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Pięć lat ”Naszej Gminy Dydnia”
Szanowni Czytelnicy!
Oddajemy w ręce Państwa Jubileuszowy numer „Na-

szej Gminy Dydnia”, bowiem w IV kwartale 2004 r. gazeta 
ukazała się po raz pierwszy.

Powstanie kwartalnika społeczno – kulturalnego 
Gminy Dydnia zainicjował Wójt Gminy – Jerzy F. Adamski. 
W jego tworzenie najbardziej zaangażowali się pracownicy 
Gminnego Centrum Informacji – Ewa Kopija i Grzegorz Ci-
pora, którzy byli autorami większości artykułów 1. numeru 
oraz odpowiadali za jego szatę graficzną.

W skład zespołu redakcyjnego weszli: Krystyna Indyk 
– redaktor naczelna, Maria Bieda, Halina Kościńska, Iwona 
Pocałuń, Anna Sobaś – Bodzioch, Małgorzata Pomykała. 

Początkowo wydawcą gazety było Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Gminy Dydnia, a redakcja mieściła się w 
Gminnym Centrum Informacji. 

Rok 2006 to okres zmian.
Na redaktora naczelnego gazety o nowym tytule 

”Nasza Gmina Dydnia” powołano Beatę Czerkies. Od II 
kwartału wydawcą pisma został Urząd Gminy, gdzie mie-
ści się też siedziba redakcji. W jej zespole – oprócz osób 
stanowiących obecny skład pracowali: ks. Robert Świtalski, 
Aneta Rzeszut, Zofia Leszczyk. Redakcję „Naszej Gminy 
Dydnia” wspiera głosem doradczym Sekretarz Gminy Alina 
Maślak.

Założeniem programowym pisma było dokumento-
wanie wydarzeń z życia gminy oraz propagowanie samo-
rządności lokalnej. W kwartalniku czytelnicy mogą znaleźć 
informacje na temat działalności instytucji i organizacji, uro-
czystości szkolnych i środowiskowych, imprez kulturalnych, 
sportowych i turystycznych, inicjatyw społecznych.

Jest miejsce na wspomnienia z dawnych lat, przy-
wołanie historycznych wydarzeń, tradycji, zaprezentowania 
ludzi zasłużonych dla Gminy. Na uwagę zasługuje cykl wy-
dawniczy ”Nasza Mała Ojczyzna”, w którym Jerzy F. Adam-
ski przedstawia historię, walory przyrodnicze i krajobrazowe 
poszczególnych miejscowości gminy. Stałą pozycją pisma 

jest ”Dydyński słownik biograficzny”, gdzie Halina Pocałuń 
ukazuje sylwetki nauczycieli pracujących na terenie gminy. 

Od III kwartału 2005 r. zamieszczane są zdjęcia 
absolwentów naszych gimnazjów. Na łamach kwartalnika 
swoje miejsce znajdują też artyści regionu. Przez 5 lat za-
prezentowano sylwetki bądź dzieła, głównie utwory poety-
ckie, 24 artystów, starszych i młodszych, bardziej i mniej 
znanych.

Cieszy fakt, że powiększa się grono współpracują-
cych z redakcją. Do tej pory w gazecie swoje artykuły za-
mieściło 125 osób, wiele z nich kilkakrotnie

Kwartalnik trafia do szerokiego kręgu odbiorców, naj-
liczniej do mieszkańców gminy. Wieści z Dydni docierają też 
do ludzi pochodzących z Naszej Małej Ojczyzny, a obecnie 
rozsianych po Polsce i świecie. Zgodnie z obowiązującym 
prawem gazeta jest przekazywana wybranym bibliotekom 
uniwersyteckim.

Członkowie redakcji corocznie uczestniczą w Pod-
karpackim Forum Prasy Lokalnej pod patronatem Marszał-
ka Województwa. Kwartalnik bierze udział w konkursie na 
najlepsze lokalne czasopismo Podkarpacia. Przypomina-
my, że w 2006 r. ”Nasza Gmina Dydnia” otrzymała pierwszą 
nagrodę (jedną z 4 równorzędnych). Na pamiątkowym gra-
wertonie napisano: „Gratulujemy zwycięstwa w konkursie 
na najciekawiej opisujące problemy kultury pismo samorzą-
dowe w województwie podkarpackim – 2005/06”. Wyróżnie-
nie zobowiązuje i mobilizuje do pracy nad doskonaleniem 
dziennikarskiego warsztatu.

Za wszelkie uchybienia gorąco przepraszamy. Re-
dakcja składa serdeczne podziękowania autorom artyku-
łów, czytelnikom, przyjaciołom gazety, jednocześnie zapra-
szając do dalszej współpracy.

Jesteśmy przekonani, że za kilkanaście lat kwartal-
nik ”Nasza Gmina Dydnia” stanie się źródłem, do którego 
będzie się sięgać w poszukiwaniu ”pamiątek” przeszłości.

redakcja

„Wy jesteście przyszłością świata! 
Wy jesteście nadzieją Kościoła! 
Wy jesteście moją nadzieją!”

Te słowa Jana Pawła II skierowane do młodzieży 
stały się myślą przewodnią obchodów Dnia Patrona SP 
w Jabłonce. To właśnie teraz, w 31 rocznicę wyboru Jana 
Pawła II na stolicę apostolską, Jego siła i autorytet po-
zwalają nam wierzyć, że jesteśmy przyszłością świata. 
Postać Papieża Polaka, stale nas umacnia, umacnia nas 
każde wspomnienie, każde spotkanie z Jego nauką.

Obchody Dnia Patrona 16 października 2009r. 
rozpoczęły się od złożenia kwiatów, zapalenia zniczy 
przed płaskorzeźbą Ojca Świętego.

„Niech nasza droga będzie wspólna. 
Niech nasza modlitwa będzie pokorna. 
Niech nasza miłość będzie potężna. 
Niech nasza nadzieja będzie większa 
od wszystkiego, co się tej nadziei 
może sprzeciwiać”.
– tymi słowami dyrektor Zuzanna Dmitrzak po-

witała gości, którzy zaszczycili nas swoja obecnością: 
Wójta Jerzego Adamskiego, ks. proboszcza Romana 
Cieślę, ks. katechetę Marka Lewandowskiego, radnych 
z Jabłonki:  Stanisława Brzyskiego i Lucjana Pajęckie-
go, dyrektor SP w Grabówce Teresę Mazur, opiekunów i 
uczniów – laureatów Gminnego Konkursu Wiedzy o Ja-
nie Pawle II, przyjaciół szkoły i mieszkańców Jabłonki.

Inicjatywą naszej szkoły w dziedzinie utrwalenia 
pamięci o Patronie jest coroczne organizowanie Konkur-
su Wiedzy o Janie Pawle II. Tegoroczny konkurs odbył 
się 12 października 2009 r. i przebiegał pod hasłem Jan 
Paweł II – Papież wolności. 

Podstawowe cele tego konkursu to: wdzięczność 
Bogu za dar Jana Pawła II, upowszechnienie nauczania 
Jana Pawła II, ukazywanie młodzieży wzorca osobowe-
go i jego drogowskazu w życiowej drodze, przekazywa-
nie wartości chrześcijańskich oraz integracja uczniów 
Szkół Podstawowych Gminy Dydnia. 

Konkurs ten cieszy się dużym zainteresowaniem, 
gdyż wzięło w nim udział rekordowo dużo dzieci. Z każ-

JESTEŚMY PRZYSZŁOŚCIĄ ŚWIATA
Dzień Patrona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce

Jolanta Dąbrowiecka
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Święto Niepodległości – 11 listopada 2009 r.

dej szkoły naszej gminy przyjechali uczniowie – było 49 
uczestników. Wszyscy wykazali się dużą wiedzą na te-
mat Jana Pawła II o czym świadczy liczba laureatów: 

I miejsca: Maja Holik SP Niebocko, Gabriela Szaj-
nowska SP Jabłonka, Natalia Adamska SP Grabówka, 
Patrycja Czopor SP Dydnia;

II miejsca: Weronika Mazur SP Grabówka, Ag-
nieszka Pelczar SP Grabówka, Monika Węgielewska SP 
Jabłonka, Krystian Oleniacz SP Niebocko, Norbert Dmi-
trzak SP Niebocko;

III miejsca: Monika Dobosz SP Jabłonka, Domini-
ka Czerkies SP Jabłonka, Dominika Organ SP Jabłonka, 
Justyna Wójcik SP Dydnia.

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, 
które w Dniu Patrona wręczył Wójt Jerzy Adamski.

Tradycją naszej szkoły stało się, że w Dniu Patro-
na wręczamy honorowe medale  osobom, które obda-
rowują szkołę swoim czasem, siłą i energią. Wspierają 
naszą działalność.

Fundatorem medali jest Rada Rodziców. Te-
goroczne medale otrzymali: Janina Zubel, Genowefa 

i Adam Kozłowscy, Agnieszka Sokołowska, Monika Ka-
szowska. 

Następnie głos zabrała młodzież, która w progra-
mie artystycznym „Wczoraj do Ciebie nie należy, jutro 
niepewne, tylko dziś jest Twoje” jeszcze raz pozwoliła 
nam przeżyć chwile wzruszenia związane z życiem i na-
uką Jana Pawła II.

W dalszej części uroczystości modliliśmy się w 
czasie Mszy Świętej o beatyfikację Jana Pawła II. 

Papież Jan Paweł II - Karol Józef Wojtyła to 
wielki człowiek. Autorytet, który na zawsze zostanie w 
pamięci. Legenda przełomu XX i XXI wieku. Człowiek, 
który zmienił historię współczesnego świata. Zawsze 
był młody, choć upływały mu lata, tracił srawność, ale 
zawsze pozostawał młody duchem. Przez cały pontyfi-
kat młodzi byli z Papieżem – z ich serc płynęła miłość 
do Tego człowieka – tuż przed śmiercią Jan Paweł II 
skierował jedne z ostatnich słów do młodzieży – powie-
dział: „Szukałem Was teraz wy przyszliście do mnie i 
za to wam dziękuję”.

Jolanta Dąbrowiecka

Święto Niepodległości, które gromadzi nas wokół 
największych wartości, daje nam również możliwość wsłu-
chania się w słowa, które z różnych trybun są dzisiaj wy-
głaszane. Dla większości z nas są to słowa, które powinny 
paść, słowa, których powinniśmy użyć w tym wielkim świą-
tecznym Dniu.

Mówiący ma zawsze problem, gdzie szukać inspira-
cji, gdzie szukać treści najważniejszych, bo temat, proble-
matyka jest bardzo szeroka. 

Myślę, że dobrą inspiracją do przeżycia dzisiejszej 
Eucharystii, Święta, są słowa, które przed chwilą skierował 
do nas Bóg. Te objawione, które do nas dotarły.

W pełnych mocy, prorockich Izajaszowych słowach 
mówi o człowieku napełnionym Duchem Pana, który ob-
wieszcza dobrodziejstwa dla ubogich, dla uwięzionych i jeń-
ców wolność oraz ogłasza rok łaski i pomsty. Pociesza za-
smuconych, rozwesela przygnębionych, wynagradza trud, 
czas postu zamienia w radość a smutek w śpiew.

Czy jest możliwe dokonanie takiej przemiany. Tak. 
słyszeliśmy, że dokonał jej ten, który jest Panem i Królem 
wszechświata, zwycięzca śmierci, który powiedział w Ka-
farnaum, że te Izajaszowe słowa na Nim się wypełniły. On 
przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie wyzwala nas 
z niewoli, z tej, która uzależnia najbardziej, z niewoli moral-

nego zła i grzechu. Tym, którzy poczuli się wyzwoleni, daje 
wieniec chwały, nagradza, nazywa szczęśliwymi.

To ci, do których Król odzywa się słowami: daliście 
mi jeść, daliście Mi pić, przyjęliście Mnie, przyodzialiście 
Mnie, odwiedziliście, gdy byłem chory, przyszliście do Mnie 
do więzienia.

Ci odpowiadają zdziwieni: kiedy to Panie wszystko 
dla Ciebie uczyniliśmy?

Król odpowiada krótko, ale w sposób niewymagają-
cy komentarza. Wtedy, gdy czyniliście cokolwiek dla moich 
najmniejszych braci, to wtedy Mnie przyjmowaliście, odwie-
dzaliście …

Ci szczęśliwi, błogosławieni z Ewangelii, nie czynili 
tego dobra dla ziemskiej chwały, poklasku, dla głosów wy-
borców, ale tak zwyczajnie po ludzku, bo dobre były ich ser-
ca, bo byli wierni swoim zasadom, wierni ideałom, wierni 
prawdzie, która wyzwoliła do czynienia dobra i poświęcania 
siebie.

Myślę, że warto dzisiaj, gdy pochylamy się nad hi-
storią naszej Ojczyzny, wspominamy tych, którzy walczyli o 
wolną, niepodległą, wspaniałą, najjaśniejszą Rzeczpospoli-
tą, musimy to święto odnieść nie tylko do tej historii, ale w 
tej historii umotywowanej patriotycznie i religijnie, odnaleźć 
samych siebie, odnaleźć tożsamość dzisiejszego Polaka 

ks. Adam Drewniak
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– Patrioty.
Postawmy sobie bardzo ważne pytania:

- Czy my to dzisiejsze Święto rozumiemy ? – to jest bardzo 
ważne pytanie.

 - Czy potrafimy z podziwem i wdzięcznością mówić o boha-
terach, którzy wywalczyli i dla nas wolność?

- Czy inspirują nas do życia i działania słowa słyszane dzi-
siaj w Ewangelii?

- Czy historia, którą dziś wspominamy, nas czegokolwiek 
uczy?

„Co mi w mym życiu najświętsze na świecie,
Cudne jak wiosna, wonne jak kwiecie,
To polska ziemia, krwią, łzami żyzna
Moja Ojczyzna”.
Mój Boże, kto z nas teraz, dziś, potrafi wołać takimi 

słowami, przepełnionymi miłością do Boga, ludzi, swojego 
kraju?

Ile tych wyższych wartości (Bóg, Honor, Ojczyzna, 
dalej uczciwość, szczerość, bezinteresowność…) pozosta-
ło w nas samych? 

Bez tych wartości, tak naprawdę, niczego na tym 
świecie nie można stałego, konkretnego, mocnego zbudo-
wać i utworzyć!

Zamiast tego, coraz częściej rozbrzmiewają słowa: 
„a co mnie inni obchodzą” , „inni tak robią to i ja muszę tak 
robić”, „a po co ja będę się wychylał”, „a co mi Pan Bóg 
pomoże”?- słowa pełne egoizmu, które destrukcyjnie wpły-
wają na innych i nas samych, które nie potrafią wyzwolić 
w nas „ tego człowieka Dobrego”, niszczą nie tylko nas ale 
wszystkich ludzi. 

I z drugiej strony, gdzieś we wnętrzu nas samych od-
zywa się głos wzywający do tego, aby było lepiej, bezpiecz-
niej, sprawiedliwiej w kraju, rodzinie, w pracy, na ulicach. 

Czujemy się jednak bezradni uważając, że my 
nie mamy na to wszystko wpływu, choć to wszystko nas 
dotyka.

Czy my możemy to wszystko zmienić? 
Jak jest dziś wola narodu? Czego pragnie? Dokąd 

zmierza? Do jakiego celu jest prowadzony?
W kolejne Narodowe Święto trzeba sobie stawiać ta-

kie pytania, bo nie łudźmy się, dla większości Polaków, jak 
sądzę, niestety, dzisiejszy dzień kojarzy się raczej z dniem 
wolnym od pracy, z planami na nadrobienie zaległości w do-
mowych porządkach, ewentualnie z wyjazdem do rodziny. 

Od lat historycy, politycy, wrażliwsi nauczyciele sta-
wiają sobie pytania, co zrobić, aby historia nie była prze-
pełniona ciężkostrawnym patosem i by pamięć wydarzeń 
z przeszłości rzutowała na decyzje podejmowane w teraź-
niejszości. Pomysłów, jak dotąd, nie ma zbyt wiele. 

Tymczasem historia ma to do siebie, że nie wystar-
czy się jej jedynie wyuczyć, poznać fakty, by mogła ona sta-
nowić ważny współczynnik tożsamości. Chodzi o coś wię-
cej: o wewnętrzną więź z przeszłością, identyfikację z jej 
bohaterami, poczucie odpowiedzialności za los wspólnoty, 
za którą oni niegdyś oddawali życie, wierność zasadom. 

„Narody tracąc pamięć, tracą życie” - napisał 
Norwid. 

Słowa te wiele razy zostały przypomniane dzisiaj, 
11 listopada, w Narodowe Święto Niepodległości. Dla wie-
lu będzie to zbędny patos, okazja do skrytykowania jakiejś 
akademii, przemówienia, taka nudna, co roku powtarzająca 
się rzeczywistość.

Czy takie powinno być dzisiejsze Święto?
A jak dziś rozumiemy słowo patriotyzm?
Patriotyzm bardziej kojarzy się dziś często ze stroje-

niem się w biało-czerwone stroje i dopingiem drużyny naro-
dowej, niż z świadomością odpowiedzialności za teraźniej-
szość i przyszłość wspólnoty, do której należą. 

Nauczyciel historii zapytany, co zrobić, aby młodych 
ludzi uwrażliwić na los Ojczyzny, powiedział: - Niech się do-
brze uczą, poznają języki, a potem pracują dla kraju i uczci-
wie płacą podatki. 

To na pewno ważne. Ale to jednak za mało, aby po-
czuć odpowiedzialność za Ojczyznę, by współtworzyć jej 
tożsamość i historię.

Ostatnie wydarzenia we Włoszech, wyrok europej-
skiej instancji sądowej nakazujący zdjęcie krzyża ze ściany 
sali szkolnej i dyskusja, jaka potem wybuchła, pokazały, jak 
bardzo chrześcijaństwo wrosło w dzieje i tradycję narodo-
wą. Tylko człowiek obłąkany bądź mający ewidentnie złą 
wolę może twierdzić inaczej. W Polsce ta zależność nabie-
ra dodatkowego wymiaru: nasza tożsamość narodowa zro-
dziła się tysiąc lat temu wraz z przyjęciem chrześcijaństwa. 
Ono wprowadziło zjednoczone piastowskie plemiona do 
rodziny państw europejskich, poprowadziło w stronę nowo-
żytnej cywilizacji.

Pojawiają się i inne głosy, nawet w naszej Ojczyźnie 
na ten temat, budzące niepokój, niedowierzanie, że są tak 
myślący w tym tak doświadczonym narodzie?

Ogromną nadzieją i optymizmem napełniły nas sło-
wa, które dzisiaj wypowiedział Pan Prezydent, że dyskusja 
na temat orzeczenia strasburskiego sądu może mieć pozy-
tywny finał wszędzie, ale nie w Polsce.

Postawy takich ludzi, każą z nadzieją patrzeć w przy-
szłość, którą będziemy współtworzyć, w której odnajdziemy 
to co wielkie, ważne, piękne. Bardzo ważne, aby mieć świa-
domość tworzenia tej przyszłości z tym, który, jak powie-
działem na początku, potrafi przemienić prześladowanie w 
wolność, głodnym dać wystarczające pożywienie, niepew-
ność w ogromną nadzieję, który pomoże obudować w nas 
człowieczeństwo. 

Patriotyzm! – To zgoda wśród ludzi, 
To wspólna praca, dla wspólnego celu, 
To myśl, co serca i umysły budzi. 
Pamiętaj o tym, … przyjacielu!. 
Amen.

ks. Adam Drewniak
Homilia wygłoszona podczas nabożeństwa w koś-
ciele parafialnym w Dydni dn. 11 listopada 2009r.
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Tradycyjnie, jak co roku pary małżeńskie z Gminy 
Dydnia świętowały Jubileusz 50. lecia Pożycia Małżeńskie-
go.

Uroczystości w dniu 4 października rozpoczęły się 
Mszą Św., którą w intencji 12 par Jubilatów odprawił w koś-
ciele parafialnym w Dydni ks. dziekan Adam Drewniak. 

Za zgodność pożycia małżeńskiego Jubilaci zosta-
li odznaczeni przez Prezydenta RP  medalami. W trakcie 
okolicznościowego spotkania, które odbyło się w świetlicy 
Gimnazjum, Wójt Gminy Jerzy F. Adamski w towarzystwie 
ks. prałata Adama Drewniaka, przewodniczącego Rady 
Gminy Piotra Szula i kierownika USC Małgorzaty Pomykała 
dokonał aktu dekoracji Dostojnych Jubilatów. Złożył również 
życzenia długich jeszcze lat w zdrowiu i szczęściu. 

W tym roku Medalami Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie odznaczeni zostali :  Czesława i Bolesław Adamscy 
(Niebocko), Joanna i Jan Adamscy (Niebocko), Stanisława 
i Jan Brewczakowie (Krzemienna), Janina i Edward Fejda-
szowie (Grabówka), Helena i Edmund Kogutowie (Krzywe), 
Krystyna i Bazyli Polańscy (Ulucz), Jadwiga i Józef Ryni-
kowie (Niebocko), Irena i Adam Sąsiadkowie (Niebocko), 

Janina i Zbigniew Skrabalakowie (Temeszów), Helena i 
Stanisław Sokołowscy (Jabłonka), Ludwika i Władysław Sta-
rzakowie (Witryłów), Maria i Stanisław Stelmachowie (Nie-
wistka), Helena i Alojzy Szelestowie (Krzywe), Edmunda i 
Zygmunt Wojtowiczowie (Wydrna), Anna i Alfons Zacharscy 
(Jabłonka), Helena i Stanisław Żakowie (Krzemienna).

Małgorzata Pomykała

„Złote Gody”

Dawno, dawno temu tereny dzisiejszego Niebocka 
były jeziorem, które w późniejszych czasach przeistoczyło 
się w rzekę i zostało po nim błoto.

Król Polski Władysław Jagiełło, mieszkający w tym 
czasie w zamku sanockim wybrał się ze swoimi wiernymi 
rycerzami na polowanie. Król szykował się do wielkiej bi-
twy z Krzyżakami, podczas której musiałby czymś pożywić 
swoich rycerzy. Kiedy upolowali już wystarczająco dużo 
zwierzyny, król poprosił najbardziej zaufanego rycerza, aby 
zaprowadził go w takie miejsce, gdzie jest dużo kaczek i 
obiecał, że podaruje mu ten teren. Kiedy dotarli na miejsce, 
król zobaczył, że tu jest tylko niebo i błoto. Trafili na ogrom-
ne stada kaczek, które udało im się upolować. Szli zmę-
czeni, gdyż zbliżała się już noc, wtem jakby wyrosła spod 
ziemi przepiękna polana, na której stały dwie chaty. Z chat 
wyszli ludzie i przywitali się z przybyszami. Udostępnili im 
chaty i można powiedzieć, że się zaprzyjaźnili. Gospodarze 
ugościli ich własnymi wyrobami tak, że jeden rycerz mało 
nie pęknął. Król Władysław dotrzymał danej obietnicy i po-
darował tę ziemię rycerzowi, którego nazywał Niziurskim i 
nakazał mu nazwać tę osadę Niebockiem. I tak oto wygląda 
historia Niebocka od początku do końca.

Legenda oparta na wierszu Herminy Zubel
„ Historia Niebocka ’’

Kniaź Kazimierz
Sądami w Bieczu znudzony
W polowaniu zabłądził, aż
Tu w nasze strony.
Jechała zmęczona
Świta kniazia cała
W tym ich oczom się ukazała
Polana wspaniała.
Na niej chata słomą kryta
Komina nie miała.
Z niej się wysypała
Gromada ludzi nie mała.

Czyje wy są ludziska kochane?
My tu sami swoje pany.
Skąd wy tu przywędrowali
Coście w tym błocku
Takie królestwo zbudowali?
Ludzie jak się zwiecie,
My nie znaju, my tu
Sami na świecie.
Obok matki wstała
Dziecina tyćka.
Kniaź zawołał głośno
Od dziś zwie was Myćka.
Jeść nam trzeba, umyć
Dłonie, każ napoić 
Kmieciu konie.
Wszyscy się żwawo zakręcili
Ławę szybko zostawili
I już niosą chłopy młode
Razowe kołacze
Kniaź zaklasnął w dłonie
To są Oleniacze.
A za nimi niosą 
z wodą cebrzyki.
A co wyście za jedni?
My tkacze Kopczyki.
A za nimi kobiety ubrane
W lniane płótno stały
I z glinianych dzbanów
Gościom stadłe mleko 
Dolewały.
A co to za chata
Tam przy samym jarze?
To też Oleniacze
Tylko Olejarze.
Oni nam z siemienia
Olej wygniatali za to

„Legenda o powstaniu Niebocka”
Barbara Irzyk
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Przydomek Olejarze 
na zawsze dostali.
A to wyście z błocka
Niebo tu zrobili,
Niech się zwie Niebocko
Od dzisiejszej chwili.
Jeden rycerz pojadł
Sobie setnie, że aż
Dostał kolek, został
Na zawsze w Niebocku
Nazywał się Folek.
Jaka była przyczyna? 
Czy jedzenie czy 
Młoda dziewczyna,
Co przy płocie stała
I wodą z konewki
Bielące się płótno
Polewała.

A by ci przy kniaziu
Giermek ogromny wesołek
Kniaź wołał na niego
Niziołek, on zaś klęknął
Na kolanie, kniaziu
Pozwól Niziołek tu
Na zawsze zostanie.
Żydzi w locie
Interes zwietrzyli 
I do Niebocka nocami ciągnęli
Postawili karczmy
Ślabany na drogach zrobili
W czym im pan nie bronił
Bo mu dziesięcinę płacili.
Tak to Niebocko powstało
I do dzisiejszego dnia przetrwało.

Barbara Irzyk

100 – lecie OSP w Niebocku
11 października odbyły się uroczyste obchody stule-

cia Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebocku, która założo-
na została w 1909 roku przy kółku rolniczym. Była to pierw-
sza straż na terenie Gminy Dydnia. Jak wynika z zapisu 
kroniki szkolnej, została założona z inicjatywy ówczesnego 
kierownika szkoły Błażeja Czechowskiego.

Obchody rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą w koś-
ciele parafialnym w Niebocku, której celebrantami byli: ks. 
Adam Drewniak i ks. Edward Stępień. Po tej uroczystości 
druhowie z OSP Niebocko, poczty sztandarowe z terenu 
Gminy Dydnia, Orkiestra Dęta oraz zaproszeni goście prze-
szli do Domu Strażaka, gdzie dowódca uroczystości druh 
Krzysztof Kopczyk złożył raport, a następnie odbył się prze-
gląd pododdziału. Otwarcia uroczystości i powitania gości 
dokonał Wójt Gminy Dydnia a jednocześnie Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dydni dh Jerzy F. Adamski. 
Następnie przedstawiony został rys historyczny jednostki 
przez prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nie-
bocku Ryszarda Kopczyka. Kolejnym punktem uroczysto-
ści był moment odznaczenia sztandaru najwyższym odzna-
czeniem korporacyjnym “Złotym Znakiem Związku”. Jest to 
najwyższe odznaczenie, które nadaje Prezydium Zarządu 
Głównego Związku OSP RP. Odznakę tę  9 grudnia 1922 
roku „Regulaminem znaku i odznaczeń Związku” ustanowiła 
Rada Naczelna Główne-
go Związku Straży Po-
żarnych RP, przyjmując 
w całości wzór odznaki 
od Głównego Związku 
Floriańskiego, który sto-
sował ją od 1917 r. Od-
czytania uchwały i na-
dania odznaczenia dla 
jednostki dokonał Pre-
zes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP 
w Brzozowie dh Edward 
Rozenbajgier. Kolejnym 
punktem uroczystości 
było wręczenie medali 
i odznaczeń dla straża-

ków. Najwyższym odznaczeniem korporacyjnym “Złotym 
Znakiem Związku” odznaczony został dh Jacek Oleniacz. 
Medal ten nadaje się osobom szczególnie zasłużonym dla 
rozwoju i umacniania Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych. Poświęcony został przez księży samochód pożarni-
czy marki Mercedes otrzymany od Gminy Dydnia. Samo-
chód ten napędzany jest silnikiem wysokoprężnym o mocy 
270 KM, posiada napęd na dwie osie 4x4 z blokadą tylnego 
mostu, autopompę o wydajności 2200 l/min, dwa zwijad-
ła szybkiego natarcia z wysokim ciśnieniem o długości 60 

m każde, działko wod-
no – pianowe wraz ze 
zbiornikiem środka pia-
notwórczego o pojem-
ności 200 l.

Uroczystym ob-
chodom 100 – lecia OSP 
w Niebocko towarzyszy-
ła także promocja wyda-
nej książki o jej historii 
„100 lat służby Ochotni-
czej Straży Pożarnej w 
Niebocku 1909-2009”, 
której autorką jest Ma-
rzena Czerkies.

Maciej Dżoń
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Stał ten dwór, z modrzewia pobudowany, na środku 
dużego stawu w Temeszowie, nieomal tuż nad Sanem. Za 
przebiegłą myślą urbanisty, któremu powierzono jego bu-
dowę, stało aby dostęp do niego utrudnić osobom niepożą-
danym, do których zaliczało się w owych czasach mniejsze 
lub większe zagony Tatarów, także Węgrów, a i Kozaków 
również, co to w celach grabieżczych zapuszczali się na 
tereny Rzeczypospolitej. Dwór na stawie miał też bronić 
przed różnymi bandami, których członkowie w rabunkach i 
gwałtach uznali spędzać swe życie do czasu nim ich z roz-
kazu władcy pojmano i za czyny niecne nie powieszono ku 
przestrodze innym na jakimś przydrożnym drzewie. 

Modrzewiowy dwór na wyspie w Temeszowie zniknął 
nie za sprawą działań militarnych czy zbójeckich. Dwór do-
konał swego żywota w sposób, można by powiedzieć - na-
turalny. I szkoda to wielka, bo gdyby się ostał, byłby z całą 
pewnością jedynym, a więc i najcenniejszym, zabytkiem 
drewnianej architektury polskich dworów obronnych z połu-
dniowego pogranicza Rzeczypospolitej. Jeszcze niespełna 
sto lat temu, bo do roku 1927, stał na tej wyspie ogromne-
go stawu w Temeszowie, służąc swym właścicielom już nie 
za siedzibę, lecz jako spichlerz. Potem właściciele uznali 
go za zbędną dekorację położonej tuż obok nowej, muro-
wanej siedziby dworskiej. A że modrzew był zdrowy, toteż 
nie robili sprzeciwu, by rozebrał go jeden z majętniejszych 
mieszkańców pobliskiego miasteczka, i z tegoż modrzewia, 
w tymże miasteczku dom sobie postawił.

Temeszów pojawił się w zapisach kancelistów kró-
lów polskich za czasów jednego ze znaczniejszych na-
szych władców - Kazimierza Wielkiego, który pochodzą-
cym z Węgier rycerzom o imionach Piotr i Paweł nadał za 
zasługi Temeszów i sąsiednią Dydnię. Nadanie owo do-
konane zostało w roku 1361. Kazimierz Wielki miarkował 
sobie pewnie, że jeśli na południowych krańcach swego 
królestwa przypisze nadaniami do ziemi rycerzy z Węgier 
się wywodzących, to łatwiej im będzie się dogadywać z ro-
dakami, którzy chcieliby te tereny zbrojnie najeżdżać, a w 
konsekwencji - od tych niecnych zamiarów odwodzić. Hi-
storia późniejsza rycerzy wskazuje na trafność królewskiej 
przebiegłości, przynajmniej w odniesieniu do rycerza Pa-
wła, jako że otrzymał on przydomek „z Temeszowa” i był 
założycielem rodu Dydyńskich. Z zapisów, które dochowały 
się do czasów nam współczesnych wiadomo, że potomko-
wie owego Pawła sadowili sie w Temeszowie i okolicach do 

co najmniej schyłku wieku XVI i że najpóźniej w drugiej po-
łowie wieku XVII majątek przeszedł we władanie Fredrów. 
Od roku najpewniej 1754 był już własnością Tarnawieckich, 
a od 1822 roku Dwernickich, po których stał się „własność 
wspólną” w czasach Polski z przymiotnikiem “Ludowa”. Ten 
okres w naszych dziejach miał tę cechę charakterystyczną, 
że ze wstrętem traktował historię polskich rodów szlache-
ckich i ich siedzib, wszak i jedno i drugie było dla ustroju 
szczęśliwości wspólnej, klasowo obce. Dziś ten okres nie-
pamięci staramy się nadrabiać. 

Z zapisków, które się zachowały, a dotyczą dziejów 
Temeszowa, wnioskować należy, że dwór obronny na wy-
spie pośrodku stawu pobudowano już za pierwszych właś-
cicieli i była to siedziba rodziny pańskiej wraz z czeladzią. 
W kształcie, jaki widzimy na zachowanej fotografii, miał go 
postawić w 1702 roku Stanisław Fredro. Jeden z synów 
tegoż Stanisława nosił imię Antoni, który to Antoni spłodził 
Józefa, a Józef Jacka. Tenże Jacek miał natomiast udział w 
przyjściu na świat dziecięcia, które w wieku młodzieńczym 
było oficerem ordynansowym samego Napoleona Bonapar-
te i u boku tegoż Francuza dokonało czynów bitewnych, za 
które uznano go godnym bycia kawalerem Krzyża Złotego 
Orderu Virtuti Militari. Z czasem zaś niegdysiejsze dziecię-
cie zapisało się w historii Polski za sprawą literatury jako 
Aleksander hrabia Fredro, czyli autor komedyji, co do łez 
rozbawiały teatralną publiczność, a gdy łzy wyschły, wywo-
ływały gorzką konfuzję nad przymiotami naszego polskiego 
charakteru.

Informacje o drewnianym dworze obronnym na wy-
spie w Temeszowie pochodzą z jednego tylko źródła, a 
mianowicie spisanej ręcznie monografii autorstwa Heleny 
Komorowskiej, de domo Czopow, rodowitej temeszowian-
ki. Pani ta zamieściła w monografii informacje dotyczące 
dworu, które uzyskała bezpośrednio od Xawerego Dwer-
nickiego - potomka ostatnich właścicieli Temeszowa i dóbr 
okolicznych. To właśnie relacja Xawerego pozwoliła ustalić, 
kiedy dwór w kształcie widocznym na zdjęciu został prze-
budowany, kto tego dokonał oraz że z domostwa stał się 
spichlerzem, bo tuż obok wybudowano siedzibę dworską 
murowaną.

Ale niewiele byśmy o tym dworze wiedzieli, gdyby 
nie wklejone do monografii zdjęcie piętrowego, drewniane-

Stał kiedyś obronny dwór drewniany 
na wyspie pośrodku stawu

Jacek Stachiewicz
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go dworu na wyspie o archaicznej formie wieży obronnej, 
wziętej ze spuścizny głębokiego średniowiecza: „Mamy oto 
przed sobą solidną, drewnianą budowlę zrębową, stawianą 
na planie prostokąta, jednopiętrową, o stromym czterospa-
dowym dachu poszytym gontem. Dolna kondygnacja dość 
znacznie poszerzona poprzez obudowanie od zewnątrz 
rodzajem obejścia, nakrytego spadzistym, gontowym za-
daszeniem. Na piętrze widoczne są dwa asymetryczne, 
blisko siebie rozmieszczone, duże otwory okienne, przy 
czym jeden z nich, lepiej widoczny, ma właściwie charakter 
pionowej jakby strzelnicy. Wysoko pod dachem da się za-
obserwować dalsze dwa małe okienka. Od lewej strony do-
mostwa dostrzec można całkiem niewyraźny ślad mostka 
przerzuconego przez staw. W tle murowany budynek dworu 
nowszego, istniejący do dzisiaj, ale teraz już bardzo zmie-
niony i zdewastowany.

Jeśli obiekt widoczny na pierwszym planie pełnił rze-
czywiście funkcje siedziby dworskiej, to jego fotograficzny 
wizerunek stanowi unikat w skali krajowej. Wyjątkowy i zu-
pełnie niezwykły jest przede wszystkim fakt, że drewniany 
budynek w typie niezmiernie starożytnej wieży mieszkalnej 
nie tylko przetrwał tak długo, ale i doczekał się swojej foto-
grafii. 

Helena Komorowska, autorka monografii, nie była-
by rodowitą temeszowianką, gdyby nie wypytała Xawerego 

Dwernickiego, czy z dworem na wyspie nie wiąże się ja-
kaś legenda. A jakże! Z tym, że należy pamiętać, iż każ-
da legenda rządzi się swoimi prawami, a wśród praw tych 
stosunek do faktów bywa dość dowolny. Xawery Dwernicki 
opowiadał więc pani Komorowskiej, że gdy dwór w Teme-
szowie należał jeszcze do rodziny Fredrów, Tatarzy pojawili 
się w okolicy i, co oczywiste, na dwór najechali. Ówczesny 
właściciel, a miał nim być Józef Fredro, wysłał żonę z sy-
nem lochami, które prowadzić miały z dworu pod wyspą i 
dalej, przez Krzemienną, do Przemyśla. Sam zaś, z tymi, co 
pozostali, bronił dworu do upadłego. Tatarzy zdobyli dwór 
po wcześniejszym spuszczeniu wody ze stawu do Sanu i 
wszystkich obrońców wymordowali. Zniszczony dwór miał 
odbudować dopiero syn Józefa, który około 1700 roku po-
wrócił do Temeszowa z Przemyśla.

Autor pozostaje z nadzieją, że wśród współczesnych 
znajdzie się człowiek zarówno z pieniędzmi, jak i fantazją, 
a nade wszystko żyjący w przeświadczeniu, że zabytki kul-
tury i architektury polskiej należy chronić przed zapomnie-
niem i przywracać im dawny blask. I może odbuduje dwór w 
Temeszowie, którego resztki chylą się ku upadkowi.

Jacek Stachiewicz
Zdjęcia pochodzą sprzed roku 1939. Wszystkie przekazał 

Xawery Dwernicki, brat ostatniego właściciela majątku dworskiego 
w Temeszowie.

W dolinie Sanu (cz. III) Jerzy F. Adamski

Ożywienie gospodarcze przyniósł wiek XIX. Miasto 
stało się regionalnym ośrodkiem przemysłu tkackiego. Tu 
odbywały się znane w ówczesnej Galicji targi i jarmarki byd-
ła, koni i płótna. W 1904 r. miasto otrzymało połączenie ko-
lejką wąskotorową z Przeworskiem. Istniało w ówczesnym 
Dynowie kilka zakładów przemysłowych: browar, rafineria 
nafty i fabryka stearyny. Powstała także Krajowa Szkoła Ko-
szykarska. Lata międzywojenne to okres dalszego rozwoju. 
Powstały wówczas: tartak, kopyciarnia. W roku 1931 miasto 
liczyło 2980 mieszkańców.

Dawniej Dynów był ważnym ośrodkiem chasydyzmu. 
W latach 1785 – 1851 działał tu znany cadyk Cui Elimelech 
Szapiro.

Z wymienionych czterech nadsańskich miast jedynie 
Dynów do chwili obecnej zachował prawa miejskie.

Terytorium Związku Gmin Turystycznych obfituje w 
zachowane drewniane świątynie. Świadczą one swym wy-
glądem zewnętrznym o upodobaniach fundatorów i wyro-
bieniu cieśli oraz artystów działających na tym terenie.

Starą metrykę posiada drewniana cerkiew greckoka-
tolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu, według 
tradycji wzniesiona w latach 1510 – 1517.

Świątynia ta położona jest malowniczo na szczycie 
zalesionego wzgórza Dębnik, stromo opadającego w sze-
roką dolinę wijącego się w tym miejscu Sanu.

Do roku 1744 użytkowana była przez zakon Bazylia-
nów (przeniesiony do Dobromila). Do czasów ostatniej woj-
ny funkcjonowała jako ośrodek pielgrzymkowy. W ostatnich 
latach tradycja ta jest kontynuowana.

Z Dębnikiem oraz cerkwią związana jest legenda. 
Zgodnie z podaniem trzykrotnie zabierano się za jej budowę 
u stóp wzgórza i trzykrotnie nieznana siła przenosiła nocą 
materiał budowlany na szczyt. Wreszcie budowniczy zrozu-
mieli, że w ten właśnie cudowny sposób zostało wybrane 

właściwe miejsce, w którym ma stanąć świątynia.
Stara tradycja łączy to właśnie miejsce chrześcijań-

skiego kultu z bijącym na zboczu Dębnika cudownym źró-
dełkiem, którego woda ma uzdrawiającą moc.

Ulucka cerkiew posiada konstrukcję zrębową z pod-
waliną na kamiennym podmurowaniu. Jest budowlą trój-
dzielną z zamkniętym trójbocznym prezbiterium, nakryta 
pięciopłatowym dachem. Od zachodniej strony wydatny 
okap babińca (przedsionka) wspiera 8 słupów z mieczami. 
Dachy zwieńczają żelazne krzyże osadzone w ceramicz-
nych kulach. W środku zachowana na północnej stronie 
nawy XVII – wieczna polichromia przedstawiająca sceny z 
życia Chrystusa.

W 1990 roku przed cerkwią odsłonięto tablicę ku 
czci urodzonego w Uluczu kompozytora, księdza Michała 
Werbickiego, autora hymnu narodowego Ukrainy. Świątynię 
można zwiedzać. Należy w tym celu udać się po klucze do 
budynku nr 16 w Uluczu (p. Dorota Demkowicz).

U podnóża Dębnika wybudowano w 1925 roku (w 
miejscu starszej) cerkiew parafialną greckokatolicką pw. 
Św. Mikołaja. Zaraz po wojnie została ona rozebrana przez 
pracowników utworzonego w Uluczu PGR-u. Obok cerkwi 
zachowało się kilka kamiennych i drewnianych nagrobków 
z XIX i XX w., pozostałych po przycerkiewnym cmentarzu.

Drugim niezwykle cennym zabytkiem drewnianego 
budownictwa sakralnego był XVII-wieczny kościół w Gra-
bówce. 

Pochodził z Grabownicy Starzeńskiej, skąd blisko sto 
lat temu przeniesiony został do Grabówki. Jednonawowa 
świątynia posiadała wyposażenie (w tym 3 ołtarze) z XVII, 
XVIII i XIX wieku. Obrazy w roku 1921 zostały przemalowa-
ne przez Włodzimierza Lisowskiego.

Kościół ten spłonął podczas pożaru w nocy z 18 na 
19 kwietnia 2007 r.
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Ważnym zabytkiem Bachórzca jest modrzewiowy 
kościół Św. Katarzyny zbudowany w stylu baroku karpa-
ckiego w latach 1760 – 1763, fundacji Antoniego Krasickie-
go. Po wybudowaniu w latach pięćdziesiątych ub. stulecia 
nowej murowanej świątyni był nieużytkowany.

W ostatnich latach pod-
jęto decyzję o jego komplek-
sowej restauracji. Przywróco-
no pokrycie dachu gontem, 
położono drewnianą podłogę, 
wyremontowano krypty, odre-
staurowano jeden z rokoko-
wych ołtarzy.

Piękna zachowana 
drewniana świątynia jest w 
Piątkowej. Wybudowano ją 
w1732 r., w stylu barokowym. 
Służyła miejscowej ludności 
greckokatolickiej jako cerkiew 
parafialna pw. Św. Dymitra. 
Konstrukcji zrębowej, trój-
dzielna, posiada prezbiterium 
zamknięte ścianą prostą, a 
nawę szerszą.

Świątynia z Piątkowej 
zwieńczona jest trzema oś-
miopolowymi kopułami i ob-
wiedziona szerokim daszkiem 
okapowym wspartym na mu-
rowanych słupach. Od czasu 
wojny nie była użytkowana. 
Całe wyposażenie wnętrza 
zaginęło.

Pięknymi przykładami 
drewnianej architektury sakralnej na terenie omawianych 
sześciu gmin są kościoły w: Jabłonce (1936 – 1939, w stylu 
podhalańskim), Końskiem (1927, dawna cerkiew parafial-
na), Krzemiennej (1867, d. cerkiew), Krzywem (1759, d. 
cerkiew), Niewistce (1872), Obarzymie (1828, d. cerkiew), 
Temeszowie (1893), Witryłowie (1812, d. cerkiew), Siedli-
skach (1860, d. cerkiew parafialna), Warze (1888, d. cer-
kiew), Reczpolu (1879, d. cerkiew) oraz nieużytkowana cer-
kiew w Babicach (1839).

W Siedliskach – Gdyczynie znajdował się drewniany 
kościół z roku 1706, fundacji Teofili z Czartoryskich Ogiń-
skiej i Stanisława Pękalskiego (przeniesiony w 1929 r. z 
Dylągowej). Został on poważnie zniszczony w czasach II 
wojny światowej. Rozebrano go w roku 1970.

Od czasów wysiedleń nie jest użytkowana w celach 
kultowych drewniana cerkiew greckokatolicka w Chyrzynce 
(przysiółek wsi Chyrzyna). Wybudowana w 1857 r., fundacji 
Adama Starzeńskiego.

Podobny los spotkał drewnianą cerkiew w Kupnie 
zbudowaną w latach 1720 – 1725. Do roku 1962 użytkowa-
na była jako kościół katolicki.

Niezwykle cenna jest drewniana plebania w Dydni 
wybudowana w roku 1917 w stylu podhalańskim (jedyna w 
południowo – wschodniej Polsce).

Najcenniejszym zabytkiem murowanego budowni-
ctwa sakralnego jest kościół pw. Św. Wawrzyńca w Dyno-
wie.

Wzniesiony staraniem Katarzyny z Maciejowskich 

Wapowskiej i jej syna Stanisława, kasztelana przemyskie-
go, na początku XVII w. konsekrowany w 1617 r. Przebu-
dowany w 1663 r. po pożarze miasta w okresie potopu 
szwedzkiego. Pod koniec XVIII w. rozebrano górną część 
wieży przyległej od zachodu do korpusu kościoła. W latach 

1891 – 94 poddany gruntow-
nym pracom restauratorskim.

Jednonawowy, późnore-
nesansowy. Po dwóch bokach 
nawy kwadratowe kaplice. We-
wnątrz piękne późno-renesan-
sowe sklepienie, ozdobione 
sztukateriami i bogate baroko-
we wyposażenie z XVII/XVIII 
w. W jednej z kaplic obraz Mat-
ki Bożej z Dzieciątkiem (tzw. 
Matka Boża Dynowska), baro-
kowy z XVII w., przemalowany, 
zakryty nowszymi sukienkami.

Otaczany wyjątkową 
czcią obraz był restaurowany 
w 2001 r. Wykonano dublaż, 
uzupełnienie warstwy malar-
skiej, usunięto przemalowania 
z pominięciem twarzy Matki 
Bożej. Prace wykonał Tomasz 
Tomaszek z Łańcuta.

Ambona barokowa z 
pierwszej połowy XVIII w., 
prospekt organowy późnoba-
rokowy z dekoracją rokokową 
(koniec w. XVIII), chrzcielnica 
barokowa z XVII w. (drewniana 
z herbem Jelita). Warto zoba-

czyć także epitafium inskrypcyjne Stanisława Wapowskie-
go, podkomorzego sanockiego, fundowane w 1540 r. przez 
żonę Magdalenę z Jordanów, renesansowe, z czerwonego 
marmuru.

Kościół dynowski otoczony jest murem ze słynną 
murowaną bramą wzniesioną w XVII wieku. Wzorowana na 
łuku triumfalnym o trzech przejściach zamkniętych półkoli-
ście. Dekoracja stiukowa w płycinach wypełnionych moty-
wami roślinnymi i główkami puttów.

W południowo – zachodnim narożniku znajduje się 
późnobarokowa dzwonnica, wzniesiona w XVIII wieku. W 
jej przyziemu jest kaplica Św. Teresy, sklepiona krzyżowo 
– kolebkowo.

Marcin Krasicki ufundował murowany barokowy koś-
ciół parafialny pw. Narodzenia NMP w Krzywczy. Budowany 
był w latach 1630 – 1660. Sto lat później był gruntownie 
przebudowany. W roku 1760 świątynię konsekrował biskup 
Wacław Hieronim Sierakowski. Wewnątrz są barokowe oł-
tarze przeniesione w XIX w. z kościoła jezuickiego w Prze-
myślu.

W kościele w Krzywczy jest łaskami słynący obraz 
Matki Bożej Ormiańskiej ze Śniatynia (archidiecezja lwow-
ska). Kult Matki Bożej od dawna żywy w Śniatyniu, wzno-
wiono w Krzywczy w roku 1961.

Obok kościoła późnobarokowa murowana dzwonni-
ca z końca XVIII wieku i klasycystyczna murowana plebania 
z początku XIX w.

Osiemnastowieczną metrykę posiadają kościoły w 

fo
t. 

K.
 Z

ie
liń

sk
i

Kapliczka w Witryłowie



11Nasza Gmina Dydnia IV/2009

Nozdrzcu, Harcie i Babicach.
Ten pierwszy – w stylu późnobarokowym – zbudo-

wany został w 1746 r., staraniem ks. Jana Banieckiego. 
Konsekrował go w roku 1806 biskup Antoni Gołaszewski 
(pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa). Wyposażenie 
świątyni w Nozdrzcu jest późnobarokowe i rokokowe z XVIII 
wieku.

Obecny kościół parafialny w Harcie zbudowany zo-
stał z kamienia i cegły w latach 1779 – 1804. Jego fundato-
rem był Ignacy Skrzyński. Wyposażenie wnętrza jest z XVIII 
– XX wieku. Polichromia została konsekrowana w 1970 r.

W roku 1969 miał miejsce pożar we wnętrzu świąty-
ni. Spalił się ołtarz główny i prospekt organowy.

Obok kościoła znajduje się dzwonnica z roku 1889, z 
zachowanym gotyckim dzwonem z początku XVI wieku.

Fundatorami wybudowanego w latach 1792 – 1794 
kościoła parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej w Babi-
cach byli Katarzyna i Jerzy Pinińscy. Ozdobą wnętrza jest 
kilka barokowych ołtarzy i oryginalna osiemnastowieczna 
ambona w kształcie Łodzi Piotrowej.

W murowanej świątyni z Babic czczony jest – już od 
XVIII wieku – łaskami słynący obraz Matki Bożej.

Budowanie murowanych świątyń kontynuowano tak-
że w XIX wieku, w trudnych czasach zaborów. Powstały 
wówczas kościoły w: Wesołej (1838 – 1839, klasycystycz-
ny), Dydni (1876, neogotycki), Bachórzu (1871 – 1873, 
neoromański, fundacji Wandy Ostrowskiej), Tarnawce 
(1903, neogotycki), Borownicy (1850), Izdebkach (1912 – 
1918, neogotycki), Dylągowej (1905 – 1911, neoromański), 
Hłudnie (1906, neogotycki), Wołodzi (pocz. XX w., neogoty-
cki, opuszczony).

Także XIX – wieczną i z pocz. XX stulecia metryką 
legitymują się murowane cerkwie unickie w: Grabówce 
(1864, pw. Św. Mikołaja), Dubiecku (1928, pw. Wniebowzię-
cia Matki Bożej), Krzywczy (1911) i Skopowie (1900). Ta 
ostatnia służy obecnie wiernym Kościoła łacińskiego (pw. 
Matki Bożej Częstochowskiej).

W ubiegłym stuleciu wybudowano murowane kościo-
ły w Łubnie (1927, neoromański), Dubiecku (1934 – 1952, 
w ołtarzu łaskami słynący obraz Matki Bożej Bolesnej z 
XVI wieku), Bachórzcu (1956 – 1961), Drohobyczce (1956 
– 1960), Nienadowej (1906 – 1946).

W krajobrazie gmin nadsańskich wyróżniają się bu-
dowle o charakterze obronnym, rezydencjonalnym. Intere-
sujące są także dwory ziemiańskie, chociaż w większości 
nie zachowały się w czystym stylu architektonicznym.

Już tylko w formie ruiny zachował się zamek w Dą-
brówce Starzeńskiej. Jak chce tradycja, ufundować go mia-
ła królowa Bona dla wojewody Firleja. Rzeczywista geneza 
obiektu nie jest znana. Wiemy tylko, że powstał w drugiej 
połowie XVI wieku. Położony w dolinie Sanu, na zboczu 
wzgórza, otoczony był nasypem ziemnym i rowem. Zamek 
murowany z kamienia i cegły. Założony na rzucie zbliżonym 
do kwadratu. Na narożnikach cztery baszty. Jedna z nich to 
baszta królowej Bony, druga zaś, połączona z poprzednią 
budynkiem mieszkalnym (obecnie w znacznej części zbu-
rzonym) – baszta wojewody Firleja. Dzisiaj obie baszty są w 
stanie ruiny. W trakcie południowym mieściła się sklepiona 
brama wjazdowa z otworem obok pomieszczenia z częścio-
wo zachowanym sklepieniem kolebkowym.

Baszta zachodnia posiada zachowane piwnice z 
dwoma pomieszczeniami sklepionymi kolebkowo. Pawilon 

wieżowy południowy o trzech kondygnacjach (w dolnym są 
otwory strzelnicze i prostokątne okna) wydzielonych nie-
znacznymi uskokami murów. W narożniku północnym pod 
basztą są piwnice, prawdopodobnie pochodzące z wcześ-
niejszej budowli.

Legenda mówi, że zamek posiada połączenie w 
kształcie tunelu z Dynowem, pod dnem Sanu.

W roku 1863 w czasie powstania styczniowego prze-
bywali w Dąbrówce dwaj generałowie: Marian Langiewicz 
i Ludwik Mierosławski. Będący wówczas właścicielem za-
mku August Starzeński dowiedziawszy się o żandarmach, 
którzy od Dynowa zbliżali się do Dąbrówki, zorganizował 
przywódcom powstania ucieczkę.

Zamek do 1945 r. był częściowo zamieszkany, spa-
lony dwa lata później.

Na wschód od ruin zamku jest park, pełen starych 
drzew. Wytyczony w rzucie prostokąta, ograniczony z trzech 
stron alejami i młodszymi szpalerami grabowymi. W drugiej 
połowie XVII wieku założono ogród regularny. W XIX stule-
ciu przekształcony w park krajobrazowy.

Pośrodku parku jest aleja grabowa, która rozszerza 
się półkoliście dookoła wzniesionej pod koniec XIX wieku 
(staraniem Julii Starzeńskiej) neoromańskiej kaplicy. Od 
wschodu przebudowany grobowiec Starzeńskich.

Pierwotnie na miejscu kaplicy był grób kasztelana 
przemyskiego, Wapowskiego, zamordowanego przez Sa-
muela Zborowskiego. Potem jego zwłoki przeniesiono do 
kościoła parafialnego w Dynowie, zaś pochodzące z grobu 
rzeźbione płyty kamienne miały przed I wojną światową słu-
żyć jako ławki parkowe.

Z oddalonej o kilka kilometrów Dylągowej, będącej 
w XIX wieku także własnością Starzeńskich, pochodził na-
dworny lekarz Zygmunta III Wazy – Bartłomiej Dylągowski 
(zm. 1653 r.)

Nad doliną Sanu pięknie dominuje klasycystyczny 
pałac w Nozdrzcu wzniesiony z inicjatywy Ludwika Skrzyń-
skiego w roku 1843 (na miejscu starego zamku). Prawdo-
podobnie według projektu samego Aleksandra Fredry, prze-
budowany po zniszczeniach w 1914 r.

Zdewastowany w czasie ostatniej wojny i w latach 
PRL, po restauracji służy obecnie jako ośrodek wypoczyn-
kowy.

Jerzy F. Adamski
cdn.
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Dobro Odwzajemnione
Urszula Skrabalak - samorodny talent poetycki

Życie potrafi być piękne, życie może być fascynu-
jące, życia można mieć dość. Wystarczy, że będzie się 
umiało dawać coś z siebie innym a ono się odwzajemni. 
Na pewno.

Pani Urszula Skrabalak jest o tym przekonana. Nie 
z wyrozumowania a tym bardziej nie z wyrachowania, ale 
z najzwyklejszej wewnętrznej potrzeby żyła zawsze tak , 
żeby i jej jakoś było, i z nią jakoś było innym; nie zamykała 
się przed problemami, nie uciekała przed cudzym zmar-
twieniem. I nigdy tego nie żałowała.

Pani Urszula jest poetką. Mówi, że poetką o krótkim 
stażu i nie do końca określonym statusie. Ale czy to na-
prawdę tak? Skoro upiera się, że pierwszy wiersz napisała 
15 lipca 1998 roku, zgoda - staż niedługi. Aliści…

Warto żyć, a choćby po to,
By na swych błędach się uczyć,
Doświadczeń nie rzucać w błoto,
By po bezdrożach się nie włóczyć.

Warto żyć, by o poranku,
Ptasich śpiewów wysłuchać,
Polatać, gdzie wietrzyk zawieje,
Dmuchawce majowe rozdmuchać.

Warto żyć w słońca blasku,
Gdy ciepłym otula promieniem,
Pod drzewa usiądź koroną
I ponieś się słodkim marzeniom.

Warto żyć po to, by kochać,
I po to, by być kochanym,
Bo miłość jest wielka jak morze,
A dar miłości nam dany.

Nie słuchaj, że żyć nie warto.
Życie to księga mądrości,
Tylko wyciągać z niej trzeba
Dla siebie życiowe mądrości.

Nim doszła do umiejętności komponowania takich 
peanów, miała za sobą solidny bagaż lat i doświadczeń. 
Osierocona wcześnie przez ojca, uznała za swój obowią-
zek podjęcie pracy: i jako 16- latka zatrudniła się w Prezy-
dium Gminnej Rady Narodowej w rodzinnej Grabownicy 
Starzeńskiej pod Brzozowem w Podkarpackiem. Potem 
była w Radzie Zakładowej Kopalni Ropy, zaliczyła kurs dla 
bibliotekarek, prowadziła kopalnianą wypożyczalnię i zaję-
cia kulturalno- oświatowe w świetlicy.

Za mąż wyszła młodo (miała 18 lat) z prawdziwej 
miłości: przed ślubem narzeczony dwukrotnie był u niej w 
domu, raz ona u niego; wystarczyło. 56 lat już są razem. 
Mają sześcioro dzieci, 16 wnuków, 5 prawnuków. Nie uda-
ło się tylko jedno: mąż, Bolesław, był zawodowym wojsko-
wym, po szkole oficerskiej we Wrocławiu (kiedy wyszło na 
jaw, że nie przyznał się do ciotki w Ameryce, ominęła go 
promocja i gwiazdki - został tylko starszym sierżantem), 
i choć chciała mu towarzyszyć, nie była w stanie dopa-

sować się do wojskowego światka garnizonowych osiedli. 
Mieszkali w Gorzowie, w Zgorzelcu- ale jak przyjechała ro-
dzić pierworodnego do mamy, już tam nie wróciła. Mąż za 
to zrezygnował z munduru.

Osiedli w Temeszowie nad Sanem. Gospodarstwo- 
siedem hektarów w czternastu kawałkach. To trochę zbyt 
męczące. Robota od świtu do zmierzchu. I uczulenie: na 
siano, na ziemię suchą, pylącą. Ale dała radę przecież. 
Dzieci wychowała, mężowi pomagała we wszystkim- 
zwłaszcza że poza gospodarką miał etat w fabryce przy-
czep w Zasławiu koło Sanoka. Gdy gromadka podrosła, 
pracowała w sklepie, a od 51 lat każdą wolna chwilę po-
święca sąsiadkom: w Kole Gospodyń Wiejskich. Rozma-
itości tam robiły, ale same ważne. Od uczenia, jak zdro-
wo żyć i smacznie gotować, przez kursy kroju szycia, po 
przedstawienia wiejskiego teatrzyku. Och, jak to cieszyło 
człowieka! I tak lata szły, zbierały się doświadczenia, sub-
limowała wrażliwość- a jednocześnie hartował duch. Tak 
można powiedzieć, bo stanęła przed sprawdzianem: cho-
robą. Mówi o niej lekko: że gdyby ktos kiedyś powiedział, 
że coś takiego ją spotka, a ona nie załamie się, że wyjdzie 
z tego, co Życie przekorne przyniosło - nie dałaby wiary. 
A jednak…

W brzozowskim szpitalu w jego onkologicznej czę-
ści- wszyscy wiedzą, że kiedy przyjdzie nowy pacjent, 
jeszcze w szoku, jeszcze ogłuszony nieoczekiwaną diag-
nozą, albo kiedy doświadczonemu w chorowaniu zacznie 
brakować sił i cierpliwości, wzbierze w nim bunt i natrętne 
pytanie „dlaczego ja?”, trzeba poprosić panią Urszulę. Bo 
ona uśmiechnie się, serdecznie zagada; przyniesie taką 
jasność, tyle dobra, spokoju i wiary, że każdemu jest w 
stanie przywrócić chęć do walki, chęć do życia. Oraz na-
dzieje, czyli to, co przecież najważniejsze.

Przyjeżdża na te terapeutyczne sesje (swoje i in-
nych) mocna. Bo ma skąd przyjeżdżać i dokąd wracać.

Wiosko nasza, wiosko ukochana!
Przez zboża łany jesteś kołysana.
Tyś taka piękna i taka dziewicza,
Czystością wód Sanu każdy się zachwyca.

Skała się rozściela jak w sukni panna młoda,
A pod jej stopami czysta stawów woda,
Na jej głowie lasu jodłowego korona
Z jarzębin korali i głogu spleciona.

Obok strumyk płynie woda w nim srebrzysta
Spływa z wielkim szumem spieniona i czysta.
Za nim las młodziutki z modrzewi i sosny,
Które jak panienki smukłe i radosne
[…]

Nie szuka ekstrawagancji, nie próbuje nowatorstwa, 
nie ma ambicji wytyczać nowych dróg w poezji. Pisze pro-
sto, komunikatywnie, tak, jak jej w duszy zaśpiewa: jak 
wtedy, gdy będąc dziewczynką pasła kozy i układała sobie 
piosenki- świeże myśli same przychodziły, strofy narastały. 
Tamte dziewczyńskie pozapominała, dlatego teraz co tyl-

Waldemar Bałda
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Janina Lorenc
Dydyński słownik biograficzny Halina Pocałuń

Janina Lorenc - cór-
ka Franciszka i Stanisławy 
z d. Kraczkowskiej urodziła 
się 04.09.1949 r. w Witry-
łowie. W latach 1956-1963 
uczęszczała do Szkoły 
Podstawowej w Witryło-
wie. Liceum Pedagogicz-
ne w Gorlicach ukończyła 
w 1968r.

Pracę w zawodzie 
nauczycielskim rozpoczę-
ła 16.08.1968 r. w Szkole 
Podstawowej w Grabówce 
i tu 04.05.1971 r. złożyła 
egzamin kwalifikacyjny.

Starała się pracować 
jak najlepiej. Uczestniczyła w kursach doskonalenia zawo-
dowego organizowanych przez IKN- ODN w Rzeszowie w 
zakresie nauczania matematyki w kl. I-III.

Ukończyła również kurs wdrażania nowego progra-
mu języka rosyjskiego w kl. V-VII w Sandomierzu. W roku 
szkolnym 1976/77 brała udział w organizowanym przez 
KOiW w Krośnie szkoleniu dla nauczycieli reedukatorów, 
które uprawniło ją do prowadzenia zajęć wyrównawczych 
w szkole (w tzw. zespołach kompensacyjnych) z dziećmi o 
mikrodefektach rozwojowych.

14.03.1972 r otrzymała skierowanie na studia zaocz-

ne w WSP w Rzeszowie- kierunek filologia rosyjska. Dy-
plom ukończenia „studiów magisterskich w zakresie filologii 
rosyjskiej - specjalność nauczycielska” otrzymała 18 maja 
1984r. 

Ze względu na trudne warunki życiowe (mieszkanie, 
dojazd na studia) z dniem 01.08.1976 r. na własną prośbę 
przeniosła się do pracy w Szkole Podstawowej w Dydni. Tu 
pracowała do 30 lipca 1980 r., mieszkając w Domu Nauczy-
ciela w Krzemiennej.

Ze względu na pogarszający się stan zdrowia otrzy-
mała w roku szkolnym 1980/81 przeniesienie do pracy w 
szkole w Krzemiennej.

Od roku 1979 wymagała stałej opieki lekarskiej. 
Choroba serca, stawów, częste choroby gardła i niedowład 
strun głosowych były przyczyną niezdolności do pracy. Ko-
rzystała z leczenia szpitalnego, a także „z urlopów dla po-
ratowania zdrowia”.

I 01.09.1989 r.- 28.02.1990 r.
II 30.11.1990 r. - 29.05.1991.r
Pogarszający się jednak ciągle stan zdrowia był 

przyczyną skierowania na komisję lekarską, która stwier-
dziwszy chorobę zawodową, wydała orzeczenie o przejściu 
na rentę.

Koleżanka nie powróciła już do pracy w szkole. 
Jeszcze kilka miesięcy mieszkała w Domu Nauczyciela w 
Krzemiennej, a następnie przeniosła się do matki- do domu 
rodzinnego w Witryłowie.

Tam zmarła 18.11.1999r. 

ko jej się nasunie- zaraz zostaje zanotowane. Śmieje się, 
że komputer, na którym pisze, to niedobry wynalazek, bo 
można pisać, pisać i końca nie widać…

Lubi to pisanie, i lubi gdy jest komuś potrzebne. A 
takich okazji miewa- mnóstwo. Przychodzą na przykład 
dożynki- kto ma napisać wiersz, który zostanie wygłoszo-
ny ze sceny, i który musi zawierać wszystko co ważne, co 
aktualne? Albo przyjedzie dyrektor szkoły: „niech mi pani 
napisze na 11 listopada wiersz patriotyczny”. A po nim 
ktoś inny: „Urszula, zjazd w Krzywem robimy, napisz coś 
o GOK- u”! Innym razem jest Dzień Nauczyciela, czyjeś 
złote gody…

Więc pisze, szuka słów, robi korekty. Komputer daje 
w tym wielką wyrękę: nieudane sformułowanie, kulejący 
wers łatwo zastąpić czymś lepszym, bardziej pasującym. 
A potem słucha opinii i nigdy się nie obraża, jeśli ktoś coś 
wolałby w innych słowach usłyszeć. Bo lubi ludzi, chce żyć 
między ludźmi, być ludziom potrzebna.

I taka się czuje. Są zresztą dowody. Jej wiersze 
dostrzeżono przecież. Dostała piękny dyplom od apteka-
rzy, za wiersz o lekach, dostała dyplom „Podkarpackiego 
Pegaza” - no a rok temu, 28 sierpnia, wręczono jej uro-
czyście honorowe obywatelstwo gminy Dydnia. To bardzo 
ucieszyło. Ona przecież nie dydnianka z rodu, w tę gminę 
tylko wrośnięta, więc tym bardziej przyjemnie, że ją uznali 
za swoją.

Ale żeby robiła coś dla nagród- to nie. W życiu! Ro-
bić trzeba z przekonania, że to ma sens. Dla innych. Więc 
o siebie nigdy się nie martwi, ale niechby ktoś bliski czy 
bodaj znajomy zachorował… Wtedy nie ma co siedzieć, 

trzeba pomagać. Jak się nie da inaczej, to słowem. Zapew-
nieniem: że na wszystko trzeba patrzeć z optymizmem, bo 
to, co się z człowiekiem dzieje, nigdy nie dzieje się bez 
powodu, że nawet załamanie, nawet nieszczęście ma ja-
kiś sens- a choćby taki, iżby nabrać dystansu, przestać się 
szamotać, pomyśleć. Poprawić swoją naturę.

W to wierzyła zawsze, z tym szła z roku w rok. I to 
trzyma sobie w zanadrzu, jako najważniejszy oręż: żeby, 
gdy nadejdzie ten czas, przejść na drugą stronę w zgodzie 
ze wszystkimi, z pozytywnym nastawieniem, ze spokojem. 
I żeby mieć świadomość, iż bez Boga ani do proga, bo 
wszystko, co mamy, mamy od Niego.

Pani Urszula w dobroć Boga wierzy głęboko.
Waldemar Bałda

Przedruk: „Dziennik Polski”, nr 256 (19847) z dnia 
31 października 2009 r., str. C9
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„Kochamy wciąż za mało i stale za późno…”
Życie człowieka – czym ono jest? Jest jak pochodnia, 

która zapala się, jakiś czas płonie i zgaśnie. Jedne pochod-
nie zaledwie się tlą, aby wreszcie zgasnąć na zawsze... i 
po nich szybko zanika ślad, inne natomiast palą się jasnym 
płomieniem, dają światło i ciepło, wskazując drogę idącym 
za nią...Takim Człowiekiem – Pochodnią był  - ksiądz Ma-
rian Marchut.

Całe życie poświęcał Siebie bez reszty wszystkim lu-
dziom razem i każdemu człowiekowi oddzielnie. Człowieka 
mierzył miarą serca, uczył miłości, szacunku, godności, po-
trafił znaleźć wspólny język i drogę do każdego serca.

Ks. Marian Marchut urodził się 09.04.1934r. w Wo-
linie. Studia teologiczne - Wyższe Seminarium Duchowne 
odbył w latach 1953-1958 w Przemyślu. Święcenia kapłań-
skie przyjął 1 czerwca 1958r. Swoją pracę duszpasterską 
rozpoczął w Markowej (1958-1961). Potem pracował w 
Przeworsku (1961 – 1964), w Kuńkowcach (1964 – 1965), 
w Sieniawie (1965-1966), w Manasterzu (1966-1984), w 
Kańczudze (1984-1996). Do Jabłonki przybył w 1996r. i 
jako proboszcz pracował tutaj do 2004r. 

Zawsze był otwarty na wszelkie inicjatywy społecz-
ne. Zachęcał parafian do włączania się w budowę szkoły, 
oczyszczalni, kanalizacji, poszerzenia parkingu przykoś-
cielnego. Ksiądz Marchut dbał o kościół i jego otoczenie. 
Wymienił część pokrycia dachu, oświetlenie w kościele. 
Przebudowana została dzwonnica, zakupiono nowy dzwon 
( ze sterowaniem elektronicznym) – Jana Pawła II, odnowio-
no i przeniesiono obok plebani zabytkową kapliczkę Matki 
Boskiej, która znajdowała się w parku przydworskim. 

Równocześnie uczył w szkole religii. Był bardzo lu-
biany przez dzieci i grono pedagogiczne. Uczestniczył we 
wszystkich wydarzeniach szkolnych. Nigdy nie odmówił po-
mocy, z uśmiechem na twarzy doradzał i angażował się w 
szkolne przedsięwzięcia. Był jednym z inicjatorów nadania 
szkole w Jabłonce imienia Jana Pawła II. W 1997r. poświę-
cił kamień węgielny pod budowę nowej szkoły. Wraz z arcy-
biskupem Józefem Michalikiem 30 sierpnia 2001r. poświęcił 
nową szkołę. 16 października 2001r. po raz pierwszy prze-

żywaliśmy Dzień Patrona Szkoły i wówczas ks. Marchut po-
święcił płaskorzeźbę Jana Pawła II. Zabawy integracyjne, 
25. rocznica pontyfikatu Jana Pawła II, spotkanie z misjona-
rzami, nawiedzenie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej 
– te wspólne szkolne przeżycia ubogacone przez ks. Maria-
na na długo pozostają w naszej pamięci. W czerwcu 2004r. 
ks. Marchut odszedł na emeryturę. Jednak nie żegnaliśmy 
się z nim, wierząc, że o nas nie zapomni. I tak też się stało. 
16 października 2004r. wraz z nami przeżywał poświęcenie 
pomnika Jana Pawła II a dwa lata później wręczyliśmy Mu 
Medal – Przyjaciel Szkoły. 

Dzisiaj, gdy Księdza Mariana Marchuta nie ma wśród 
nas uparcie powtarzamy słowa piosenki religijnej:

 „Daj nam wiarę, że to ma sens 
Że nie trzeba żałować przyjaciół 
Że gdziekolwiek są dobrze im jest
Bo są z nami choć w innej postaci 
I przekonaj, że tak ma być 
Że po głosach tych wciąż drży powietrze 
Że odeszli po to by żyć 
I tym razem będą żyć wiecznie”.

Zuzanna Dmitrzak

Była sumienną, obowiązkową i pełną poświęcenia 
dla dzieci nauczycielką. Dużo pracowała społecznie na 
rzecz młodzieży w szkole, w samorządzie uczniowskim i 
harcerstwie.

Za pracę otrzymała liczne wyróżnienia i nagrody:
- w 1981 r. - Nagrodę Kuratora Oświaty w Krośnie
- w 1988 r. - Nagrodę Jubileuszową (20 lat pracy nauczy-

cielskiej) Gminnego Inspektora Szkół w Dydni.
Zmarła mając 50 lat.
Pamięć o Niej zachowana w sercach szkolnej dzia-

twy jest dla Niej z pewnością największą nagrodą za uczci-
we, pracowite, sumienne choć trudne nauczycielskie życie.

Halina Pocałuń
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Zofia Wójcik - Moje wspomnienia (cz. 7) Halina Kościńska

Pracuję w Humniskach.
W starej szkole u pp. Froniów w Humniskach jak 

u najdroższych rodziców gromadziła się przy okrągłym 
stole miejscowa inteligencja: ich najbliższa rodzina, 
księża i nauczycielki. Był fortepian, herbatka i ciastka, 
ale przede wszystkim swobodna wymiana myśli, zdo-
bywanie doświadczenia i obycia towarzyskiego. Senior 
rodziny Froniów bawił nas  wspaniałymi dowcipami. Czu-
łam się wspaniale w gronie dobrych przyjaciół. Był wśród 
nich i sędziwy ks. Dobrowolski, który zapraszał nas, mło-
de nauczycielki  na swoje lekcje religii, które mimo po-
deszłego wieku jeszcze prowadził w klasach niższych. 
Bardzo przeżyłam jego chorobę, a następnie śmierć. Ze 
smutkiem odprowadziliśmy go na miejsce wiecznego 
spoczynku.

 Na miejsce ks. Dobrowolskiego przyszedł młody i 
bardzo ambitny ks. Michał Sternal. On również spotykał 
się z nami przy okrągłym stole. Zaraz na wstępie zaan-
gażował całe zebrane tam towarzystwo do pracy przy 
dekorowaniu kościoła i bramy wjazdowej na przybycie 
ks. bpa Nowaka. Miał podejście do wszystkich. Zaczepił 
nawet młodych, podpitych chłopaków, którzy ze śpiewem 
szli przez wieś i z humorem zaproponował im zamiast pi-
cia i wydzierania się wieczorami pomoc przy kościele, bo 
były różnorodne potrzeby. Przyszli, a jakże i pomagali. A 
dzięki wyrobionej towarzysko młodzieży i wychowawcom 
kilku z nich udało się wykierować „na ludzi”. 

Udała się  wizytacja ks. biskupa w całym tego 
słowa znaczeniu, bo i uroczystość powitalna i katechi-
zacja w szkole. W I klasie ks. bp rozmawiał z uczniami 
na wesoło. Zapytany mały chłopczyna przez ks. biskupa 
„Czy ci się podoba biskup?, jak to dziecko odpowiedział 
szczerze: „Nie, bo ma  wąsy w nosie i duży brzuch”, co 
wywołało ogólne poruszenie, ale i wybuch serdecznego 
śmiechu bpa Nowaka.

Na miejsce ks. Michała przyszedł  ks. Władysław 
Wroński. W krótkim czasie i on dołączył do naszego to-
warzystwa. Bardzo był inteligentny i uczuciowy. Przeżył  
napad na plebanię i jak opowiadał, tylko jego krzyk z 
okienka na strychu, który usłyszała sąsiadka i  narobiła 
alarmu, uchronił go od kradzieży, a być może i od nie-
chybnej śmierci, jak wcześniej ks. Borczyka.

Podczas pracy nauczycielskiej w Humniskach by-
łam na promocji mojego brata Karola i jego kolegi z Hum-
nisk Józia Wojciechowskiego w miejscowości Ostrów 
Mazowiecki za Warszawą. Była trybuna pełna generalicji 
i zaproszonych gości,  salwa honorowa, przemówienia, 
pasowanie, a potem parada na dziedzińcu szkoły i zdję-
cia z młodymi oficerami. Ze względu na stan zdrowia nie 
mogła w niej uczestniczyć mama, ale szczęście jej nie 
miało granic, bo wykształciła ostatnie, najmłodsze dzie-
cko. Rozpierała mnie duma, bo miałam w tym mój nie-
bagatelny udział.  Po urlopie u mamy, Karol wyjechał do 
swojej jednostki, która stacjonowała w Jarosławiu.

Mile wspominam pp. Wronów, którzy po przej-
ściu na emeryturę ze szkoły w Niebocku, zakupili dom 
w Humniskach i stali się moimi bliskimi sąsiadami. Byli 
małżeństwem bezdzietnym, ale wzięli na wychowanie 
dwoje dzieci siostry p. Wrony. Marysia uczęszczała do 
gimnazjum w Brzozowie. Maturę zdała na tajnych kom-

pletach w okresie okupacji, a po wojnie ukończyła hi-
storię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Józio po ukończeniu zasadniczej szkoły ślusarskiej był 
doskonałym mechanikiem – racjonalizatorem. Szanowali 
i bardzo kochali swoich opiekunów, co okazywali im na 
każdym kroku. Bardzo byłam zżyta z pp. Wronami  i ich 
wychowankami, którzy nosili nazwisko Orańscy.

Nad rzeką Stobnicą, na początku wsi w domu przy-
pominającym dworek, z młynem i tartakiem mieszkali pp. 
Kwiatkowscy. Pani domu – to córka naszego kochane-
go seniora p. Fronia – to matka dziesięciorga pięknych 
jak ona dzieci: 7 synów i 3 córek. Zawsze uśmiechnięta, 
gościnna, pogodna – jest słońcem tego domu. Po latach 
trudów, zabiegania i starań odwiedzała swoje dzieci – 
doktorów, magistrów, kierowników, nauczycieli, bo wszy-
scy zdobyli wykształcenie, ale los rozrzucił ich po całej 
Polsce.

Uczyłam te dzieci w szkole i prywatnie, dlatego z 
ogromnym szacunkiem wspominam ich matkę, ojca oraz 
ich samych.

W Humniskach mieszkała także moja koleżanka,  
Olga Gądecka, z którą przed laty pracowałam w Wesołej. 
Wspólnie jeździłyśmy do kina w Brzozowie. To ona właś-
nie znająca dobrze kierownictwo kopalni ropy wystara-
ła się o pracę  dla kilku moich dobrych uczniów, w tym 
dla narzeczonego mojej pomocnicy – Stanisława Kędry, 
który ukończył szkołę wiertniczą w Krośnie. Udzielałam 
lekcji prywatnych synowi pp. Striglów oraz synowi admi-
nistratora majątku w Grabownicy Starzeńskiej. Mile po 
latach wspominam jego przyjazdy z boną – opiekunką 
do Humnisk, bo był dzieckiem bardzo zdolnym i  pilnym. 

Nie tylko była praca, przyjaciele i miłe z tym zwią-
zane wspomnienia. W 1934 roku zmarł mój 82-letni wu-
jek w Krakowcu – brat mojej mamy, ksiądz i dobrodziej 
– opiekun rodziny. Pożegnałam także 3 września 1934 r. 
moją ukochaną mamę, która zmarła w Dydni po krótkiej, 
ale ciężkiej chorobie. 

Zapomnienia szukałam w pracy szkolnej i poza-
szkolnej, a także na zamkniętych rekolekcjach w Starej 
Wsi, gdzie p. Podulkowa protegowała mnie na członka 
Sodalicji Mariańskiej.

Wprowadzone zostały nowe programy polecające, 
aby młodzieży urządzać wycieczki po najbliższej okolicy. 
Zgodnie z zaleceniami władz oświatowych zrobiłam ich 
kilka, wcześniej mówiąc uczniom o zachowaniu dyscypli-
ny i poszanowaniu przyrody.

Zamieszkała u mnie w Humniskach moja siostrze-
nica Marysia z Dydni. Uczęszcza do klasy VII szkoły 
podstawowej żeńskiej w Brzozowie. Jest pilna, lubi czy-
tać książki, ale jest bardzo nieśmiała. Przypomina mi 
mnie samą, gdy mieszkałam na stancji w Brzozowie, a 
potem w Sanoku.

Przed 1939 rokiem byłam jeszcze na 2-tygodnio-
wych wczasach w Zakopanem z pp. Podulkami i ich przy-
jaciółmi pp. Kwolkami z Bliznego oraz z pp. Podulkami 
na Śląsku i w Częstochowie. Wszędzie spotykałam się z 
życzliwością ludzką i miłym przyjęciem.

Halina Kościńska
cdn. 
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W pierwszej części opisano 
wydarzenia, które dotyczą  rodziny 
od XIV do XVII wieku, osadzając je w 
kontekście historii Polski.

Opisując historię rodziny w 
wieku XVIII warto wspomnieć, że Pa-
weł Suchodolski, stolnik dobrzyński, 
był równocześnie deputatem na try-
bunał koronny w Lublinie. Instytucja 
ta funkcjonowała od 1578 r. jako sąd 
szlachecki drugiej i ostatniej instancji, 
w skład której wchodziło 27 przed-
stawicieli szlachty i 6 osób ze strony 
duchowieństwa z całego kraju. Był to 
odpowiednik dzisiejszego Sądu Naj-
wyższego. 

Paweł miał syna Macieja, któ-
ry był chorążym, kasztelanem lubel-
skim oraz posłem na sejm. W 1732 r. 
wojewoda Mazowiecki Stanisław Po-
niatowski (ojciec późniejszego króla) 
obejmując starostwo lubelskie, mianował go podstarościm 
grodzkim lubelskim. Maciej był ważną osobistością cenioną 
wśród szlachty lubelskiej. Dowodem tego może być fakt, że 
pojechał on jako poseł na sejm elekcyjny, podczas którego 
wybierano króla. Będąc posłem na sejm m.in. wnioskował 
o naprawę wymiaru sprawiedliwości, głównie w celu zapo-
biegania zdzierstwu i nadużyciom. Pod koniec obrad sejmu, 
gdy ciągle nie wybrano marszałka, upominał obradujących 
posłów mówiąc „Salwujemy sesje ode dnia do dnia, ale nie 
salwujemy Rzeczpospolitej”. Widać wyraźnie w tych sło-
wach jego głęboki patriotyzm oraz chęć podjęcia reform w 
kraju.  Maciej Suchodolski posiadał wiele dóbr ziemskich 
m.in. Dorohusk i Wojcieszków. Z żoną Otylią Gołuchowską 
miał 2 synów: Michała Maurycego i Józefa. 

Pierwszy z nich, Michał Maurycy, kasztelan lubelski, 
w odziedziczonym po ojcu Dorohusku wybudował w 1759 
r. okazałą rezydencję barokową, którą okalał park w stylu 
angielskim. Budowla ta stoi do dziś i mieści się w niej biblio-
teka oraz Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku. 
Michał Suchodolski bardzo zasłużył się dla tej miejscowości 
gdyż uzyskał dla niej w roku 1750 prawa miejskie od króla 
Augusta III Sasa. W odziedziczonym Wojcieszkowie wybu-
dował w 1764 r. kościół, który miał osiem ołtarzy.  

Synem Michała był Wojciech 
Suchodolski – znana postać z cza-
sów Sejmu Czteroletniego. Jako 
młody szlachcic należał do konfe-
deratów barskich. W późniejszym 
okresie zostaje chorążym chełmskim 
a następnie posłem na sejm z Ziemi 
Chełmskiej. W 1777 r. przebywał w 
Warszawie i został szambelanem kró-
la Stanisława Augusta Poniatowskie-
go. Zasłynął jako największy mówca 
sejmowy, czego dowodem jest około 
750 wystąpień podczas obrad. Bar-
dzo barwnym i kwiecistym językiem 
przykuwał uwagę posłów, a nawet sa-
mego króla. Trzeba jednak dodać, że 
należał do partii hetmańskiej, której 
przewodniczył Franciszek Ksawery 
Branicki. Było to ugrupowanie skraj-
nie konserwatywne. Postać Wojcie-
cha jest bardzo kontrowersyjna gdyż 

z jednej strony był przeciwnikiem reform, a z drugiej kryty-
kował sejm rozbiorowy i żądał zniesienia Rady Nieustającej, 
której większość członków była płatnymi rosyjskimi agenta-
mi. Żądał nałożenia nowych podatków na duchowieństwo, 
oraz uczynienia z Jasnej Góry fortecy obronnej. Wojciech 
Suchodolski uznawany był za cennego polityka, ponieważ 
sam król chciał przyciągnąć go na swoją stronę mianując 
go kasztelanem radomskim. Mimo to, został wierny swoim 
poglądom politycznym. Z upływem czasu stał się jednym 
z głównych posłów partii hetmana Branickiego. Wejście do 
stanu senatorskiego umożliwiło mu, w późniejszym okresie, 
otrzymać godność hrabiego galicyjskiego, nadanego przez 
cesarza Austrii Franciszka II w 1800 r. Zapoczątkował tym 
samym linię hrabiowską rodziny Suchodolskich. 

Wojciech miał m.in. syna Franciszka i Edmunda.  
Hrabia Franciszek był ziemianinem, oficerem wojsk austria-
ckich, marszałkiem sejmików szlacheckich oraz z zaintere-
sowania muzykiem. Dobra gościeradowskie, które posiadał 
uchodziły za największe w powiecie janowskim po Ordy-
nacji Zamoyskich. Był uznawany za jednego z najzamoż-
niejszych arystokratów na Lubelszczyźnie. Jako skrzypek 
brał udział w różnych koncertach organizowanych przez 
Lubelskie Towarzystwo Filharmoniczne. Miał dwóch sy-
nów: Edmunda i Eligiusza. Edmund odziedziczył rodzinną 
posiadłość w Wojcieszkowie m.in. pałac oraz liczne dobra 
ziemskie. Prowadził wystawne życie w Paryżu. Obracał się 
w kręgu polskiej emigracji i był zapewne gościem Hotelu 
Lambert (w tym okresie gromadziła się tutaj elita polskich 
patriotów takich jak : Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz, 
Juliusz Słowacki i Juliusz Kossak).  Będąc we Francji po-
padł w długi i zmuszony był sprzedać odziedziczony mają-
tek. Drugi syn Franciszka hrabia Eligiusz Suchodolski otrzy-
mał dobra w Gościeradowie. Odziedziczył po ojcu talent 
muzyczny. Grał na skrzypcach i fortepianie. Razem z bra-
tem uczyli się zasad muzyki u Józefa Elsnera (nauczyciela 
akademickiego Fryderyka Chopina)  w Warszawie.  Cieszył 
się opinią człowieka bezinteresownego i wrażliwego na bie-
dę. Nie miał szczęścia w miłości.  Na starość w 1892 r. cały 
swój majątek m.in. pałac w Gościeradowie wraz z parkiem 

Dzieje rodziny Suchodolskich (cz. II) Mateusz i Zbigniew
Suchodolscy
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Maciej Suchodolski

Pałac Suchodolskich w Dorohusku
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Budżet gminy
Budżet gminy uchwalany jest w formie uchwały bu-

dżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. 
Na jego podstawie gmina prowadzi swoją gospodarkę fi-
nansową w sposób jawny i samodzielny.

Budżet gminy jest rocznym planem:
- dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej 

jednostki;
- przychodów i wydatków: zakładów budżetowych, gospo-

darstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków 
specjalnych; funduszy celowych jednostek samorządu 
terytorialnego.

Jego opracowanie nie zależy tylko od wójta czy rady. 
Wymaga współdziałania gminnych organów oraz wielu in-
nych podmiotów.

W budżecie obowiązuje zasada równowagi finan-
sowej, która oznacza, że roczne wydatki samorządu plus 
rozchody nie mogą przekroczyć jego dochodów powiększo-
nych o przychody. Natomiast jeżeli w uchwale budżetowej 

wystąpi niedobór, należy określić źródła jego pokrycia, a w 
przypadku nadwyżki – jej przeznaczenie.

Zgodnie z zasadą jedności materialnej budżetu ca-
łość dochodów powinna być przeznaczona na całość wy-
datków, czyli dochody mają przeznaczenie ogólne i nie po-
winny być powiązane z konkretnymi wydatkami. Oznacza 
to, że budżet jest zestawieniem dochodów i wydatków, w 
wyniku którego powstaje nadwyżka lub deficyt. Przychody 
budżetu to głównie: pożyczki, kredyty i obligacje (papiery 
wartościowe), a rozchody to ich spłata oraz wykup; do przy-
chodów budżetu zalicza się również wolne środki.

Kwestie przygotowywania, przyjmowania i wprowa-
dzania zmian w budżecie gminy regulują w szczególno-
ści dwie ustawy: ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym oraz ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych.

Od 1 stycznia 2010 roku wchodzi w życie nowa usta-
wa o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 r.

przekazał na Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, 
a obrazy, bibliotekę i rękopisy do Muzeum Czartoryskich w 
Krakowie. 

Wracając do Józefa, który był drugim synem Macieja  
kasztelana lubelskiego  to wiadomo, że pełnił on funkcje 
stolnika lubelskiego oraz komisarza generalnego starostwa 
przemyskiego. Pochowany jest krypcie w podziemiach koś-
cioła Reformatów w Przemyślu. Jego najstarszy syn Igna-
cy,  był dziedzicem w Srokach i Jastrzębkowie k. Lwowa. 
Dzierżawił prawdopodobnie u księcia Lubomirskiego Gro-
dzisko Górne i Dolne k. Łańcuta. Jeden z jego synów Leon, 
odziedziczył majątek w Jastrzębkowie, a po skończeniu 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, zaciągnął się 
do powstania listopadowego w 1831 r. i walczył w obronie 
Zamościa. Za zasługi wojenne otrzymał krzyż Virtuti Militari 
i stopień oficerski. Pochowany został na cmentarzu Łycza-
kowskim we Lwowie w rodzinnej kaplicy Krzeczunowiczów 
i Suchodolskich. 

Wnuk Ignacego Karol, był obywatelem galicyjskim 
cyrkułu tarnowskiego. Ożenił się z Heleną Krajewską, która 
wniosła mu zapewne w posagu część wsi Wydrna w po-
wiecie brzozowskim. Zajmował się on tam zarządzaniem 
gospodarstwa. W celu uzyskania większego majątku dzier-
żawił dobra tarnowieckie k. Jasła. Pochowany został na 
cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Pozostawił po sobie 7 
synów i 2 córki. Jednym z nich był Sylwester, ojciec Leopol-
da – powstańca z 1863 r.. Jako najstarszy syn Sylwester 
otrzymał po ojcu posesję w Wydrnej. Podobnie jak ojciec, 
zajmował się prowadzeniem gospodarstwa ziemskiego. Z 
dokumentów rodzinnych wynika, że prowadził bogate ży-
cie towarzyskie, spotykając się z liczną rodziną i okoliczną 
szlachtą m.in. z Ostaszewskimi ze Wzdowa, Tyszkowski-
mi z Pakoszówki, Urbańskimi z Haczowa, Pohoreckimi z 
Dydni, Kraińskimi z Jabłonki i Dwernickimi z Witryłowa. Z 
pamiętników rodowych można wywnioskować, że Sylwe-
ster przywiązywał dużą wagę do staropolskiego stylu życia 
polskiej szlachty. 

19 lutego 1846 r. w Galicji rozpoczęła się rabacja 
chłopska, znana również pod inną nazwą, jako rzeź gali-
cyjska. Gdy szlachta zamierzała na terenie Galicji przygo-
tować kolejne powstanie przeciwko zaborcy, starosta tar-
nowski Johann Breinl poprzez swoich agentów austriackich 

i polskich, zbuntował chłopów, głównie przeciwko właści-
cielom ziemskim. Chłopi, pod przywództwem Jakuba Szeli, 
wystąpili zbrojnie przeciwko szlachcie. Podsyceni złudnymi 
obietnicami zaborcy plądrowali dwory i bestialsko mścili się 
na swoich panach. Rabacja swoim zasięgiem objęła m.in. 
powiat: tarnowski, jasielski i sanocki. Zaborca był do tego 
stopnia wyrafinowany, że płacił chłopom dwukrotnie więcej 
za zamordowanego pana niż za żywego. Chłopi stosowali 
okrutne metody zadając cierpienia swoim ofiarom np.: obci-
nali uszy, język, odpiłowywali głowy i kończyny. Rabacja nie 
ominęła również Sylwestra i jego rodziny. Chłopi z okolicz-
nych wsi pobili go, ograbili majątek w Wydrnej i zawieźli do 
urzędu powiatowego w Sanoku. Niestety to wydarzenie wy-
warło istotny wpływ na dalsze losy rodziny Suchodolskich.  

Mateusz i Zbigniew Suchodolscy 
cdn.
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Joanna Stanisławczyk

Hrabia Wojciech Suchodolski
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Inwestycje w gminie Dydnia

Koniec 2009 roku to czas podsumowań. W Gminie 
Dydnia realizowanych jest w dalszym ciągu szereg inwe-
stycji. Zakończone zostały już prace związane z rozbudo-
wą i adaptacją Domu Ludowego na Wiejski Dom Kultury w 
Dydni. Inwestycja ta zrealizowana została między innymi 
dzięki środkom pozyskanym od Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. W ramach usuwania skutków klęsk 
żywiołowych zrealizowano także szereg inwestycji drogo-
wo – mostowych. Na terenie gminy Dydnia, powstały drogi 
o nawierzchniach bitumicznych jak i nawierzchniach z płyt 
wielootworowych typu JOMB, odbudowano także część 
mostów uszkodzonych podczas powodzi. Zakończone zo-
stały także prace prowadzone przy budowie pierwszego 
etapu chodnika dla pieszych w miejscowości Niebocko. 
Jest to drugi z kolei w gminie wykonany odcinek chodnika 
przy drodze wojewódzkiej. Inwestycja ta była współfinan-
sowana przez Samorząd Województwa Podkarpackiego i 
Gminę Dydnia. Jest to inwestycja – można by nawet okre-
ślić ją jako nie tyle inwestycją infrastrukturalną, ale inwesty-
cję „w bezpieczeństwo” przechodniów. Określenie to jest 
jak najbardziej trafne, gdyż dotychczasowo poziom bez-
pieczeństwa przechodniów nie był nazbyt wysoki na tym 
odcinku drogi wojewódzkiej. Pierwsze metry tego chodnika 
powstały w strategicznym miejscu, jakim jest centrum miej-
scowości – miejsce szczególnie uczęszczane przez dzieci 
szkolne. W trakcie budowy chodnika przebudowano także 
zatokę autobusową sąsiadującą bezpośrednio z chodni-
kiem - oraz zamontowano nowe estetyczne zadaszenie 
przystankowe.  

Działalność kulturalna w Gminie Dydnia rozwija się 
z roku na rok coraz bardziej. W miejscowości Jabłonka w 
2009 roku powstało w budynku szkolnym Centrum Kultury  
będzie prowadzić ono działalność kulturalną poprzez:

- rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb 
kulturalnych,

- przygotowanie do tworzenia i odbioru wartości kultural-
nych,

- kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu ar-

tystycznego,
- edukację kulturalną oraz popularyzacj wiedzy i sztuki,
- prowadzenie działalności Izby Muzealnej.

Działalność merytoryczna prowadzona będzie w 
kilku równoległych dziedzinach, adresowana zarówno 
do szerokiej rzeszy (odbiorców imprez masowych), jak i 
do konkretnych grup, z którymi realizowany będzie pro-
gram kulturalny. Ponadto organizowane będą imprezy 
cykliczne m.in. „Ferie z Centrum Kultury”, „Czwartkowe 
wieczory z Kulturą”, „Koncerty z Janem Pawłem II”. Ni-
niejsze Centrum Kultury zostało doposażone ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w taki 
sprzęt jak:
• Szyna LM-10 do zawieszania obrazów - 8szt
• Ramy prezentacyjne - 8szt
• Gablota stolikowa na postumencie - 4szt
• Gablota wolnostojąca - 3szt
• Ekrany szklane - 2szt
• Sprzęt nagłaśniający - 1szt
• Ekran elektryczny i projektor multimedialny - 1kpl
• Krzesła - 20szt
• Stoliki -  4szt
• Tablice informacyjne - 3szt
• Reflektory - 2szt

Koniec roku – jak już na wstępie zostało wspomnia-
ne – to czas podsumowań, ale zarazem czas oczekiwań  

Uchwała budżetowa składa się z:
1) budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) załączników.

Wyłączną kompetencję do uchwalania budżetu gmi-
ny ma Rada Gminy jako organ stanowiący. Organem wy-
konawczym jest Wójt Gminy, który sprawuje ogólny nadzór 
nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, docho-
dów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy.  
Zgodnie z nową ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. organ 
stanowiący j.s.t. podejmuje uchwałę budżetową przed roz-
poczęciem roku budżetowego , a w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach nie później jak do dnia 31 stycznia roku 
budżetowego. 

W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej w ter-
minie do 31 stycznia, Regionalna Izba Obrachunkowa, w 
terminie do końca lutego roku budżetowego, ustala budżet 
jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań włas-
nych i zleconych.

Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, podstawą 
gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej 
przedstawiony organowi stanowiącemu jednostki samorzą-
du terytorialnego.

Po uchwaleniu budżetu przez Radę Gminy wójt prze-
kazuje uchwalę Regionalnej Izbie  Obrachunkowej. 

Joanna Stanisławczyk

Maciej Dżoń

fot. G. Cipora

Budowa chodnika w Niebocku

fot. G. Cipora

Wiejski Dom Kultury w Dydni
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na to, co zostanie zrealizowane w 2010 roku. Będą to: 
„Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Krzemienna wraz z kanalizacją sanitarną miejscowości 
Dydnia i Krzemienna”, „Budowa budynku sportowego oraz 

zadaszonych trybun przy stadionie w Niebocku” oraz wie-
le nowo planowanych inwestycji, a wśród nich kanalizacja 
Końskiego i Witryłowa.

Maciej Dżoń

Priorytetowym zadaniem gminy jest służenie miesz-
kańcom w sposób najskuteczniejszy w ramach posiadanych 
środków. Gmina realizuje swoje zadania przy pomocy or-
ganizacji pozarządowych, skupiających najaktywniejszych 
i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli 
danego środowiska. Współpraca gminy z podmiotami nie-
zaliczanymi do sektora finansów publicznych pozwala sku-
teczniej i efektywniej działać na rzecz rozwoju społeczno - 
ekonomicznego gminy oraz poprawy warunków i jakości 
życia mieszkańców gminy. 

W celu realizacji zadań przy pomocy organizacji po-
zarządowych, gmina co roku opracowuje „Roczny program 
współpracy z organizacjami pozarządowymi”, w którym 
określa się obszary, formy i zasady współpracy.

W celu opracowania realnego programu, gmina or-
ganizuje spotkania konsultacyjne. W roku bieżącym spotka-
nie takie odbyło się w dniu 05.11.2009 roku, na które zosta-
ły zaproszone wszystkie stowarzyszenia oraz organizacje 
nieformalne.

W wyniku tego spotkania zostały wypracowane ob-
szary działania na 2010 rok.

Na terenie Gminy Dydnia prowadzą działalność: 
- Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Gra-

bówka,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Eduka-

cyjnych, Kulturalnych, Społecznych i Gospodarczych „Li-
der” w Dydni,

- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji i Środowi-
ska Lokalnego Wsi Niebocko,

- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Jabłonka,
- Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Krzemienna
- Stowarzyszenie Obarzym 2009

oraz:
- Ludowy Klub Sportowy „Zryw” w Dydni
- Ludowy Klub Sportowy „Viktoria” w Niebocku
- Uczniowski Klub Sportowy „Pionier” w Niebocku
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Dydni
- Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Dydni
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grabowianka” w Gra-

bówce
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orły” w Jabłonce.

Ponadto działalność prowadzi 11 jednostek Ochotni-
czej Straży Pożarnej w miejscowościach: Dydnia, Jabłon-
ka, Grabówka, Niebocko, Wydrna, Krzywe, Krzemienna, 
Obarzym, Niewistka, Temeszów i Witryłów oraz 12 Kół Go-
spodyń Wiejskich w miejscowościach: Niebocko, Jabłonka, 
Krzywe, Wydrna, Krzemienna, Grabówka, Końskie, Dydnia, 
Ulucz, Temeszów, Niewistka i Obarzym jako grupy niefor-
malne,  ponieważ nie są nigdzie zarejestrowane.

Krystyna Węgłowska

W służbie mieszkańcom gminy

Stawki podatkowe w Gminie Dydnia na 2010 rok
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i 

opłatach lokalnych obliguje Radę Gminy do określenia w 
drodze uchwały wysokości stawek podatku:
1) od nieruchomości, z tym, że stawki nie mogą przekro-

czyć górnych granic stawek kwotowych ogłaszanych na 
każdy rok podatkowy przez Ministra Finansów w drodze 
Obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” 
z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych ustalanego na podstawie Komunikatu Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w 
tymże Dzienniku w terminie 20 dni po upływie I półrocza,

2) od środków transportowych, z tym, że stawki te nie mogą 
przekroczyć górnych granic stawek ogłaszanych przez 
Ministra Finansów j.w., a dla pojazdów o dopuszczalnej 
masie całkowitej (DMC) powyżej 12 ton stawki nie mogą 
być niższe od kwot określonych w załącznikach nr 1-3 
cyt. wyżej ustawy. Stawki określone w załącznikach nr 1-3 
do ustawy ulegają przeliczeniu na następny rok podatko-
wy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na 
pierwszy dzień roboczy października danego roku w sto-
sunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok po-
datkowy. Stawki te ogłasza Minister Finansów w drodze 
obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”. 
Jeżeli wskaźnik jest niższy niż 5 %, stawki minimalne nie 
ulegają zmianie.

W dniu 19 listopada 2009 roku Rada Gminy Dydnia 
na swym posiedzeniu określiła stawki podatku od nierucho-

mości i stawki podatku od środków transportowych, przyj-
mując 3,5 % wzrost w stosunku do stawek obowiązujących 
w 2009 roku zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 
14 lipca 2009 roku w sprawie wskaźnika wzrostu cen towa-
rów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009 roku, który 
wyniósł 3,5 %w stosunku do I półrocza 2008 roku.

Informacje o wysokości rocznych stawek, które będą 
obowiązywały od 1 stycznia 2010 r. dostępne są na Biule-
tynie Informacji Publicznej urzędu pod adresem http://bip.
zetorzeszow.eu/ugdydnia.

Dla podatku rolnego Rada Gminy nie obniżyła śred-
niej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obli-
czenia podatku rolnego na 2010 rok.

Średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 
2009 roku przyjmowana jako podstawa do obliczenia po-
datku rolnego na 2010 rok, ogłoszona przez Prezesa GUS 
w Komunikacie z 19 października br. wynosi 34,10 zł i jest 
niższa o 21,70 zł w stosunku do ceny ogłoszonej na 2009 
rok. Jest również niższa o 5,90 zł od średniej ceny skupu 
żyta obniżonej z kwoty 55,80 zł na kwotę 40,00 zł przez 
Radę Gminy Uchwałą Nr XXI/147/2008 z dnia 17 listopada 
2008 roku i przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku 
rolnego na 2009 rok. W związku z powyższym podatek rol-
ny w 2010 roku będzie niższy w stosunku do podatku, jaki 
płaciliśmy w roku bieżącym.

Anna Stachyrak
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Obarzym – Wioska Szlaków
Co zrobić, czego dokonać, aby to, co nas otacza 

stało się bliższe, ciekawsze, piękniejsze? Pytanie to 
jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu w dobie licznych 
podróży zagranicznych i wyjazdów za pracą. Wyliczamy. 
Jest kościół, szkoła, dobra droga. Nie ma…, braki oce-
niamy bardzo subiektywnie. Jest jednak coś, co nas wy-
różnia spośród wielu środowisk – chęć i zapał do pisania 
nowych kart naszej wiejskiej historii.

Wiosną 2009r. powstało Stowarzyszenie Obarzym 
2009. Pierwszym jego działaniem był projekt złożony do 
Programu Integracji Społecznej dotyczący utworzenia 
wioski tematycznej „Obarzym Wioska Szlaków”. Realiza-
cję projektu rozpoczęły spotkania organizacji wiejskich. 
Wyjaśnianie, przekonywanie, zachęcanie. Dzień po dniu 
następowała realizacja postawionych zadań.

Działania w ramach programu objęły poprawę wiej-
skiego boiska sportowego. Młodzież pielęgnowała zieleń, 
dbała o jego czystość i estetykę. 

Przy pomocy Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w 
Sanoku w obrębie wsi zostały wyznaczone piesze szlaki 
spacerowe. Ich przebieg rozpoczyna się od boiska spor-
towego w kierunku Działu. Następnie drogą leśną docho-
dzi się na Łaz, do punktu widokowego, z którego obej-
rzymy dolinę Sanu. Schodząc ze wzgórza, docieramy do 
drogi przez Obarzym. Wędrujemy do kolejnego punktu 
trasy – Domu Tradycji i Kultury. Następnie południowym 
stokiem idziemy w kierunku Moczarek. Na ich szczycie 
równinną drogą przez Kamieniec docieramy do przystan-
ku z widokiem na wzniesienia nad Dydnią i Wydrną. Stąd 
już tylko klika minut dzieli nas od końca pieszej wędrówki 

i najważniejszego jej punktu – Kaplicy pw. Zwiastowania 
Pańskiego z 1828r. 

Trasa jest przepiękna. Jej oznakowanie objęło 
punkty widokowe na szczytach oraz osobliwości przyro-
dy. Charakterystycznym przykładem jest „gruby buk” li-
czący ponad 200 lat. Drzewo rośnie na wzniesieniu Łaz. 
Obwód pnia na wysokości 1,2 m wynosi 462 cm. Na jego 
korze widać rdzawe nacieki. Korodujące odłamki poci-
sków pamiętają działania z czasów II wojny światowej. 

Piesza turystyka nie wymaga wielu nakładów fi-
nansowych. Odpowiednie ubranie, wygodne buty, herba-
ta w termosie – to wszystko, aby wyruszyć w trasę. Szlak 
spacerowy wyznaczono z myślą o dzieciach i młodzieży 
(ciekawostki flory i fauny) oraz wszystkich innych, którzy 
kochają przyrodę i świeże powietrze nasycone wonią ete-
rycznych żywic sosnowych i jodłowych lasów. 

W budynku remizy OSP w Obarzymie powstał Dom 
Tradycji i Kultury. Wśród eksponatów dawnego rzemiosła 
znajdują się m.in. prządka, żarna, cep. Można tutaj obej-
rzeć galerię „Obarzymskie pieńki”, która odkrywa przed 
zwiedzającym czteroletnią historię odbywających się w 
Obarzymie i Niewistce plenerów malarskich. Pokazuje 
cząstkę prac młodych artystów z dwukrotnie organizowa-
nych warsztatów rzeźbiarskich. Dom Tradycji i Kultury to 
przystanek dla wędrowca. Chwila na głębszy oddech i 
powiew zwizualizowanej myśli. 

Obok remizy urządzony został kolorowy plac za-
baw. Zjeżdżalnia, sprężynowiec, huśtawka - szczyt prag-
nień najmłodszych, dający im tak wiele radości. 

W centralnych punktach miejscowości usytuowa-

Uchwałą Nr XXIX/200/2009 Rady Gminy Dydnia z 
dnia 24 września 2009 roku Gmina Dydnia przystąpiła do 
„Stowarzyszenia Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa”. 
Reprezentantami naszej gminy do pracy w Stowarzysze-
niu wyznaczeni zostali: Jerzy F. Adamski oraz Piotr Szul.

Stowarzyszenie ma na celu wspomaganie rozwoju 
komunikacji elektronicznej poprzez budowę i upowszech-
nianie nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych 
służących poprawie dostępu do internetu dla mieszkań-
ców województwa podkarpackiego. 

Celem projektu sieci szerokopasmowej jest za-
pewnienie do końca 2013 roku dostępu do usług szero-
kopasmowych dla ok. 90% mieszkańców i 100% instytucji 

publicznych i przedsiębiorców. Realizacja projektu Sieci 
Szerokopasmowej doprowadzi zarówno do poprawy kon-
kurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu po-
przez zapewnienie konkurencji na rynku hurtowej trans-
misji danych oraz otwartego dostępu do infrastruktury 
pasywnej, jak i do zwiększenia poziomu wiedzy, kompe-
tencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu 
i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców zagro-
żonych wykluczeniem cyfrowym.

Informacje o Stowarzyszeniu dostępne są na jego 
stronie internetowej http://www.podkarpacie-internet.pl

Grzegorz Cipora

Podkarpacka sieć szerokopasmowa

Piotr Szul
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Na szlaku

Dom Tradycji i Kultury w Obarzymie
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Pod takim hasłem w dniu 10 listopada 2009r. w 
Zespole Szkół Publicznych w Końskiem odbył się Gmin-
ny Konkurs Piosenki Patriotycznej. Celem konkursu było 
kształtowanie postawy patriotycznej wśród młodzieży po-
przez rozwijanie zamiłowania do śpiewu. Konkurs miał na 
celu zapoznanie uczniów z treścią podstawowych pieśni 
patriotycznych, rozbudzanie wrażliwości patriotycznej ucz-
niów.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjów. W konkursie wzięło udział 16 uczest-
ników: ze SP w Wydrnej, SP w Grabówce, SP w Niebocku, 
SP w Jabłonce, SP w Końskiem, SP w Dydni i Gimnazjum 
w Dydni, w Niebocku oraz w Końskiem. 

Uczestnicy wykonywali po jednej pieśni patriotycz-
nej. Jury w składzie: przew. ks. Andrzej Pilch, Marta Ryb-
czak i Ewa Cioban oceniało prezentację artystyczną utworu 
oraz ogólny wyraz artystyczny.

W kategorii szkoły podstawowej zwyciężyli: I miejsce 
– Tobiasz Fejdasz, II miejsce – Gabriela Woźniak, III miej-
sce – Natalia Adamska.

W kategorii gimnazjum zwyciężyli: I miejsce – Klau-

dia Sąsiadek, II miejsce – Dominika Sąsiadek, III miejsce 
– Magdalena Wolwowicz.

Dziękujemy opiekunom za przygotowanie uczniów i 
udział w konkursie.

Anna Maślak

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA…

Zadania realizowane przez Posterunek Policji w 
Dydni

W ramach prowadzonych działań policjanci z Po-
sterunku Policji w Dydni wykonują czynności administra-
cyjno-porządkowe, operacyjno-rozpoznawcze oraz do-
chodzeniowo-śledcze.

Policjanci z Posterunku Policji w Dydni realizują 
szereg programów i akcji prewencyjnych na terenie gminy 
Dydnia, w tym: „Alkohol ogranicza dostępność”, „Nieletni 
wobec zagrożenia alkoholizmem i nikotynizmem”, „Brałeś 
nie jedź, po narkotykach rozum wysiada”, „Bezpieczna 
droga do szkoły”, „Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczne 
Ferie”. Funkcjonariusze włączają się również aktywnie 
w realizację przedsięwzięć związanych z ogólnopolski-
mi akcjami informacyjno-edukacyjnymi w tym „Kocham. 
Nie biję”, „Odblaski życia” i inne.  Policjanci na bieżąco 
uczestniczą w prowadzonych akcjach takich jak: „Pasy”, 
„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” czy akcja 
„Prędkość”.  

Realizacja powyższych programów ma na celu 
między innymi zmniejszenie liczby wypadków z udziałem 
najmłodszych oraz ochronę dzieci i młodzieży przed prze-
mocą i uzależnieniami.

W ramach prowadzonych akcji i działań prewencyj-
nych policjanci odbyli szereg spotkań w szkołach, w tym 
w: Szkole Podstawowej w Dydni, Jabłonce, Niewistce, 
Niebocku oraz w Przedszkolu w Dydni. 

Policjanci prowadzą także postępowania przygoto-

wawcze. Prowadzeniem śledztw i dochodzeń zajmuje się 
asystent ds. kryminalnych. Od 1 lipca 2009 r. czyli od dnia 
powstania Posterunku Policji w Dydni do dnia 15 listopada 
2009 r. zostało wszczętych 56 postępowań.  Dla porówna-
nia na terenie gminy Haczów wszczęto 22 postępowania, 
a na terenie gminy Domaradz 26 postępowań. 

W wyniku pracy operacyjnej policjanci ustalili 9 
sprawców kradzieży i kradzieży z włamaniem. W toku pro-
wadzonych postępowań 6 sprawców przemocy w rodzinie 
usłyszało zarzut fizycznego lub psychicznego znęcania 
się. Ponadto policjanci na terenie Naszej Gminy ujawnili 
5 nietrzeźwych kierujących oraz sprawców innych prze-
stępstw w liczbie 10. 

Do 15 listopada policjanci interweniowali w 165 
przypadkach, w tym 113 razy funkcjonariusze podejmo-
wali  interwencje w miejscu publicznym, a 52 razy były to 
typowe interwencje domowe.

Znęcał się nad rodziną, trafił do aresztu
19 listopada Sąd Rejonowy w Brzozowie zasto-

sował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowe-
go aresztu na okres dwóch miesięcy wobec 49-letniego 
mieszkańca Dydni. Mężczyzna znęcał się na rodziną. 

49-letni mieszkaniec Dydni był już karany za znę-
canie. W sierpniu 2008 roku wyszedł z więzienia i znowu 
zaczął znęcać się nad rodziną. 2 listopada żona mężczy-
zny złożyła zawiadomienie. 49-letni mieszkaniec Dydni 
groził jej, synowi i synowej pozbawieniem życia, naruszał 

Posterunek Policji w Dydni informuje

ne są dwie tablice przedstawiające obarzymską ofertę. 
Dodatkowe zainteresowanie turystów może wzbudzić II 
Szlak Architektury Drewnianej oraz trasa rowerowa Do-
liną Sanu.

Realizacja projektu „Obarzym wioska szlaków” 
skupiła Społeczników, którym dziękuję za bezinteresow-
ną pracę i pomoc. Urzeczywistnianie założeń wioski te-

matycznej było również możliwe dzięki Wójtowi Gminy 
Dydnia oraz Przedstawicielom Programu Integracji Spo-
łecznej. 

„Wymyślić wieś od nowa” tytuł jednej z publikacji 
o wioskach tematycznych stał się faktem. A jak wyglądać 
będzie „nowe”? To zależy już od nas... 

 Piotr Szul
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Mieczysław Pilszak
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ich nietykalność cielesną, wyrzucał rodzinę z domu. Męż-
czyzna wyzywał swoich bliskich. Nie przyznał się do sta-
wianych mu zarzutów.

Po analizie materiału dowodowego prokurator wnio-
skował do sądu o aresztowanie mężczyzny. Sąd Rejonowy 
w Brzozowie przychylił się do wniosku. Najbliższe dwa mie-
siące 49-letni mieszkaniec Dydni spędzi w areszcie.

Pamiętajmy! Przemoc w rodzinie jest przestęp-
stwem!

Najczęściej kwalifikowana jest jako przestępstwo 
znęcania z art. 207 kodeksu karnego polegające na fi-
zycznym i psychicznym znęcaniu się nad osobą najbliż-
szą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijają-
cym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim 
lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny 
lub fizyczny. Przestępstwo to jest ścigane z urzędu. 

Mieczysław Pilszak 

„100 Lat Służby Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebocku”
Książka ”100 Lat Służby Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Niebocku” to histo-
ria strażaków, ich oddania i poświęcenia w 
służbie Bogu i człowiekowi.

Autorka w książce tej opisuje życio-
rysy osób związanych z Ochotniczą Strażą 
Pożarną. Tekst jest interesujący, wciąga 
czytelnika. Dowiadujemy się, kto był zało-
życielem Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Niebocku, kto - mimo działań wojennych - 
kontynuował rozpoczęte dzieło, jak toczyły 
się losy tejże jednostki na przestrzeni lat. 
Straż w Niebocku była pierwszą w gminie 
Dydnia i jedną z pierwszych w powiecie 
brzozowskim.

W książce autorka opisuje sytuacje, 
w jakich strażacy pomagali i pomagają lu-
dziom, zarówno swojej miejscowości jak i 
wiosek ościennych. Narażając swoje zdro-
wie, gaszą pożary, pomagają w czasie po-
wodzi, uczestniczą również w uroczystoś-
ciach i akcjach organizowanych na terenie 
gminy, a nawet województwa.

W książce zawarte są najistotniejsze 
informacje ze 100-letniego istnienia Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Niebocku. Pole-
cam ją każdemu, bo warto ją przeczytać 
i zapoznać się z historią strażackiej braci z 
Niebocka.

Tomasz Żaczek

Dzień 26 listopada był dniem, kiedy to młodzi wyko-
nawcy z gminy Dydnia reprezentanci szkół podstawowych 
i przedszkoli spotkali się na finale Gminnym „Mikołajko-
wych Debiutów. Uczestnikami konkursu były dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym, Wykonawcy zostali wyłonieni do 
finału gminnego drogą eliminacji, które odbyły się w szko-
łach podstawowych i przedszkolach. Do konkursu zgłoszo-
no 32 wykonawców, którzy reprezentowali Szkoły Podsta-
wowe z Grabówki, Niebocka, Jabłonki, Dydni, Niewistki, 
Krzemiennej, Końskiego, Witryłowa oraz przedszkola  w 
Dydni  i Niebocku. Młodych artystów oceniło  jury w składzie 
Przew. Zygmunt Podkula – inst. z  Brzozowskiego  Domu 
Kultury, Pocałuń Witold, oraz Anna Podczaszy. Do udzia-
łu w koncercie finałowym  w Brzozowie zakwalifikowano: 
Annę Ryń SP w Dydni, Martę Dobosz SP Jabłonka, Natalię 
Zimoń SP Grabówka,  Kamilę  Pomykała SP  Niebocko. 
Jurorzy jednogłośnie stwierdzili, że poziom wykonywanych  
niekiedy  trudnych  utworów  był bardzo wysoki, a to z kolei 
jest dowodem ,że  Panie  przygotowujące  dzieci do wystę-
pu wkładają w to dużo pracy i serca. Utwory wykonywane 
przez  dzieci były bardzo różne: piosenki dziecięce, znane  
piosenki  polskie  niekiedy bardzo trudne  w interpretacji. Ta-
kim przykładem  może być  utwór wykonany przez Damiana  
Bury z Końskiego, który wykonał piosenkę  grupy „Master” 

- „Żono moja”, wyciskając nie jedną łzę  u licznie  zebranej  
tego dnia publiczności. Tłem  wykonywanego utworu był  
taniec zaprezentowany  przez Julię Rychlicką  i Dominika 
Pniaka. Publicznosć  bawiła się doskonale. Wszystkie dzie-
ci  biorące udział w konkursie otrzymały słodycze, upomin-
ki i dyplomy. Fundatorem  nagród  był Ośrodek Kultury w 
Dydni. Dziękujemy wszystkim rodzicom i nauczycielom za 
przygotowanie dzieci do występu.

Małgorzata Turopolska

Mikołajkowe debiuty
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Reprezentacja przedszkola z Dydni








