiast inni wyjechali na „ziemie 
odzyskane”.

Czerwony kur został również wpisany w historię 
Krzywego. Właśnie tutaj, 25 września 1946 roku, grupa 
żołnierzy 34 pp natknęła się na partyzantów ukraińskich. 
Podczas walki zginęło 3 żołnierzy UPA, a 4 spaliło się w 
gorejącym budynku. Wśród zabitych był „Gołyj” – kwater-
mistrz kurynia „Ren”. Nie sposób zapomnieć, iż częścio-
wego spalenia wioski dokonała w tym samym roku sotnia 
„Bira”. 

Dramatyczne wydarzenia z lat 1945 – 1946 ma-
lowane były licznymi i potężnymi łunami. Wiatr ciągnął 
nadpalone „cząstki” domów wiele kilometrów. Mieszkańcy 
okolicznych wiosek uciekali w popłochu. Ci, którzy zostali, 
organizowali „samoobronę” – przede wszystkim prowadzili 
baczną obserwację terenów nadsańskich. 

Bilans tamtych czasów okazał się nad wyraz tra-
giczny. Zginęło wielu ludzi i zgorzało wiele gospodarstw. 
Oddziały UPA doszczętnie spaliły Hroszówkę, a wojsko 
polskie Jabłonicę Ruską. Wioski te, w istocie rzeczy, prze-
stały istnieć. Olbrzymich zniszczeń doznał Ulucz, a także 

Temeszów i Witryłów. Gehennę przechodziła ludność ukra-
ińska – w większości repatriowana do ZSRR. Byli także i 
tacy, którzy zdecydowali się na pozostanie w kraju. Polacy 
również poczęli opuszczać swoje domostwa, osiedlając się 
na ziemiach odzyskanych. Przykładowo, od lipca do listo-
pada 1947 roku, z powiatu brzozowskiego wyjechało 200 
osób, a osiedliło się jedynie 67 osób.

Wyjaśnienie przyczyn konfliktu, a także rzetelne 
przedstawienie jego przebiegu i skutków jest z pewnością 
bardzo ważne, niemniej jednak o wiele bardziej istotne wy-
daje się przezwyciężenie urazów między narodem polskim 
i ukraińskim. Jeden z mieszkańców gminy Dydnia, które-
go babcia była Ukrainką, stwierdził z całą stanowczością: 
„wszystko to zrobili pany”. W istocie rzeczy, gdy weźmiemy 
pod uwagę wspólne spędzanie świąt i uroczystości religij-
nych, prowadzenie razem wielu przedsięwzięć, czy choć-
by małżeństwa mieszane, możemy dojść do wniosku, iż 
miejscowa ludność została wplątana w dramatyczne wy-
darzenia. Próby łagodzenia wzajemnych uprzedzeń po-
dejmowano wielokrotnie, co najdobitniej oddawały słowa 
księdza biskupa Stefana Moskwy z Przemyśla, który w 
pięćdziesiątą rocznicę wydarzeń temeszowskich, 26 maja 
1996 roku, w miejscowym kościele powiedział: „Zachowu-
jąc w pamięci tamte tragiczne czasy oraz poniesione ofia-
ry i doznane krzywdy, nie powinniśmy chować w sercach 
nienawiści, ale w miłości chrześcijańskiej budować lepszy 
świat, świat ludzi prawego sumienia odpowiedzialnych za 
godność własną i innych ludzi”.

Wśród pożarów z ostatniego półwiecza warto wy-
mienić dwa, które wybuchły w stolicy gminy – Dydni. W 
1960 roku ogień strawił miejscowy magazyn mączny. No-
tabene, był to największy atak czerwonego kura na obiekty 
handlowe na terenie gminy. Przyczyną okazało się wadliwe 
podłączenie piecyka. Dwadzieścia lat później, 4 kwietnia 
1980 roku o godzinie 5:30, pożar wybuchł w miejscowym 
kościele. Na miejsce zdarzenia przybyły jednostki pożar-
nicze z Dydni i Krzemiennej, a także Górek i Brzozowa. 
Dodatkowo, jeden z księży jeździł po wsi i zwoływał ludzi. 
Ogień został ugaszony, aczkolwiek nie obyło się bez strat. 
Spłonęły organy i podłoga, a zniszczeniu uległa barierka i 
witraż na chórze.

W latach 1992 – 2004 na obszarze gminy Dydnia 
było łącznie 96 pożarów. Najwięcej, bo 14 razy nieokieł-
zany żywioł wybuchał w 2003 roku. Najmniejszą liczbę 
ataków czerwonego kura zanotowano w 1992 roku, gdy 
strażaków wzywano do jednego zdarzenia.

Robert Ostrowski

W opublikowanym przez nas w kwartalniku „Nasza 
Gmina Dydnia” nr 4/13/2007 artykule „Jak spędzić czas w 
szkole przyjemnie i pożytecznie” podaliśmy błędnie nazwi-

sko jednej z autorek. Prawidłowo autorami artykułu są Re-
nata Sieńczak i Bożena Chorążak. Za błąd przepraszamy.
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