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Święta Bożego Narodzenia 
to szczególny czas spotkań i reflek-
sji, podziękowań i składania życzeń. 
To czas, w którym odczuwamy naj-
silniejszy związek z naszymi tra-
dycjami. W tej wyjątkowej atmos-
ferze zorganizowaliśmy Spotkania 
Wigilijne w 13 miejscowościach. 
W tym roku odbywały się one od 06.12 
do 19.12.2011 r. Zazwyczaj rozpo-
czynały się - przygotowanymi przez 
miejscowe szkoły - okolicznościowymi 
programami artystycznymi, które wpro-
wadzały uroczysty i podniosły nastrój. 
Świąteczną atmosferę dopełniło łama-
nie się opłatkiem - symbolem zgody i 
pojednania oraz składanie życzeń ra-
dosnego przeżywania Świąt Bożego 
Narodzenia, aby przy świątecznym 
stole nie zabrakło ciepła i rodzinnej 
atmosfery a Nowy Rok niósł ze sobą 
szczęście i pomyślność.

Najczęściej powtarzane słowa 
to: „Chrystus Pan, który przychodzi 
niech udzieli naszym rodzinom bez-
cennych darów miłości, wiary, radości 
i nadziei. Niech w nas zagości miło-
sierdzie, dobroć i ludzka solidarność. 
Niech w czasie tych świąt nasze serca 
w pełni otworzą się na obfitość Bożych 
łask. Oby Nowy Rok, który nadchodzi, 
przyniósł jak najwięcej sukcesów.”

Zaproszonym gościom, uczest-
nikom, sponsorom – wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, by spotkania 
były niezapomnianym i wspaniałym 
przeżyciem – BARDZO SERDECZNIE 
DZIĘKUJEMY. Życzymy pogody ducha 
i pomyślności w Nowym Roku. 

Chcielibyśmy, aby te spotkania 
dawały siłę i motywację do pracy w 
nadchodzącym dwutysięcznym dwu-
nastym roku. By pozwoliły - chociaż na 
chwilę - zapomnieć o samotności i pro-
blemach, by niosły nadzieję i miłość.

Teresa Szelest
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Koniec roku każdemu z nas kojarzy się z okresem 
zadumy oraz czasem, w którym dokonujemy różnorakich 
podsumowań. Niewątpliwie mijający rok nie należał do ła-
twych. Ograniczone środki na realizację inwestycji oraz 
ogólna sytuacja w kraju i na świecie miała negatywny wpływ 
na panujące nastroje. Niemniej jednak gmina Dydnia zreali-
zowała klika ważnych dla jej mieszkańców zadań.

Mowa tu między innymi o zakończeniu długo oczeki-
wanej termomodernizacji obiektów budynków szkół w Nie-
bocku i Obarzymie polegającej na wymianie stolarki okien-
no-drzwiowej z drewnianej na plastikową.

Przystąpiono także do realizacji projektu pn. „Mo-
dernizacja i urządzenie obiektów kulturalnych i rekreacyj-
no – sportowych w miejscowościach Końskie, Krzywe, 
Krzemienna, Jabłonka na szlaku Architektury drewnianej”, 
zadanie to jest realizowane w ramach środków własnych i 
przyznanej pomocy w ramach działania 313, 322,323 „Od-
nowa i Rozwój Wsi” realizowanego zgodnie z Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Celem przedmio-
towego projektu jest podniesienie standardów obiektów kul-
turalnych i rekreacyjno – sportowych w miejscowościach: 
Końskie, Krzywe, Krzemienna, Jabłonka poprzez rozbudo-
wę, modernizację obiektów pełniących funkcje społeczno – 

kulturalne, urządzenie obiektów rekreacyjno – sportowych 
oraz zagospodarowanie parku rekreacyjnego. Realizacja 
projektu rozpoczęła się w dniu 7 listopada 2011 roku. W 
jego ramach będą wykonane takie inwestycje, jak:
- budowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej o 

wymiarach 60 x 30m wraz z stalowymi bramkami, ogro-
dzeniem, ławkami, placem rekreacyjnym, dojazdem, doj-
ściem i zadaszeniami nad ławkami w miejscowości Koń-
skie,

- rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego na Centrum 
Kultury i Sportu w miejscowości Krzywe. W ramach tego 
punktu projektu będzie dobudowana nowa część obiek-
tu, wykonane zostanie nowe pokrycie dachowe na całym 
obiekcie. Planuje się wymianę stolarki okienno-drzwiowej, 
elewację na nowo wybudowanej części budynku oraz na 
części istniejącej. Ponadto zostanie przeprowadzony re-
mont posadzek wewnątrz budynku wraz z odświeżeniem 
ścian (szpachlowanie i malowanie), oraz wykonane zo-
stanie nowe ogrodzenie wokół całego terenu,

- wymiana posadzki w sali tanecznej i na scenie wraz z 
podłożem betonowym i izolacją termiczną ze styropianu, 
malowanie hallu i klatki schodowej wraz z wymianą istnie-
jącej posadzki „lastryko” na posadzkę z płyt granitowych. 

Wymiana stolarki okiennej w Obarzymie

Rozbudowa Domu Ludowego w Krzywem

Budowa chodnika w Niebocku

Wymiana pokrycia dachowego na DL w Krzywem

Maciej  Dżoń

fot. G. Cipora

fot. G. Cipora

fot. G. Ciporafot. G. Cipora
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Wymianę drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe,
- modernizacja sanitariatów na parterze budynku polega-

jąca na wymianie okładzin ściennych i posadzkowych 
urządzeń sanitarnych, w budynku Domu Ludowego w 
Jabłonce.

- remont Domu Ludowego i urządzenie parku rekreacyjne-
go w Krzemiennej. W ramach tego założenia projekto-
wego zostanie wykonana wymiana pokrycia dachowego 
wraz z remontem więźby dachowej, wymiana stolarki 
okienno-drzwiowej, wymiana podłóg i posadzek we-
wnątrz budynku. Podobnie jak w przypadku obiektu w 
Krzywem, wykonana zostanie nowa elewacja budynku, 
ogrodzenie oraz chodniki i dojścia do obiektu. Drugim 
elementem przedmiotowego założenia projektowego są 
prace związane z parkiem. Mianowicie zostaną wyko-
nane prace polegające na odkrzaczeniu dzikich zarośli,  
urządzeniu trawników i zieleni oraz ścieżek parkowych;  
niwelacja terenu. Zamontowane zostaną ławki parkowe. 
Przeprowadzi się także prace związane z odmuleniem 
istniejącego stawu zlokalizowanego w obrębie parku. 

Ogólny koszt w/w projektu wynosi 1 106 112,20 zł. 
Obecnie prace prowadzone są na obiekcie Domu Ludowego w 
Krzywem oraz w budynku Domu Ludowego w Krzemiennej.

Zakończone zostały prace budowlane związane z bu-
dową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Końskie i Witryłów 
wraz z docelową rozbudową oczyszczalni ścieków w Witryło-
wie. Łącznie powstało około 14 km sieci kanalizacji sanitar-
nej. Zadanie  to było współfinansowane w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Należy także wspo-
mnieć, iż w dalszym ciągu prowadzone są prace projektowe 
związane z budową kanalizacji wsi Krzywe, Wydrna i Grabów-
ka. Prace te są dowodem determinacji w dążeniu do komplek-
sowego skanalizowania jak największego obszaru naszej gmi-
ny w myśl hasła „Gmina Dydnia gminą przyjazną środowisku”.

W wyniku pozyskania środków z budżetu państwa 
przeprowadzono remont kilku odcinków dróg. W miejscowości 
Temeszów - droga „koło szkoły”, Końskie - droga „koło Lesz-
czyka”, Niebocko - „Potoki” oraz w miejscowości Grabówka - 
droga „koło stadionu”. 

Została także wykonana rekultywacja drogi w miejsco-
wości Dydnia która została sfinansowana w całości z Fundu-
szu Ochrony Gruntów.

We wszystkich miejscowościach z budżetu gminy finan-
sowane były także zadania w ramach Funduszu Sołeckiego. 
Zadania te realizowane były zgodnie z ustaleniami zawartymi 

we wnioskach rad sołeckich przyjętych przez poszczególne 
zebrania wiejskie w danych miejscowościach.  W oparciu o te 
wnioski i ustalenia zebrań wiejskich wykonano wiele potrzeb-
nych prac remontowych infrastruktury drogowej, prac mających 
na celu bieżące utrzymanie dróg, a także obiektów komunal-
nych, boisk sportowych oraz placów zabaw dla dzieci. Środki 
przeznaczane były także na utrzymanie czystości i porządku, 
zagospodarowanie miejsc i placów publicznych wokół budyn-
ków szkół, domów ludowych, zakup niezbędnego sprzętu do 
ich utrzymania (kosiarek spalinowych). We wnioskach zawarto 
także zadania związane z utrzymaniem i doposażeniem pla-
ców zabaw dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy.  

W wyniku podejmowanych działań wybudowano kolej-
ny odcinek chodnika w miejscowości Niebocko przy drodze 
wojewódzkiej nr 835 relacji Lublin – Grabownica Starzeńska 
o długości 293 m. Należy zaznaczyć że Gmina Dydnia party-
cypowała w kosztach jego budowy w wysokości około 50 %, 
pozostała część kwoty została sfinansowana ze środków Mar-
szałka Województwa Podkarpackiego.

Również celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa 
pieszych zostały rozpoczęte prace związane z wykonaniem 
projektu budowy pozostałej części chodnika w miejscowości 
Dydnia, także przy drodze wojewódzkiej nr 835 o długości oko-
ło 3,2 km.

Miejmy nadzieję, że w zbliżającym się 2012 roku – po-
mimo wielu negatywnych prognoz gospodarczych - zrealizo-
wany zostanie planowany zakres inwestycji.

Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół w Niebocku

fot. M. Dżoń
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Urządzenia technologiczne oczyszczalni ścieków w Witryłowie

fot. M. Dżoń

Remont Domu Ludowego w Krzemiennej
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Od 50 lat żyją razem. Każdą chwilę - tę lepszą i gorszą 
- przetrwali wspólnie. Są symbolem miłości i przykładem dla 
młodszych pokoleń. 19 par z Gminy Dydnia właśnie obchodziło 
swoje Złote Gody w dniu 1 października 2011 roku w Sali Wiej-
skiego Domu Kultury w Dydni. 

Uroczystość wręczenia medali z okazji Jubileuszu Poży-
cia Małżeńskiego została poprzedzona uroczystą Mszą Świętą, 
odprawioną w Kościele Parafialnym w Dydni w intencji Dostoj-
nych Jubilatów, przez Księdza Prałata Adama Drewniaka. 

Pięćdziesiąta rocznica ślubu to bardzo wzruszająca 
uroczystość, w czasie której odżywają wspomnienia mieniące 
się swoistym blaskiem, wracają obrazy z życia jak w barwnym 
kalejdoskopie. Tak było i w październikową sobotę w Dydni 
podczas dekorowania par małżeńskich medalami przyznanymi 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komo-
rowskiego.

Jubilatów wraz z rodzinami oraz zaproszonych gości 
powitali Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski oraz Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Dydni Małgorzata Pomykała. Po 
uroczystym powitaniu nastąpiła dekoracja par małżeńskich me-
dalami za ,, Długoletnie Pożycie Małżeńskie’’, której dokonał 
Wójt Gminy. Towarzyszyli mu Przewodniczący Rady Gminy 
Piotr Szul, Kierownik USC Małgorzata Pomykała oraz Ksiądz 
Prałat Adam Drewniak. Pary małżeńskie, które obchodziły swo-
je wielkie święto, to:

Maria i Marian Bondal
Mieczysława i Mieczysław Boroń
Helena i Marcel Czebieniak
Janina i Henryk Dereń
Helena i Franciszek Gilar
Janina i Franciszek Indyk
Aniela i Alojzy Kawałek
Zofia i Michał Kędra
Maria i Józef Krowiak
Wanda i Stanisław Mazur
Janina i Marian Nieznańscy
Maria i Mieczysław Oleniacz
Helena i Karol Paraniak
Zofia i Kazimierz Piegdoń
Krystyna i Kazimierz Pocałuń
Zofia i Adam Polańscy
Zofia i Piotr Sąsiadek
Jarosława i Antoni Szajnowscy
Anna i Eugeniusz Szuba
Były gratulacje, kwiaty, życzenia , chwile pełne wzru-

szeń i toast na cześć Jubilatów. W krótkich wystąpieniach 
wszyscy zgodnie wyrażali słowa szczerego uznania, sza-
cunku oraz podziwu dla MIŁOŚCI, która pozwoliła czcigod-
nym Jubilatom przeżyć razem 50 lat.

Beata Czerkies

W dniu 14 grudnia 2011 roku w siedzibie Podkarpac-
kiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się fina-
łowa gala, podczas której ogłoszono wyniki rankingu naj-
lepszych samorządów Podkarpacia pn. „Złota Setka Gmin 
Podkarpacia”. Gmina Dydnia znalazła się na 24. miejscu 
w klasyfikacji ogólnej na 160 ocenianych gmin wiejskich, 
wiejsko – miejskich i miejskich, a wśród 111 gmin wiejskich 
uplasowała się na 12. miejscu.

Ranking „Złota Setka Gmin Podkarpacia” został 
opracowany przez redakcję Nowin i Wyższą Szkołę Zarzą-
dzania w Rzeszowie. Na podstawie zebranych wskaźników 
oceniono i porównano m. in. aktywność inwestycyjną lo-
kalnych samorządów, a przede wszystkim tak istotną dziś 
umiejętność zdobywania pieniędzy z funduszy unijnych na 
rozwój. Punktowane były takie wskaźniki, jak: dochody na 
jednego mieszkańca ogółem, dochody własne na jednego 
mieszkańca, wydatki inwestycyjne, udział wydatków inwe-
stycyjnych w wydatkach ogółem, udział liczby pracujących 
w ogólnej liczbie mieszkańców, liczba podmiotów gospo-
darczych przypadających na 100 mieszkańców, udział licz-
by osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
w ogólnej liczbie mieszkańców.

Liderami rankingu zostały gminy bieszczadzkie: Lu-
towiska, Solina, Lesko, Cisna. Z powiatu brzozowskiego 
do rankingu zakwalifikowały się jeszcze: Gmina Brzozów 
(19. miejsce w klasyfikacji ogólnej i 6. wśród gmin wiejsko 
– miejskich), Gmina Domaradz (21. w ogólnej, 11. wśród 
gmin wiejskich), Gmina Jasienica Rosielna (39. w ogólnej, 
22. w kategorii gmin wiejskich), Gmina Haczów (140. w 

ogólnej, 92. wśród gmin wiejskich), Nozdrzec (158. miejsce 
w ogólnej, 109. wśród gmin wiejskich). 

Celem przeprowadzonej już kolejny raz edycji ran-
kingu „Aktywna Gmina Podkarpacia” jest promowanie i 
poszukiwanie najciekawszych pomysłów oraz przykładów 
rozwiązań wzmacniających potencjał gospodarczy i spo-
łeczny gmin Podkarpacia. Jest to zarazem jedno z narzę-
dzi pozwalających ocenić działania podejmowane przez 
lokalne samorządy oraz porównać ich dokonania z innymi 
gminami. To także świadectwo umiejętności pozyskiwania 
środków zewnętrznych.

Beata Czerkies

Oczyszczalnia w Witryłowie
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Tak pisał Stanisław Wyspiański w „Weselu”. 
Niepodległość dla Polaków ma wyjątkową cenę. War-

to przytoczyć tu słowa Józefa Piłsudskiego, które są zawsze 
aktualne: „WOLNOŚĆ – jeśli ma dać siłę musi umieć godzić 
sprzeczności, a nie tylko przy swoim się upierać. Z takiej 
umiejętności podawania dłoni do wspólnej pracy wszystkim 
wypływa moc wielka w chwilach trudnych i w chwilach kry-
zysów państwowych”.

11 listopada 1918 roku to dzień uhonorowania trwa-
jącej 123 lata drogi do wolności.

Trudne się dzieje Polski, dlatego dziś w sposób 
szczególny trzeba cenić, szanować i pielęgnować narodowy 
patriotyzm. Polska jest Ojczyzną Małych Ojczyzn, a jedną 
z nich jest Ziemia Dydyńska w której Święto Niepodległości 
to dzień szczególny. 

Jak co roku gminne obchody rocznicy odzyskania 
niepodległości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pa-
rafialnym w Dydni odprawioną przez księdza prałata Ada-
ma Drewniaka. Uroczysty charakter nabożeństwa podkre-
ślała obecność pocztów sztandarowych m.in. Ochotniczych 
Straży Pożarnych, szkół z terenu gminy oraz organizacji. 
Oprawę muzyczną liturgii wzbogaciła orkiestra dęta. We 
Mszy Świętej uczestniczyli przedstawiciele władz samo-
rządowych – Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia, Piotr 
Szul – Przewodniczący Rady Gminy Dydnia, radni gminni 
i powiatowi, sołtysi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, 
przedstawiciele policji, mieszkańcy gminy, uczniowie.

Po Mszy Świętej przedstawiono okolicznościowy 
program artystyczny. Orkiestra wykonywała pieśni patrio-
tyczne, a ich rys historyczny kreśliła młodzież Gimnazjum  
w Dydni. Następnie przemaszerowano pod pomnik Pole-
głych w Strajku Chłopów, przy którym honorową wartę peł-
nili harcerze z Zespołu Szkół w Dydni.

Uwieńczeniem uroczystości niepodległościowych 
było złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje władz, in-
stytucji.

Alina Maślak

Poczty sztandarowe

Koncert orkiestry

„Otwórz nam Polskę jak piorunem
Otwierasz niebo zachmurzone”

Uroczyste nabożeństwo

Składanie kwiatów pod pomnikiem

fo
t. 

S.
 P

yt
lo

w
an

y 

fo
t. 

S.
 P

yt
lo

w
an

y 
fo

t. 
S.

 P
yt

lo
w

an
y 

fo
t. 

S.
 P

yt
lo

w
an

y 

fo
t. 

S.
 P

yt
lo

w
an

y 



� Nasza Gmina Dydnia IV/2011

Wieś Krzywe w gminie Dydnia, pow. Brzozów – 
niewielka miejscowość, a ile się tam dzieje. Praktycznie 
co miesiąc do Izby Regionalnej w Krzywem niestrudzo-
na i pełna pomysłów Bogusława Krzywonos zaprasza 
na nową imprezę, inspirującą i ożywiającą społeczność 
lokalną.

Tak było i 23 października 2011 r. Społeczna ani-
matorka kultury przygotowała trzy spotkania: z Justyną 
Naleśnik z Końskiego fotografującą motyle, z Edwar-
dem Buczkiem z Przysietnicy, kolekcjonerem motyli z 
całego świata, z Adrianem Wiśniowskim, leśnikiem z 
Cisnej, laureatem prestiżowego plebiscytu Mistrz Mowy 
Polskiej, który w gdańskim Dworze Artusa 19 IX 2011 r. 
odebrał z rąk prof. Haliny Zgółkowej statuetkę VOX PO-
PULI. Wysłuchaliśmy także koncertu słowno-muzyczne-
go, na który złożyły się muzyka, piosenki i poezja polska 
pt. „Pochwała natury” w wykonaniu uczniów szkół gmi-
ny Dydnia, według scenariusza Bogusławy Krzywonos.  
Podsumowano także Konkurs Fotograficzny dla uczniów 
„Moje wakacje 2011 w obiektywie”.

Goście przywitani zostali pieśnią ze „Strasznego 
Dworu” S. Moniuszki pt. „Spod igiełek kwiaty rosną”, 
potem dzieci prezentowały wiersze, a zespół „Krzemie-
nianki” piosenki: „Motyle” Wandy Chotomskiej, „Wiosna” 

– piosenka „Skaldów”, „Piosenka o wiośnie”, wiersz Ur-
szuli Skrabalak „Idzie wiosna”, wiersz „Pierwszy motyl” 
Wł. Broniewskiego, wiersz nieznanego autora „Motylek”, 
wiersz Marii Kownackiej „Motyle” i piosenka „Motylem 
jestem” Ireny Jarockiej. Zebranym bardzo spodobał się 
pomysł organizatorki – dzieci w maseczkach zwierzątek: 
wiewiórki, zająca, sarenki, pszczółki i motylków.

Mieczysław Nykiel, poeta ludowy z Krzywego od-
czytał swój wiersz „Krzywiecka rzeka”, a następnie na-
uczycielka Lidia Barszczowska zapoznała wszystkich z 
przebiegiem konkursu fotograficznego „Moje wakacje 
2011 w obiektywie”. Wyróżnionych zostało 13 uczniów. 
Otrzymali oni dyplomy i albumy „Ziemia Dydyńska – kra-
ina Sanem przepasana”, które z własną dedykacją wrę-
czał Jerzy F. Adamski Wójt Gminy Dydnia - współautor 
albumu.

O swoich pasjach - fotografowaniu motyli opowia-
dała Justyna Naleśnik, a Edward Buczek o kolekcjono-
waniu motyli z całego świata.

Z płyty CD wysłuchaliśmy piosenki „Ucz, ucz się 
polskiego”, a potem dwóch gawęd „Jodła” i „Wilki” Adria-
na Wiśniowskiego – leśnika z Cisnej Mistrza Mowy Pol-
skiej. Udowodnił zebranym, jak pisze w „Nowinach” 21. 
IX .2011 Krzysztof Potaczała,” że język mówiony może 

„Nad łąką fruwają bajkowe motyle 

Nagrody dla zwycięzców konkursu fotograficznego

Mistrzowska opowieść

Kolekcja motyli
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Sanktuaria Pogórza Jerzy F. Adamski

W haczowskim murowanym kościele, 
w ołtarzu głównym, znajduje się cudowna fi-
gura Matki Bożej Bolesnej – Pieta – którą w 
dniu 10 czerwca 1997 r. koronował papież 
Jan Paweł II. Figura ta o wysokości 70 cm 
przedstawia Matkę Bożą Bolesną trzymającą 
na kolanach martwe ciało Pana Jezusa. Wy-
konana jest z drewna lipowego, polichromo-
wana techniką temperową na podkładzie kre-
dowym. Pieta powstała ok. 1400 r. zawiera w 
sobie wątki ikonografii pasyjnej. Podkreśla wy-
jątkową rolę Matki Bożej w dziele Zbawienia. 
Ten piękny wizerunek Matki Bożej Bolesnej 
tak opisuje ks. Kazimierz Kaczor, proboszcz 
haczowski: Na niskiej ławie ustawionej na zie-
lonej podstawie siedzi Matka Boska ubrana w 
czerwoną suknię wykończoną złotą lamówką pod szyją oraz w 
bogato rzeźbiony płaszcz z zieloną podszewką i wytłoczonym 
ornamentem roślinnym. Płaszcz przykrywa głowę Madonny, 
tworząc welon, a potem opada na Jej ramiona i kolana, ukła-
dając się w dwie kaskadowe fałdy całkowicie zasłaniając nogi. 
Głowa jest nieco pochylona, a wzrok wpatrzony w przestrzeń 
ponad martwym ciałem spoczywającego na jej łonie Zbawicie-
la. Twarz w kolorze cielistym wyraża smutek i głęboki spokój. 
Maryja ma wysokie czoło, wydatny nos, wypukłe oczy i karmi-
nowe usta oraz złociste włosy, które spływają po obu stronach 
twarzy spod założonego na głowę płaszcza. Bolesna Matka 
podtrzymuje prawą ręką głowę, lewą zaś nogi syna.

Ciało Chrystusa znacznie pomniejszone w porównaniu 
z postacią Maryi, ułożone jest poziomo na Jej kolanach. Ręce 
Jezusa przylegają do tułowia i skrzyżowane są na pozłacanym 
perizonium, nogi zaś zgięte w kolanach prawie pod kątem pro-
stym zwisają luźno po lewej stronie figury Matki Bożej. Głowa 
Chrystusa podtrzymywana jest ręką Matki. Z przebitego boku 
oraz z ran rąk, nóg spod cierniowej korony wypływa krew. 
Duża struga krwi widoczna jest na prawym kolanie Zbawiciela. 
Na głowie Matki Bożej znajduje się metalowa, pozłacana koro-
na typu otwartego, która wykonana jest techniką repusowania 
i ozdobiona kamieniami szlachetnymi”. Według Mariana Kor-
neckiego rzeźba ta opracowana jest „… starannie, dająca się 
zaliczyć w obręb estetyzującej, idealizującej w swym wyrazie 

fazy stylu „pięknych madonn”, wykazu-
je jednak znamiona dramatyzmu, jakby 
należące do wcześniejszej jeszcze ma-
niery, a zarazem w swej wersji formalnej 
nazwanej „Pieta corpusculum” z silnie 
pomniejszoną postacią spoczywającą na 
kolanach Maryi martwego Jezusa – ak-
centuje boleść matki po stracie dziecka. 
I w tej właśnie mierze Haczowska Pieta 
wyróżnia się w kręgu dzieł pokrewnych.

Rzeźba Piety haczowskiej wiosną 
1993 r. została odrestaurowana głównie 
przez konserwatorów Kazimierę i Kazi-
mierza Wajdów z Haczowa. Oni też za-
projektowali korony na głowy Matki Bo-
żej i Pana Jezusa.

Jak głosi miejscowa tradycja, cudowna figura Matki Bo-
żej Bolesnej „przyszła z wodą” Wisłoka. Zatrzymała się pod 
prastarym drewnianym kościołem. Haczowianie przygarnęli ja 
i umieścili w świątyni. Maryja odwdzięczyła się im w postaci 
szczególnej opieki nad miejscowym ludem. Inna legenda gło-
si, jakoby cudowna figura przyszła z Wegier.

Zapewne już od XV wieku Pieta haczowska była w 
pięknym drewnianym kościele w Haczowie. Już wówczas mu-
sieli haczowianie darzyć cudowną figurę szczególnym kultem. 
Tutaj przychodzili, przynosili do Matki Bożej swoje codzienne 
problemy, cierpienia i niedole. A Matka Pana Jezusa opiekowa-
ła się nimi. Kult Pani Haczowskiej rozwijał się coraz bardziej. 
Biskup Wacław Hieronim Sierakowski pisał w 1745 r.: Matka 
Boża (Pieta) w Haczowie sławna jest kultem u miejscowych 
parafian i ludzi z okolic od niepamiętnych czasów. Cudowna 
figura umieszczona była wówczas w bocznym barokowym oł-
tarzu. Rzeźbę zasłaniano obrazem Matki Bożej Bolesnej.

Pod koniec XVIII wieku właściciel Haczowa Adam H. 
Nieczuja Urbański dobudował do kościoła od strony północnej 
drewnianą kaplicę, w której ołtarzu umieszczono figurę Matki 
Bożej Haczowskiej (w 1803 r. fundator został pochowany w tej 
kaplicy). Już wówczas wiele było podziękowań i wot składa-
nych przez wiernych za otrzymane łaski.

Z początkiem XIX wieku miało miejsce wydarzenie, 
zapisane w kronice kościelnej. Proboszcz parafii ks. Michał 

być smakowitą ucztą. Swoich literackich dań nie przy-
rządza jednak w wypełnionym księgami gabinecie, lecz 
w puszczy: przemierzając ją wzdłuż i wszerz, siedząc na 
pniaku albo leżąc na kołdrze z zielonego mchu… Adrian 
Wiśniowski buszuje w słownikach, czyta prozę, poezję, 
pamiętniki. Wszędzie znajduje coś, co może być przy-
datne w jego twórczości”. Opowiadał  językiem tak cu-
downie obrazowym, że słuchaliśmy go, jak  wspaniałej 
muzyki. Stopniowanie napięcia, akcentowanie, modula-
cja głosu – słowa padały jak barwne kwiaty.  Zachwycił 
nas opowieścią o jodle i o wilkach. Na więcej nie starczy-
ło czasu, a szkoda. Niezapomniane spotkanie ze wspa-
niałym człowiekiem.

Obejrzeliśmy oczywiście wystawy: fotograficzną 
Justyny,  kolekcję motyli  Edwarda Buczka i pokłosie 

konkursu fotograficznego uczniów.
Bogusława Krzywonos dziękowała wszystkim go-

ściom, wójtowi gminy, radnym, uczniom, nauczycielom i 
dyrektorom szkół gminy Dydnia, przedstawicielom GOK 
w Dydni, rodzicom i mieszkańcom wsi Krzywe za przyby-
cie, za pomoc w przygotowaniu uroczystości, dekoracji, 
nagłośnienia , dyplomów, przygotowanie poczęstunku, 
zdjęcia i filmowanie przebiegu uroczystości. Szczególne 
słowa podziękowania skierowała do Wójta Gminy Dydnia 
Jerzego Adamskiego za  wręczone uczniom albumy oraz 
za pomoc w doposażeniu Izby Regionalnej w Krzywem, 
dziękowała także  darczyńcom i wszystkim, którzy w ja-
kikolwiek sposób wspierają jej społeczną działalność.

Halina Kościńska
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Konieczko w dniu odpustu Matki Bożej Bolesnej (piątek przed 
Niedzielą Palmową) kazał swojej służbie wyjechać w pole i 
orać. Zaraz po rozpoczęciu orki miały paść trupem dwa woły. 
Zdarzenie to uznał ks. Konieczko za dopust Boży z powodu 
pogwałcenia święta, a więc też kazał dzwonić we wszystkie 
dzwony i zwołać parafian do kościoła.

Zgromadzonym parafianom ks. Proboszcz opowiedział 
o nieszczęściu, jakie go spotkało i zapowiedział, że  piątek 
przed Niedzielą Palmową (tzw. kwietni piątek) po wieczne 
czasy ma być uroczystym świętem w Haczowie.

Z uwagi na rozwijający się kult Pani Haczowskiej w ro-
ku 1859 ówczesny ks. Proboszcz Gerard Lach wystarał się o 
zaprowadzenie w Haczowie kanonicznego Bractwa Siedmiu 
Boleści Najświętszej Maryi Panny. Dekret ustanowienia brac-
twa wystawiony został w Rzymie w dniu 7 stycznia. Na mocy 
tego dokumentu każdorazowy proboszcz haczowski mógł 
przyjmować członków do tego bractwa, błogosławić koronki 
Matki Bożej oraz posiadał władzę udzielania odpustu zupeł-
nego członkom bractwa w godzinę śmierci. Jest w akcie tym 
zawarte również polecenie recytowania koronki Matki Bożej 
Bolesnej w każdy piątek (lub w najbliższą niedzielę) i obcho-
dzenia Święta Siedmiu Boleści Matki Bożej z uroczystą proce-
sją – w każdą trzecią niedzielę miesiąca.

Nasilenie kultu Matki Bożej Bolesnej miało miejsce pod 
koniec XIX wieku, kiedy to powstało Bractwo Szkaplerza Naj-
świętszej Maryi Panny. Spora liczba pielgrzymek przychodziła 
wówczas do sanktuarium w Haczowie.

W 1909 r. proboszcz haczowski ks. Józef Foryś zało-
żył księgę próśb i podziękowań. Wśród wielu zapisów można 
spotkać i takie: Dnia 25 marca 1901 dostałam tak szalonego 
bólu głowy, że prawie od zmysłów odchodziłam… Ból ten po-
wtarzał się codziennie od godziny 7.00 aż do godziny 10.00 
regularnie aż do 29 marca, w którym przypadł odpust Matki 
Boskiej Bolesnej. Tego dnia również ból trzymał i nawet do 
kościoła nie poszłam. Wiedząc, że jest odpust w kościele po-
leciłam się w łóżku leżąc Matce Bożej Bolesnej z tą obietnicą, 
iż zakupię votum, jeżeli odzyskam zdrowie za Jej przyczyną. 
Poprosiwszy X. Proboszcza o mszę św. przed ołtarzem w ka-
plicy udałam się w poniedziałek wielki do kościoła, by tej mszy 
św. wysłuchać. Stało się zadość memu życzeniu, bo uczułam 
się zupełnie zdrowa, a votum przeze mnie sprawione niechaj 
świadczy o mej wdzięczności za doznaną łaskę przez pośred-
nictwo Matki Bolesnej dla mnie u Boga wyjednaną. Składam 
za to publiczną podziękę Matce Bożej i nadal siebie i swoich 
Jej opiece polecam.

Tekla Pelczarska z Haczowa
Od roku 1908 byłam chora na płuca. Udawszy się do 

doktora w Jasienicy usłyszałam od niego takie słowa: „Ratunek 
tu trudny, choroba niebezpieczna” – zapisał jednak lekarstwo, 
po którego zażyciu czułam się jeszcze gorzej. Zarzuciwszy le-
karstwo udałam się z ufnością o pomoc w mojem uzdrowieniu 
do Matki Boskiej Bolesnej słynącej w Haczowie z łask z tem 
postanowieniem, że jeżeli tej pomocy doznam sprawię votum 
na okazanie wdzięczności mojej. Pociechy wielkiej doznałam, 
bo nie zażywając żadnych leków, nie chodząc do żadnych 
dochtorów odzyskałam zupełnie zdrowie i siły takie, że mogę 
cepami młócić i inne ciężkie roboty wykonywać. Publicznie to 
oświadczam i przyczynie Matki Boskiej Bolesnej przypisuję, 
że zdrowa jestem, oraz siebie i swoich Jej przemożnej opie-
ce polecając ofiaruję kwotę na sprawienie votum, któreby na 
wieczną rzeczy pamiątkę świadczyło o mojej wdzięczności za 
dobrodziejstwo doznane i innych do oddawania czci Jej po-

budzało.
Maria Hankowa z Jabłonicy Polskiej
Mój brat Paweł Rysz mając 5 lat dostał na obydwa oczy 

bielmo (łuszczkę) – na jednym oku zupełnie - tak, że nic nie 
widział, a drugie - zaczęło zachodzić. Rodzice będąc biedny-
mi nie mieli funduszów, by udać się po poradę do doktorów. 
Dostali tylko pewnych leków do zapuszczania od niejakiego 
Jana Stępka kowala z Haczowa, ale i to nic nie pomagało. 
Owóż ofiarowali chłopca do Matki Boskiej Bolesnej modląc się 
o jego wyzdrowienie. Po niedługim czasie chłopiec na oczy 
ozdrowiał zupełnie, przyszedłszy do lat okazał się zdatnym do 
wojska, gdzie służył trzy lata i dotąd widzi dobrze. Rodzice 
zawsze mówili tak: „Pamiętaj Paweł zawsze o tem, że za przy-
czyną Matki Boskiej Bolesnej widzisz na oczy, inaczej byłbyś 
ślepym”.

Anna Rysz z Haczowa
Chorowałam przez cały tydzień od jednego piątku do 

drugiego, a osobliwie: codziennie od zachodu słońca, aż do 
wschodu po całych nocach dokuczał mi szalony ból zębów 
i głowy tak, że oko i cały jeden policzek były zapuchnięte. 
Wszelkie światło raziło me oczy tak, że nie mogłam patrzeć 
na światło palącej się lampy lub świecy: Po całych nocach nie 
spałam, chyba tylko siedząco się zdrzemnęłam. Wśród takich 
dolegliwości nadszedł kwietni piątek. Ufna w pomoc Matki Bo-
lesnej udałam się tego dnia z towarzyszką moją na odpust, 
który tego dnia przypada w Haczowie. Przez drogę obudza-
łam westchnienia pobożne, by Matka Boża Bolesna do tego 
przynajmniej nie dopuściła, by mi się nie pogorszyło, gdyż w 
takim razie miałabym przykrości i wymówki ze strony rodziców, 
którzy nie bardzo chętnie pozwolili mi iść na odpust. Skoro 
tylko przyszłam na pola haczowskie ból mój począł folgować, 
a gdy do kościoła weszłam zupełnie bólu nie czułam. Siedzia-
łam tedy w kościele dzień cały spodziewając się, że wieczór 
po zachodzie słońca znowu bóle się powtórzą, jak już od tylu 
dni regularnie się działo. Wieczorem zaświecono światło w ka-
plicy na nieszpory - ja bez obrazy ócz moich już mogłam na 
światło spoglądać. Po skończonych nieszporach przyszłyśmy 
do domu późno w nocy, a rodzice moi sądząc, że dostawszy 
bólów u brata mieszkającego w Haczowie zostałam, zdumieli 
się bardzo, że ja potrafiłam do Haczowa zajść i z Haczowa 
wrócić zupełnie zdrowa. Na drugi dzień byłam już na tyle silna, 
że pobieliłam sień wśród zimnego powietrza i przeciągów. Od 
tamtąd jestem zupełnie zdrowa do dziś, co zawdzięczam Mat-
ce Bolesnej słynącej w Haczowskim kościele łaskami, a gło-
śno i publicznie wykazuję, że skarby nieocenione Haczowska 
parafia posiada gorąco pragnę, by cześć Matki Bożej Bolesnej 
w Haczowie po całej polskiej ziemi słynęła.

Apolonia Michalska z Krośnienka Wyżnego
Po wybudowaniu nowego kościoła pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny i jego konsekracji (1954) cudow-
na figura została przeniesiona do nowej świątyni. Przez lata 
znajdowała się w ołtarzu kaplicy Matki Bożej Bolesnej. I tutaj 
cieszyła się wielkim kultem. W roku 1955 wykonana została 
nowa księga łask Pani Haczowskiej, w której wpisywano doz-
nane w parafii i poza parafią łaski cudownego uzdrowienia. 
Obecnie Pieta znajduje się w ołtarzu głównym kościoła (od 
września 1996 r.).

Sanktuarium Matki Bożej Haczowskiej mimo iż ma 
niewielki zasięg terytorialny odgrywa ważną rolę w życiu reli-
gijnym archidiecezji przemyskiej. Co roku w piątek przed Nie-
dzielą Palmową jest w Haczowie odpust ku czci Matki Bożej 
Bolesnej (drugim odpustem związanym z wezwaniem kościoła 
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jest odpust Wniebowzięcia Matki Bożej). Odpust poprzedzony 
jest uroczystą nowenną do Matki Bożej Bolesnej, rekolekcjami 
wielkopostnymi i czterdziestogodzinnym nabożeństwem. W 
okresie trwania nowenny w kościele haczowskim odprawiane 
są msze święte w intencjach parafialnych. Ponadto w każdą 
trzecią niedzielę miesiąca odbywa się uroczyste nabożeństwo 
ku czci Matki Bożej Haczowskiej (nowenna, litania do Matki 
Bożej Bolesnej, czytanie podziękowań, cząstka różańca, pro-
cesja i pieśń do Pani Haczowskiej), które cieszy się w Haczo-
wie szczególną popularnością. Od 1994 r. w piątki odprawiana 
jest nowenna ku czci Matki Bożej Bolesnej. Przed przygoto-
waniem do koronacji w każdą trzecią niedzielę miesiąca ha-
czowianie brali udział w Apelu Jasnogórskim (godz. 21.00).

Od uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny w 1993 r. kopia cudownej figury przez 3 lata na-
wiedzała wszystkie rodziny w parafii haczowskiej.

Do koronacji Piety haczowskiej przymierzano się już w 
XIX wieku. Znany z pobożności ks. prałat Józef Foryś, pro-
boszcz haczowski, czynił starania do zrealizowania tego za-
miaru. Wybuch I wojny światowej przekreślił na pewien okres 
te działania. W sierpniu 1964 r. podjął je proboszcz ks. Bro-
nisław Jastrzębski, jednak Komisja Weryfikacyjna przy Kurii 
Biskupiej w Przemyślu uznała, że kult Pani Haczowskiej jest 
za mało udokumentowany. W sierpniu 1993 roku wielki czci-
ciel Pani Haczowskiej ks. proboszcz Kazimierz Kaczor po 
uzupełnieniu dokumentów po raz trzeci wystąpił o zgodę na 
koronację Piety Haczowskiej. Metropolita przemyski ks. abp 
Józef Michalik dekretem z dnia 16 listopada 1993 r. pozwo-
lił na wszczęcie przygotowań do koronacji cudownej figury, 
czczonej od wieków w parafii haczowskiej. Przygotowania do 
koronacji rozpoczęli haczowianie 13 września 1996 r. W inau-
guracji dziewięciomiesięcznej nowenny wziął wówczas udział 
ks. abp Ignacy Tokarczuk, poprzez przemyskie, duszpasterzo-

wanie od trzydziestu lat związany z parafią w Haczowie. Przez 
następne osiem miesięcy w każdy piątek przed trzecią nie-
dzielą w nabożeństwach tych wzięli udział: ks. bp Edward Bia-
łogłowski (18 X 1996), ks. bp Stefan Moskwa (15.XI.1996), ks. 
bp Bolesław Taborski (13.XlI.1996), ks. bp Kazimierz Górny 
(17.I.1997), ks. bp Stefan Moskwa (14.II.1997), ks. abp Józef 
Michalik (14.III.1997), ks. bp Edward Frankowski (18.IV.1997), 
ks. abp Józef Michalik (16.V.1997).

W ramach uroczystości nowenny odbywały się proce-
sje z cudowną figurą do pięciu stacji. Figurę nieśli: ojcowie, 
matki, młodzież męska, młodzież żeńska i dzieci.

Przed koronacją i intronizacją cudownej figury Matki 
Bożej Bolesnej w kościele haczowskim odbyły się w dniach 
26 IV - 3 V 1997 r. misje święte, którym przewodniczyli: ks. 
Marian Bocho, ks. Jan Smoła i ks. Paweł Filip.

Koronacja figury Matki Bożej Haczowskiej odbyła się 
10 czerwca 1997 r. na krośnieńskim lotnisku, podczas szó-
stej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny. 
Papież - Polak podczas uroczystej mszy świętej ogłosił świę-
tym błogosławionego Jana z Dukli i nałożył korony na łaskami 
słynące obrazy Matki Bożej z Jaślisk, Wielkich Oczu oraz na 
figurę Matki Bożej Haczowskiej. W tej historycznej uroczysto-
ści wzięła udział cała haczowska parafia z ks. proboszczem 
Kazimierzem Kaczorem. Ten zasłużony dla archidiecezji prze-
myskiej duszpasterz był głównym organizatorem pobytu Jana 
Pawła II na Podkarpaciu.

29 czerwca 1997 r. odbyła się w Haczowie intronizacja 
ukoronowanej Piety Haczowskiej. Uroczystościom przewodni-
czył Prymas Polski kard. Józef Glemp. Uroczystości korona-
cyjne i intronizacyjne przyczyniły się do ożywienia i wzmocnie-
nia kultu Matki Bożej Haczowskiej.

Jerzy F. Adamski

„Co mi w mym życiu najświętsze na świecie,
Cudne jak wiosna, wonne jak kwiecie,

To polska ziemia, krwią, łzami żyzna
Moja Ojczyzna”.

S. Komoniewski

10 listopada 2011 roku w Zespole Szkół Publicznych 
w Końskiem odbył się V Gminny Konkurs Pieśni Patriotycz-
nej „Jeszcze Polska nie zginęła…”. Organizatorami konkur-
su byli Dariusz Klimowicz i Maria Maślak. Do naszej szkoły 
przyjechało 20 uczestników, którzy zaprezentowali bardzo 
wysoki poziom artystyczny. Mogliśmy usłyszeć najpiękniej-
sze pieśni patriotyczne, takie jak: „Rota”, „O mój rozmary-
nie”, „Legiony” czy „Ojczyzno ma”.

Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, 
jednakże po długich obradach jury w składzie: Jolanta Irzyk, 
Krystyna Podczaszy i Wojciech Zajdel wyłoniło najlepszych 
uczestników. W kategorii uczniów szkół podstawowych zwy-
ciężyli: I miejsce - Joanna Chorążak (SP Dydnia), II miejsce 
- Agnieszka Stareńczak (SP Jabłonka), III miejsce - Moni-
ka Węgielewska (SP Jabłonka). W kategorii uczniów klas 
gimnazjalnych najlepszymi okazali się: I miejsce - Gabriela 
Woźniak (Gimnazjum Niebocko), II miejsce - Aleksandra 
Kułak (Gimnazjum Dydnia), III miejsce - Klaudia Sąsiadek 

(Gimnazjum Niebocko). Ponadto jury przyznało wyróżnie-
nia dla: Kamili Pomykała (SP Niebocko), Martyny Adam-
skiej (SP Grabówka), Magdaleny Stareńczak (Gimnazjum 
Dydnia) i Justyny Kozłowskiej (Gimnazjum Końskie). Gra-
tulujemy zwycięzcom i już dzisiaj zapraszamy na kolejną 
edycję konkursu.

Marta Rybczak

Uczestnicy konkursu

fot. M. Rybczak
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„Modlitwa nie zmienia świata, 
zmienia ludzi, a ludzie zmieniają świat”

W niedzielę, 9 października – po raz pierwszy po 
beatyfikacji papieża-Polaka – obchodziliśmy XI Dzień Pa-
pieski. W tym roku ten Dzień przebiegał pod hasłem „Jan 
Paweł II – człowiek modlitwy”. 

Jest to wielkie dziękczynienie za beatyfikację Pa-
pieża. Obchody tego Dnia zakończyły się 16 października 
uroczystościami z udziałem Episkopatu Polski w Przemy-
ślu. We Mszy Św. w Archidiecezji Przemyskiej uczestniczyli 
uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Jabłonce. Zgodnie z hasłem tegorocznego 
Dnia Papieskiego skupiono się na świadectwie modlitwy, 
jakie Kościołowi i światu dał Jan Paweł II. Homilię wygłosił 
ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, który przekazał też relikwie 
krwi bł. Jana Pawła II.

Następnego dnia – 17 października – obchodziliśmy 
Dzień Patrona Szkoły w naszej miejscowości – Jabłonce. 
Uroczystości rozpoczęły się spotkaniem przy pomniku i 
Mszą Św. w kościele. Po wspólnej modlitwie spotkaliśmy 
się na sali gimnastycznej w szkole, gdzie uczniowie recyto-
wali wiersze o Janie Pawle II. Nastrój spotkania na pewno 
niejedną osobę wzruszył i skłonił do rozmyślań o tym wspa-
niałym człowieku, jakim był Jan Paweł II. 

Jak co roku, przed obchodami Dnia Patrona prze-
prowadziliśmy w naszej szkole Gminny Konkurs Wiedzy o 
życiu Jana Pawła II. 

Główne cele konkursu to:
- wdzięczność Bogu za dar Jana Pawła II 
- upowszechnienie nauczania Jana Pawła II 
- ukazywanie młodzieży wzorca osobowego
- przekazywanie wartości chrześcijańskich
- integracja uczniów Szkół Podstawowych Gminy Dydnia 

Tegoroczny konkurs odbył się pod hasłem: „Jan Pa-

weł II Człowiek modlitwy”. Nad jego organizacją czuwały 
Panie: Jolanta Dąbrowiecka i Joanna Kulon.

W konkursie wzięło udział 15 uczestników ze szkół 
podstawowych naszej gminy. Wszyscy wykazali się boga-
tą wiedzą na temat znaczenia modlitwy w całym życiu Pa-
pieża, ulubionych modlitw Jana Pawła II oraz znajomością 
tajemnic różańcowych – zwłaszcza Tajemnicy Światła. Wy-
niki konkursu szczególnie cieszą naszą społeczność, gdyż 
I miejsce zajęła Monika Węgielewska - uczennica Szkoły 
Podstawowej w Jabłonce. II miejsce zajął uczeń Szkoły 
Podstawowej w Grabówce – Kacper Kafara, a III miejsce – 
Magdalena Kondracka - uczennica ze Szkoły Podstawowej 
w Dydni. Nagrody laureatom wręczyli: Wicewójt Stanisław 
Pałys oraz Dyrektor Szkoły Zuzanna Dmitrzak.

Tradycją naszej szkoły stało się, że w tym niezwy-
kłym dniu wręczamy honorowe medale osobom, które ob-

Całe swoje życie związała z miejscowością rodzin-
ną. Urodziła się 20 lutego 1909 roku w Niebocku, w rodzinie 
Agnieszki i Jana Adamskich.

Stefania miała ośmioro rodzeństwa. Spośród nich brat 
Józef, idąc za głosem powołania, wstąpił do Seminarium Du-
chownego w Przemyślu. Już jako kleryk zgłosił się na ochotnika 
do legionów Józefa Piłsudskiego. Józef Adamski uczestniczył 
w wojnie polsko – bolszewickiej. Poległ w trakcie ciężkich walk 
w dniu 22 kwietnia 1920 r. Spoczywa na cmentarzu żołnierzy 
polskich w Kowlu.

Stefania troskliwie pielęgnowała nieliczne pamiątki po 
swoim zmarłym bracie. Wśród nich poczesne miejsce zajmo-
wał list od Józefa Piłsudskiego informujący o śmierci młodego 
kleryka z Niebocka.

Stefania Adamska w wieku niespełna dwóch lat zacho-
rowała (paraliż dziecięcy). Odtąd do końca życia poruszała się 

o kulach. Pod koniec życia owe kule zamieniła na wózek in-
walidzki.

Całe swe życie pomagała innym. Żyła dla ludzi. Po-
wszechnie szanowana, cieszyła się ogromnym szacunkiem nie 
tylko wśród mieszkańców Niebocka, Grabownicy, Humnisk.

Jej życie duchowe dla wielu było przykładem godnym 
naśladowania. Wiele lat prenumerowała „Rycerza Niepokala-
nej” (sama nauczyła się czytać). Co roku w majowe wieczory 
przed kapliczką, stojącą obok domu, organizowała nabożeń-
stwa. Dzięki pomocy brata Adama często uczestniczyła w 
mszy świętej sprawowanej w kościele parafialnym w Grabow-
nicy Starzeńskiej.

Mimo kalectwa Stefania zawsze była pełna wiary i miło-
ści, do Boga i ludzi. Zmarła 24 grudnia 1982 roku. Spoczywa w 
grobowcu rodzinnym na grabownickim cmentarzu.

Jerzy F. Adamski

Dydyński słownik biograficzny

Przemarsz w kierunku szkoły

fot. J. Kulon

Ewa Cioban
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Obchody Święta Patrona Gimnazjum w Zespole 
Szkół w Niebocku odbyły się, jak co roku, 20 paździer-
nika. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą 
sprawował proboszcz parafii ks. Edward Stępień. 

Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku 
szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy 
Dydnia Jerzy F. Adamski, dyrektor GOK Jacek Adamski, 
radni, dyrektorzy  szkół z Dydni, Wydrnej, Jabłonki, Gra-
bówki oraz rodzice uczniów zespołu szkół. 

Okolicznościową część artystyczną przygotowały 
Panie: Małgorzata Adamska i Jolanta Irzyk. Na tle wyda-
rzeń historycznych związanych z panowaniem Włady-
sława Jagiełły umiejscowiono sceny z życia Jana z Kęt. 
Mogliśmy zobaczyć młodego Jana zapisującego się na 
Akademię Krakowską oraz legendy prezentujące liczne 
akty jego dobroci wobec ludzi. W roli głównej wystąpił 
Sebastian Pilszak, który zachwycił wszystkich interpre-
tacją postaci Kantego. 

Niezwykłym tłem dla prezentowanych scen była 
dekoracja wykonana przez Halinę i Piotra Ruszlów. 
Przeniosła ona zebranych na Rynek średniowiecznego 
Krakowa. Duże wrażenie robiła fasada Kościoła Mariac-
kiego, kamieniczki, Brama Floriańska oraz kapliczka z 
figurami Piety i Chrystusa Frasobliwego. Twórcy sceno-
grafii zadbali o najdrobniejsze szczegóły. Nad sceną za-
wisły charakterystyczne gołębie, a na Wieży Mariackiej 
mogliśmy dostrzec trąbkę hejnalisty. Wesołym akcen-
tem akademii był występ Lajkonika, który został entu-
zjastycznie przyjęty przez  najmłodszych widzów.

Oprawa muzyczna w wykonaniu szkolnego chó-
ru „Triola” oddawała  klimat epoki. Można było usłyszeć 
hymn „Gaudeamus igitur” oraz wesołe melodie krakow-
skie. Ludowe klimaty krakowiaka zaprezentował też ze-
spół taneczny „Kalina”. Pod kierunkiem nowego chore-
ografa zespół nabrał subtelności i ogłady artystycznej, 
co dało się zauważyć w płynności ruchu, w ogólnym 

darowują szkołę swoim czasem, siłą, energią, dobrym ge-
stem. Wspierają naszą działalność. Fundatorem medali jest 
Rada Rodziców.

Tegoroczne medale „Przyjaciel Szkoły” wręczyły:

Przewodnicząca Rady Rodziców – Dorota Dmitrzak oraz 
Pani Dyrektor. Chcąc wyrazić ogromną wdzięczność za wy-
siłek i zaangażowanie byłych nauczycieli naszej szkoły me-
dale otrzymali: Pani Stefania Dmitrzak, Pani Ewa Dmitrzak, 
Pani Małgorzata Korfanty, Pani Maria Indyk, Pani Józefa 
Irzyk. Pozostałe medale wraz z podziękowaniami za pra-
cę na rzecz szkoły, wręczono Pani Zofii Sokołowskiej oraz 
Panu Januszowi Wójcikowi.

Każde wspomnienie związane z postacią Jana Paw-
ła II umacnia nas w dążeniu do czynienia dobra. 

Modlitwą jest całość naszego życia, każdy nasz 
dzień, to, do czego dążymy i czym jesteśmy, Modlitwa opa-
suje świat i kto wie, czy nie ona jedna, oprócz woli Boga, 
trzyma świat, by nie runął.

Jan Paweł II to prawdziwy człowiek modlitwy, `homo 
Dei` – prawdziwy Boży człowiek. Staje się wzorem i na-
uczycielem modlitwy. Przez swój przykład uczy, że trzeba 
wierzyć, działać, a w końcu modlić się. „Modlitwa ma za-
wsze pierwszeństwo” - akcentował. 

Ewa Cioban

Prostymi słowami o Wielkim Papieżu
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fot. K. Cipora

fot. K. Cipora

Św. Jan Kanty z bakałarzem Stanisławem

Krakowskie mieszczki
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Wykłady Mickiewicza na College de France są bo-
gate, łączą poezję i historię, filozofię dziejów z analizą li-
teracką, podkreślają rolę słowiańszczyzny i rolę Francji: w 
przeszłości i współcześnie. Ten czas jest również czasem 
publicznych wystąpień i spotkań towarzyskich. 

25 grudnia 1840 r. u Eustachego Januszkiewicza 
odbywa się uczta imieninowa Adama. Dochodzi na niej 
do słynnego pojedynku Mickiewicz – Słowacki na impro-
wizacje. Nastąpiło chwilowe pojednanie poetów. Słowacki 
wręczył Mickiewiczowi puchar „W hołdzie uwielbienia i mi-
łości”. Jednak Mickiewicz nigdy nie uznał talentu młodsze-
go kolegi jako prawie równego sobie. Nie lubił go i nie ob-
darowywał jak innych rodaków – poetów, komplementami. 
Nie przyjdzie też na jego pogrzeb ( los połączy ich nieco 
później przy grobach królewskich na Wawelu).

Niebawem Mickiewicz otrzyma tytuł profesora Aka-
demii Lozańskiej. Zaszczytu tego nie dostąpił w Paryżu 
mimo powodzenia swoich wykładów.

30 lipca 1841 r. jest dniem bardzo ważnym w ży-
ciu Mickiewicza. Odwiedzi go bowiem ktoś, kto zaważy na 
dalszym jego i jego żony – życiu. Jest to Andrzej Towiań-
ski – mistyk. Od tego czasu poeta przestał pisać prawie 
całkowicie, a swoją paryską katedrę uczynił narzędziem 
towiańskiej agitacji. Towiański zastał Mickiewicza w trud-
nej sytuacji. Żona właśnie znalazła się w „domu zdrowia” 
w Vanves. Mickiewicz został  sam z małymi dziećmi. To-
wiański zapewnił Mickiewicza, że żona jego wyzdrowieje i 
kazał ją odebrać z Vanves. 

„Wziąłem ją wbrew zdaniu lekarzy (...) w zupełnym 
pomieszaniu, w kanikułę, w gorąco i w czasie burzy. Tegoż 
dnia odzyskała przytomność”. I rzeczywiście, nigdy potem 
przytomności nie straci, stopniowo dojdzie do siebie. To-
wiański wiele z Celiną rozmawia i w pewnym sensie wy-
leczy – z samotności w cierpieniu. Odtąd Celina Mickiewi-
czowa była towianką, wybranką, członkinią, siostrą Celiną, 
której można było powierzyć samodzielne zadania. To-
wiański był człowiekiem o darze przekonywania, poczuciu 
obowiązku przekazania światu prawd, które zostały obja-

wione mu z góry. Do swojej sprawy pozyskiwał sobie ludzi 
z autorytetem – choć ze zmiennym sukcesem. Pozyskanie 
sobie Mickiewicza było jego ogromnym sukcesem i chyba 
jedynym. Bez niego byłby Towiański kolejnym prorokiem, 
a Koło Sprawy Bożej kolejną sektą.

Mickiewicz, rozbity psychicznie, wyczerpany poetyc-
ko, wieszcz słowiański, salonowiec, autorytet tego świa-
ta, profesor – wykładowca College de France, człowiek 
wszechstronnie wykształcony, całkowicie uległ nieznane-
mu nikomu Towiańskiemu. Mówił o nim „człowiek jeden 
Boży”. Dlaczego miał mu nie wierzyć? Przecież uzdrowił 
jego żonę – Celinę. Jego uspokoił duchowo: „Moja wia-
ra w słowo Andrzeja jest skutkiem całego mojego życia, 
wszystkich moich usposobień i prac duchowych” – mówił 
Mickiewicz. Kim był Towiański?

Rówieśnik Mickiewicza, swojak, rodak, kolega z 
ławy szkolnej (choć poeta nie pamiętał go z seminarium). 
Towiański przerwał studia, był urzędnikiem sądowym, za-
łożył rodzinę i osiadł na wsi. Pewnego dnia doznał obja-
wienia. Głosił swoją naukę w Petersburgu – stąd usunęła 
go policja. Potem wyjechał do Karlsbadu, a następnie z 
żoną do Paryża. Wiózł ze sobą obraz Matki Boskiej Ostro-
bramskiej, tak bliskiej Mickiewiczowi. Towiański „reguluje” 
dusze braciom: Sewerynowi Goszczyńskiemu, Juliuszo-
wi Słowackiemu, Zygmuntowi Krasińskiemu, Antoniemu 
Goreckiemu, Izydorowi Sobańskiemu. Mickiewicz stanie 
się wkrótce nawet bratem – wodzem. W tych latach to-
wianizmu będzie tu bardzo aktywny duchowo. Po trzech 
latach działalności koła, College de France zawiesi jego 
wykłady. Mickiewicz zajmie się organizowaniem spotkań 
koła w swoim domu. 4 sierpnia 1841 r. na jednym z zebrań 
Koła Sprawy Bożej, Mickiewicz otrzyma medal z wizerun-
kiem Matki Boskiej, odsłonięta zostanie też chorągiew, a 
zebrani będą ślubować. Kobiecą czołówkę Koła stanowią 
Celina Mickiewiczowa, Karolina Towiańska, Anna Guttowa 
– siostra Karoliny i Ksawera Deybel. Szczególnym ma-
gnetyzmem odznacza się siostra Ksawera – młoda i pięk-
na kobieta. Zamieszka na długo w domu Mickiewiczów, 

Zofia Wojnowska

wyrazie artystycznym pokazu.
W tym dniu odbyło się także uroczyste ślubowa-

nie klas pierwszych. Złożyło je 49 uczniów z Niebocka, 
Wydrnej i Grabówki. Był to dla nas poważny i wzrusza-
jący moment, ponieważ po raz pierwszy, w pełni świa-
domie składaliśmy ślubowanie. Obecność dostojnych 
gości i rodziców dodawała wyjątkowości temu podnio-
słemu wydarzeniu.

Na zakończenie pani dyrektor Bożena Chorążak 
przedstawiła wyniki konkursu wiedzy o życiu i działal-
ności naszego patrona, w którym udział wzięli pierw-
szoklasiści. Największą wiedzą wykazły się Aleksandra 
Oleniacz, Paulina Krzysik i Natalia Adamska.

Uczennice klasy I a

Ślubowanie pierwszoklasistów

fot. K. Cipora
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stanie się powiernicą starszej córki – Marysi i ... samego 
wodza Adama. Ten zaś nie oprze się jej wdziękom.18 lip-
ca 1842 r. Towiański musi opuścić Francję. Będzie jednak 
śledził pracę Koła z zagranicy. Koło będzie prowadzone 
przez Mickiewicza przez 5 lat. Działa sprężyście – orga-
nizuje spotkania, prowadzi korespondencję z Towiańskim, 
modli się, chrzci nowych braci, spowiada – spowiedź pu-
bliczna, samokrytyka. Jednak w Kole nastąpi kryzys. Nic 
się bowiem nie dzieje, a Mistrz – Towiański miał podbić 
świat. Papież też go nie przyjmie. Próba porozumienia 
z Rosją skończy się fiaskiem, polska emigracja kłóci się. 
Co z tego wyniknie? W 1848 r. Mickiewicz jedzie do Rzy-
mu. Chce się tam wytłumaczyć, wyjaśnić swój stosunek do 
kościoła. Chce pogodzić Koło z Kościołem. Chce uzyskać 
papieskie przyzwolenie dla Sprawy Bożej. Zgadza się też 
na spowiedź u księdza Jełowieckiego, któremu kilka lat 
wcześniej, w Paryżu, we własnym domu, nawymyślał od 
faryzeuszy. Doszło do rozgrzeszenia, ale Mickiewicz du-
cha towianizmu się nie wyrzekł.  Jest też na audiencji u 
papieża. Ponoć papież wyraził się o Mickiewiczu „ Biedny 
człowiek”. Jego następca – Pius IX – reformuje państwo 
kościelne i podpisuje konkordat z Rosją.

25 marca 1848 r. papież przyjmuje siedmioosobo-
wą delegację, w tym również Mickiewicza, który głośno 
wyrażał swoje opinie, a wręcz krzyczał szarpiąc – podob-
no –papieża za rękaw: „Wiedz, że Duch Boży jest w blu-
zach paryskich robotników”. Wkrótce powstaje pierwszy 
zastęp Legionu, którego naczelnikiem zostaje Mickiewicz. 
Hotel Lambert, księża przeszkadzali zgodnie Mickiewiczo-
wi w tworzeniu legionów. Taki jednak powstał i otrzymał 
sztandar biało-czerwony z krzyżem (nie z Orłem, Pogonią, 
Matką Boską jak chciał Mickiewicz), ale papież go nie po-
błogosławił. Podobno pobłogosławił Polaków i krzyżyki dla 
nich, więc Mickiewicz uznał to jako błogosławieństwo dla 
Legionu. Wyrusza z Rzymu prostą drogą: Rzym – Floren-
cja – Mediolan - Czechy – Kraków. Prowadzi Legiony wie-
rząc, że przyniosą wolność dla Włochów i Słowian. Po dro-
dze odwiedza Mickiewicz księcia Karola Poniatowskiego, 
w Modenie przyjmuje go Wielki Książę Toskanii Leopold II. 
Zastęp umundurowany w czamary polskiego kroju, gra-
natowe z amarantowym kołnierzem, rogatywki, postępuje 
naprzód dzięki pieniądzom, które Mickiewicz otrzymuje od 
przyjaciół. Znów udowadnia, że z Nowogródka do Rzymu 
nie jest tak daleko, a on MICKIEWICZ jest jeszcze pełen 
sił ( choć z siwym włosem na skroni), by tę drogę pokonać. 
Maszeruje więc na czele swoich młodych legionistów, dla 
których napisał też „Skład zasad” – ustawę zasadniczą. 
Wraca też do Paryża, skąd będzie śledził postępy Legio-
nu. Niestety przetrwa on tylko 15 miesięcy.

W 1848 r. Uniwersytet Jagielloński proponuje Mic-
kiewiczowi katedrę. Zgadza się, ale władze galicyjskie 
będą przeciw. Rozpocznie poeta pracę – bardzo inten-
sywną - w „Tribune des Peuplex”. Pierwszy artykuł ukaże 
się 15 marca 1849 r. Będzie tu Mickiewicz gromić ostro 
arystokratów tego świata. Wyznaje rewolucyjną triadę: 
WOLNOŚĆ – RÓWNOŚĆ - BRATERSWO. Ostre słowa 
wyrażane przez poetę – dziennikarza w „Tribune” spotyka-
ją się z krytyką władz francuskich. Wkrótce gazeta zostaje 
zawieszona, a Mickiewicz musi się jakiś czas ukrywać.

W 1841 r. wieszcz spotyka się z Towiańskim, utrzy-
muje z nim kontakt, ale towiańczykiem już nie jest. Przy-
chodzi w jego życiu czas wyciszenia się. Zawiodły nadzie-

je na tryumf sprawiedliwości między narodami, odstąpił od 
niego duch poezji, poszuka więc Mickiewicz wsparcia w 
zaciszu domowym. Jest miło, w domu Mickiewiczów mu-
zykuje się, spotyka z przyjaciółmi. Celina Mickiewiczowa 
tak napisze do siostry Heleny: „To, co straciłam na zdro-
wiu, obficie zyskałam na duszy i szczęściu domowym”. 
Spodziewa się dziecka. 20 grudnia 1850 r. przychodzi na 
świat Józio Mickiewicz, najmłodszy syn Adama, oddany po 
śmierci matki na wychowanie do przyjaciół, będzie żył naj-
dłużej, bo prawie do ostatniej wojny światowej.

Mickiewicz spotyka się często z przyjaciółmi: z Ksa-
werym Branickim, Karoliną Sobańską, Piotrem Wiaziem-
skim, Adamem Czartoryskim. I to właśnie książę znajdzie 
dla niego ostatnią rolę. Rok 1850 – wrzesień- wyjeżdża 
Mickiewicz z synem Władysławem do Le Havre, wrzesień 
1852 siedzi pod Paryżem u Franciszka Szemiotha z Li-
twy. W tym też czasie traci profesurę w College de Fran-
ce, które tłumaczy swoją decyzję długą nieobecnością w 
pracy, wykraczaniem w wykładach poza ustalone tematy. 
Zostanie jednak przyjęty do służby państwowej, w Biblio-
tece Arsenału od 30 listopada 1852 r. Pensja biblioteka-
rza jest bardzo skromna, ale stała. Za namową Czarto-
ryskiego działa w Towarzystwie Historycznym i zostaje 
jego wiceprezesem. Udziela się w Radzie Szkoły Polskiej 
na Batignolles, zostaje kustoszem Biblioteki Polskiej, a w 
1853 r. poproszony zostaje o pomoc w budowaniu współ-
pracy Hotelu Lambert z demokratycznym Kołem Polskim. 
Niestety jest to też czas kiedy Celina Mickiewiczowa cięż-
ko choruje i 5 marca 1855 r. umiera. Po śmierci Celiny 
Mickiewicz wyjeżdża do Turcji, by po raz drugi zająć się 
tworzeniem polskich legionów. Jest rok 1855. W nocy z 
25 na 26 listopada Mickiewicz czuje się bardzo źle. Poja-
wiają się silne mdłości, które po jakimś czasie ustępują. 
Odwiedza go Emil Bednarczyk, dobry znajomy Mickiewi-
cza, emigrant, który – zdaniem Mickiewicza – może zostać 
dowódcą przyszłego Legionu Żydowskiego. To on będzie 
świadkiem ataków bólu u poety i utraty przytomności. Pró-
buje go ratować: laudanum, preparat opiumowy przeciw 
cholerze, lewatywa, nacieranie, obkładanie kamionkami 
z ciepłą wodą. Przed wieczorem Mickiewicz umiera. Tak 
wyglądała choroba i śmierć Mickiewicza. Zaraz też po jego 
śmierci zaczęły się spory, gdzie go pochować. Część uwa-
żała, by uczynić to w Stambule, albo w Adampolu. W koń-
cu – zgodnie z wolą zmarłego – zrobiono to w Paryżu. W 
1890 r. jego szczątki (ciało było źle zabalsamowane) przy-
wieziono na Wawel. Drugi pogrzeb był wielką manifesta-
cją, w obecności dzieci i wnuków poety, pięciuset księży, 
profesorów Uniwersytetów: Jana Kazimierza we Lwowie 
i Jagiellońskiego; studentów, którzy nieśli trumnę, dele-
gacji trzech zaborów, ludności. Dzwon Zygmunta żegnał 
wielkiego poetę – Polaka – Adama Mickiewicza. Żegnał 
go Adam Asnyk słowami: „Narodził się mąż spiżowy, nie 
mający litości dla cierpień własnych i wpatrzony tylko całą 
duszą w cierpienia swojej ojczyzny”. 

W 1898 r. odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza w 
Warszawie i Krakowie, w 1919 r. w Paryżu. 

Taka jest historia pewnego chłopca z Nowogródka, 
który rzucony w wir historii, umiłowawszy nad wszystko 
poezję i ojczyznę stał się wybitnym synem swego narodu 
– ADAMEM MICKIEWICZEM.

KONIEC 
Zofia Wojnowska



1� Nasza Gmina Dydnia IV/2011

W dniu 29 listopada 2011 r. w Gminnym Ośrodku Kul-
tury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni odbył się co-
roczny konkurs piosenki dziecięcej zatytułowany „Mikołajko-
we debiuty”, w którym mogliśmy podziwiać talenty wokalne 
poszczególnych uczestników. 

W konkursie udział wzięły dzieci w wieku przedszkol-
nym i szkolnym podzielone na trzy kategorie wiekowe: przed-
szkola, klasy 0-I oraz II-III.

W etapie gminnym uczestniczyło 36 młodych wyko-
nawców reprezentujących przedszkola z Dydni i Niebocka 
oraz niektóre szkoły z terenu gminy Dydnia (Grabówka, Nie-
bocko, Jabłonka, Dydnia oraz Krzemienna).

Występy małych artystów oceniało jury w składzie:  
Zygmunt Podulka - przewodniczący,  Anna Podczaszy i Wi-
told Pocałuń. Na komisji konkursowej spoczywał trudny obo-
wiązek wyłonienia grupy czterech finalistów reprezentujących 
naszą gminę na powiatowym finale „Mikołajkowych debiutów” 
8 grudnia 2011 r. w Brzozowskim Domu Kultury. Finalistami 
gminnego konkursu zostali: Julia Pajęcka – uczennica SP 
w Grabówce, Anita Podczaszy – uczennica SP w Nieboc-
ku, Jakub Kozłowski – uczeń SP w Dydni oraz Wiktoria Ra-
chwalska – uczennica SP w Dydni. Jury zdecydowało także 

o przyznaniu wyróżnienia Hubertowi Pilszakowi – wykonaw-
cy utworu „Na nowej górze”, który uświetnił swój występ grą 
na akordeonie, czym zdobył uznanie publiczności.

Zarówno w trakcie konkursu jak i w przerwie publicz-
ność bawiła się doskonale. Przerwę na obrady jury widzowie 
mogli przeznaczyć na obejrzenie niezapomnianych kreskó-
wek tj. „Bolek i Lolek” oraz „Koziołek Matołek” i pamiątko-
we zdjęcia. Dodatkową atrakcją tegorocznego konkursu był 
Mikołaj, który przybył w towarzystwie Anioła wraz z koszem 
słodyczy, którymi ugościli zgromadzonych widzów.

Zwycięzcy, jak i poszczególni uczestnicy konkursu, 
otrzymali kolorowe, pamiątkowe dyplomy oraz maskotki, któ-
rych fundatorem był Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Pro-
mocji i Wypoczynku w Dydni.

Organizatorzy gminnej edycji konkursu składają 
podziękowania nauczycielom i rodzicom, którzy przygoto-
wywali dzieci do występu. Różnorodność wykonywanych 
przez nich utworów, ich poziom trudności są dowodem du-
żego zaangażowania i pracy z dziećmi biorącymi udział w 
konkursie.

Agnieszka Indyk

Mali artyści

Pamiątkowe zdjęcie

Mikołajowe podarunki

Koncert akordeonowy

fot. R. Czopor

fot. R. Czopor

fot. R. Czopor fot. R. Czopor
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W piątek 4 listopada 2011 r. w Galerii Maneż Muzeum 
- Zamku w Łańcucie odbył się uroczysty wernisaż wystawy 
poplenerowej VII Międzynarodowego Pleneru Malarskiego 
„W Kręgu Pogranicza Łańcut-Krzemienna 2011”. 

Zorganizowany został przez Galerię „Marzenie”, 
a honorowy patronat objęli Burmistrz Miasta Łańcuta oraz 
Wójt Gminy Dydnia.

Wernisaż rozpoczęła właścicielka Galerii „Marzenie” 
Pani Marzena Kowalska oraz Sekretarz Gminy Dydnia Pani 
Alina Maślak.

Wernisaż „W kręgu pogranicza 2011” poprzedził 
Międzynarodowy Plener Malarski, który w dniach 12-25 lip-
ca 2011 r. miał miejsce w Krzemiennej. Wzięli w nim udział 
artyści z pięciu krajów: Białorusi, Litwy, Łotwy, Polski i Ukra-
iny.

Beata Czerkies

Chór „Triola” przy Gimnazjum w Niebocku działa już 6 
lat i swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne oraz  
środowiskowe. Śpiewają w nim dziewczęta z klas  I-III gim-
nazjum. W bieżącym roku już po raz kolejny uczestniczył 
on w organizowanym przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy 
Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Mło-
dzieży. Konkurs ten na szczeblu wojewódzkim odbył się w 
Rzeszowie, gdzie po przesłuchaniach chór został zakwalifi-
kowany do udziału w finale. 

Drugi etap, który odbył się w październiku, polegał 
na przesłuchaniu nagrań chórów. Jury w Finale XXXI Ogól-
nopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzie-
ży nagrodziło „Triolę”, przyznając jej wyróżnienie.

Jest to dla nas ogromne osiągnięcie i powód do 
dumy, a to, że zostaliśmy zauważeni i docenieni poza szko-

łą i środowiskiem, zawdzięczamy wytrwałej pracy opiekuna 
chóru i młodzieży.

Jolanta Irzyk

„Sport ma dziś ogromne znaczenie, ponieważ może 
sprzyjać upowszechnianiu wśród młodych ważnych warto-
ści, takich jak: lojalność, przyjaźń, wspólnota, solidarność” 

Jan Paweł II (2000).

W ramach programu „Boisko w każdej wsi” przy 
Szkole Filialnej w Niewistce zostało utworzone nowe bo-
isko sportowe, które będzie służyło nie tylko dzieciom, ale i 
młodzieży wiejskiej.

4 listopada 2011 roku nastąpiło uroczyste otwarcie  
obiektu w obecności wójta Gminy Dydnia Jerzego F. Adam-
skiego, przewodniczącego RG Piotra Szula, dyrektora Ze-
społu Szkół w Dydni Iwony Pocałuń, wicedyrektora Marty 
Rachwał oraz wykonawcy Andrzeja Sokołowskiego i sołty-

sa wsi Michała Pałysa. 
Po oficjalnym powitaniu dokonanym przez panią dy-

rektor głos zabrał wójt Gminy Dydnia, który zachęcał mło-
dzież do aktywnego korzystania z obiektu oraz wręczył soł-
tysowi wsi nowe piłki z logo Mistrzostw Świata. 

Następnie Wójt zaproponował przybyłym gościom  
oddanie rzutów karnych. Serię celnych rzutów rozpoczęła 
pani dyrektor. Po tym miłym akcencie odbył się mecz pił-
ki nożnej chłopców. Grały ze sobą dwie drużyny chłopców: 
z Niewistki i z Dydni. Po zaciętej walce mecz wygrała druży-
na z Niewistki, która otrzymała pamiątkowy Puchar. 

Po meczu wszyscy uczestnicy spotkania zostali za-
proszeni na mały poczęstunek do szkoły.

Zofia Wojnowska

Miłośnicy sztuki w Łańcucie

Występ „Trioli”

fot. archiwum

fot. J. Irzyk
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni w 
2011 roku po raz trzeci realizował projekt systemowy „Czas 
na aktywność w gminie Dydnia”, który jest współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest 
zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób ko-
rzystających ze świadczeń pomocy społecznej GOPS w 
Dydni, poprzez udzielenie wsparcia w pokonaniu barier, ta-
kich jak: brak motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej, 
niskie lub zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe.

W 2011 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dydni w ramach projektu wsparciem objął 13 osób, tj. 
11 kobiet i 2 mężczyzn. Z każdym uczestnikiem projektu 
został zawarty kontrakt socjalny (umowa pomiędzy uczest-
nikiem projektu a pracownikiem socjalnym). Kontrakt zakła-
dał wsparcie finansowe, pracę socjalną oraz instrumenty 
aktywnej integracji.

Projekt „Czas na aktywność w gminie Dydnia” po-
dzielony był na 4 etapy.

I etap projektu „Trening kompetencji i umiejętności 
społecznych” miał na celu lepsze poznanie siebie, swych 
słabych i mocnych stron, jak również nabycie umiejętno-
ści prawidłowej komunikacji interpersonalnej, umiejętności 
społecznych, takich jak: wyrażanie opinii, rozwiązywanie 
konfliktów, budowanie pozytywnych więzi międzyludzkich.

Kolejnym etapem projektu były kursy zawodowe wraz 
z obowiązkowymi badaniami medycyny pracy. 2 mężczyzn 
ukończyło kurs „Magazynier z obsługą wózka widłowego”, 
2 kobiety kurs „Przedstawiciel handlowy oraz prawo jazdy 
kategorii B”, natomiast 9 kobiet „Wikliniarstwo”.

Wybór tych kursów wynikał z analiz wywiadów śro-
dowiskowych oraz zainteresowań samych uczestników kur-
sów.

Na przełomie lipca i sierpnia miał miejsce wypoczy-
nek letni dla otoczenia uczestników projektu. W kolonii bra-

ło udział 11 dzieci, które wypoczywały w Zakopanem.
 Za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rze-

szowie zorganizowano dodatkową formę szkolenia „Tre-
ning kompetencji interpersonalnych”, który miał miejsce w 
Bałtowie i trwał 2 dni. Uczestnicy szkolenia mieli zajęcia 
z psychologiem, doradcą zawodowym oraz psychologiem 
dziecięcym.

Ostatnim etapem projektu był „Trening Pracy”. Zaję-
cia grupowe miały na celu przygotowanie uczestników do 
intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy, przepro-
wadzania rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV i podania o 
pracę.

Realizacja projektu pozwoliła na stworzenie aktyw-
nej formy wsparcia dla bezrobotnych klientów Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni opartej na kontrak-
cie socjalnym. Instrumenty udzielonego wsparcia powinny 
dać szansę zwiększenia potencjału zawodowego, a także 
umożliwić uzyskanie pracy osobom bezrobotnym.

Agnieszka Jatczyszyn

Zasada, „aby uczniowie naprzód znali swój kraj, a po-
tem sąsiedzkie bliskie” ujęta została już przez pierwsze pol-
skie ministerstwo oświaty, czyli Komisję Edukacji Narodowej 
działającą w latach 1773-1794.

Wycieczki szkolne od lat są sprawdzoną metodą roz-
wijającą wychowanków. „Trzeba ludzi uczyć możliwie najsze-
rzej, nie z książek czerpać mądrość, ale z nieba, ziemi, z dę-
bów i buków” pisał J. A. Kameński autor „Wielkiej dydaktyki”. 
Turystyka i krajoznawstwo, realizowane w formie wycieczki 
szkolnej, należą do tych sfer, które wzmacniają i rozwijają 
wśród młodzieży szkolnej, na każdym etapie edukacyjnym, 
takie cechy jak: ciekawość, żądza wiedzy, fantazja, radość 
z przygody i zabawy, otwartość, chęć eksperymentowania, 
humor, energia, gotowość podejmowania nowych idei, po-
czucie godności, wola uczenia się oraz potrzeba i gotowość 
szacunku dla innych.

Przekładając to na język współczesnych dokumentów 
programowych, należy zaznaczyć, że wycieczki szkolne:
- odgrywają ogromną rolę wychowawczą – kształtują pozy-

tywne cechy charakteru, wpływają na postawy, poglądy, 
przekonania oraz uznawane wartości, zasady współżycia 
i współdziałania w grupie koleżeńskiej,

- są doskonałymi formami wypoczynku, wyrabiają nawyk 
racjonalnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego, 
dostarczają wielu wrażeń, radości, satysfakcji, regeneru-
ją siły do pracy w szkole, podnoszą sprawność fizyczną, 
uczą wytrwałości i współzawodnictwa, integrują grupę,

- mają duży wpływ na rozwój intelektualny, pomagają w 
kompensacji niepowodzeń szkolnych,

- rozwijają indywidualne zamiłowania i zainteresowania, 
- zbliżają człowieka do naturalnych warunków przyrody.

Wycieczki szkolne służą również poznaniu własnego 
regionu, kraju pod względem historycznym, geograficznym 
i etnograficznym, pogłębiają wiadomości historyczne po-
przez zapoznanie się z przeszłością i zabytkami poznanych 
miejsc, pogłębiają wiadomości dotyczące ochrony przyrody. 
Na wycieczkach szkolnych realizujemy również ścieżkę edu-
kacyjną „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w re-

Zajęcia grupowe

fot.  H. Bok

Teresa Mazur
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Album „Ziemia Dydyńska – kraina Sanem przepa-
sana” to publikacja będąca pierwszą pozycją wydawniczą, 
która w obszerny sposób przedstawia różnorodność świata 
roślin i zwierząt Ziemi Dydyńskiej oraz walory przyrodniczo 
- geograficzne z uwzględnieniem obiektów kultury material-
nej: zabytkowe zespoły dworskie, parki 
podworskie, kapliczki, obiekty kultury 
sakralnej.

Autorem tekstu i koncepcji albumu 
jest Jerzy F. Adamski Wójt Gminy Dydnia, 
natomiast pełne kunsztu artystycznego 
fotografie ukazujące piękno Gminy Dyd-
nia, jej przyrodę i zabytki są autorstwa 
znakomitych fotografików – Agnieszki i 
Włodka Bilińskich. Specjalizują się oni w 
zdjęciach krajobrazu i architektury oraz 
w fotografii przyrodniczej i podróżniczej, 
są autorami ponad czterdziestu książek i 
albumów fotograficznych.

Album o wymiarach 240x290 mm 
zawiera 160 stron, na których znalazły 
się kolorowe zdjęcia wykonane w róż-

nych porach dnia: w nocy, o świcie, wschodzie i zachodzie 
słońca. Przedstawia piękno naszej Gminy widziane przez 
pryzmat zmieniających się pór roku: rozkwitających kwia-
tów, dojrzewających łanów zbóż, skrzących się złotem je-
siennych liści i otulonych w czapy śniegu drzew. 

Album składa się z następujących 
części tematycznych:
- Kraina Sanem przepasana.
- Człowiek w harmonii z przyrodą.
- Osobliwości przyrodnicze.
- Kościoły i miejsca kultu w krajo-
brazie Ziemi Dydyńskiej.
- Dwory i parki podworskie.
- Woda i wiatr. Ballada o kładce na 
Sanie.
- Na szlakach – nadsańskimi ścież-
kami.

„Ziemia Dydyńska – kraina Sanem 
przepasana” to wydawnictwo dwujęzycz-
ne, tekst oraz opisy zdjęć  zamieszczono 
w języku polskim i angielskim.

Beata Czerkies

gionie”. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego najskutecz-
niej odbywa się poprzez poznanie najbliższego środowiska, 
własnego regionu oraz jego wartości w kontekście wartości 
narodowych.

Rola wycieczek szkolnych jest ogromna i niezastąpio-
na. Warto również wspomnieć, że podczas wspólnych wyjaz-
dów odbudowuje się zaufanie między uczniem a nauczycie-
lem, przezwyciężane są niekorzystne podziały społeczne, w 
tym również pokoleniowe.

Szkoły, co roku starają się organizować swoim 
uczniom atrakcyjne wycieczki turystyczno-krajoznawcze. 
Każdy wyjazd związany jest z dość sporym wydatkiem finan-
sowym, który niejednokrotnie jest barierą dla wielu uczniów. 
Dlatego nieoceniona jest tu pomoc ze strony Rad Rodziców 
działających przy szkołach, prywatnych sponsorów, nauczy-
cieli, którzy wspólnie koordynują działania, aby z wyjazdów 
szkolnych korzystali wszyscy uczniowie.

Szkoła Podstawowa w Grabówce również stara się 
swoim podopiecznym organizować różnego rodzaju rajdy 
piesze, wyjścia i wyjazdy tematyczne, wycieczki krajoznaw-
cze. Korzystając z uroków tegorocznej jesieni 22 października 
cała społeczność szkolna wzięła udział w dwóch wyjazdach. 
Pierwszy to wycieczka do Muzeum Budownictwa Ludowego 
w Sanoku. Skansen sam w sobie jest bardzo dobrym miej-
scem na żywą lekcję historii o regionie i ludności różniącej 
się pod względem etnograficznym. Nowa atrakcja turystycz-
na skansenu, jaką jest Miasteczko Galicyjskie, dodatkowo 
dostarczyła wielu wrażeń. Uczniowie na własne oczy mogli 
zobaczyć, jak dawniej wyglądało wnętrze karczmy, poczty, 
urzędu gminy, apteki, sklepu, warsztatu ślusarsko-kowal-
skiego, zakładu stolarskiego, fryzjerskiego czy szewskiego.

Piękno polskich gór mogli podziwiać uczestnicy dru-
giego wyjazdu. Z inicjatywy proboszcza ks. Jerzego młodzież 
szkolna, młodzież gimnazjalna (schola parafialna i ministran-
ci) odwiedziła malownicze Pieniny. Cel główny wejście na 
Trzy Korony został osiągnięty. „Pokonać siebie”, aby wejść 
na platformę widokową okazało się dla niektórych naprawdę 
niezapomnianym przeżyciem. Przepiękne widoki na prze-
łom Dunajca oraz cała panorama górska dostarczyła chwil 
wartych zapamiętania. Dodatkowym punktem wycieczki była 
wizyta w Dębnie, gdzie znajduje się najwspanialszy zabytek 
Małopolski - Kościół św. Michała Archanioła z II połowy XV w. 
Świątynia, przy budowie, której nie użyto ani jednego gwoź-
dzia, niemal w nienaruszonym stanie dotrwała do dzisiaj.

Podsumowując hasło „Poznaj swój kraj” w każdych 
ramach czasowych nie traci na aktualności. Dyrektor szkoły 
podstawowej i proboszcz parafii składają serdeczne podzię-
kowania Radzie Rodziców działającej przy szkole oraz panu 
Jackowi Adamskiemu za pomoc w organizacji wyjazdów i sfi-
nansowanie kosztów przejazdu autokarów.

Teresa Mazur

Czas na odpoczynek

fot. K. Pierożak
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Były smaczne, pachnące i wystawne. Niesamo-
wicie smakowały i równie niesamowicie się prezento-
wały. Prawdziwa rozkosz dla każdego, kto w piątkowe 
popołudnie (9 grudnia br.) zawitał na salę gimnastyczną 
brzozowskiego ekonomika. Tam stoły uginały się pod 
ciężarem tradycyjnych, znanych i mniej znanych dań 
wigilijnych, które zaspokajały nawet prawdziwych sma-
koszy. Nie ma w tym nic niezwykłego jeżeli dodamy, że 
wszystkie potrawy przygotowały panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu powiatu brzozowskiego – mistrzynie 
w swoim fachu. Wzięły one udział w konkursie Potraw 
Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej zorganizowanym przez 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzo-
zowska”. To największe jak dotychczas tego rodzaju 
przedsięwzięcie. Jak mówi organizatorka konkursu Justy-
na Kopera - konkurs miał charakter kulinarno-kulturowy i 
umożliwił prezentację różnego rodzaju potraw wigilijnych 
charakterystycznych dla naszego obszaru, połączoną z 
ich degustacją przez uczestników imprezy. Jego celem 
była między innymi promocja walorów i tradycji kulinar-
nych Ziemi Brzozowskiej, popularyzacja lokalnych zwy-
czajów i tradycji wigilijnych, kultywowanie i popularyzacja 
tradycji regionalnych potraw oraz wykorzystanie ich jako 

turystycznej atrakcji obszaru. A trzeba przyznać, że było 
się czym pochwalić. W konkursie wzięło udział aż 26 kół 
i blisko 80 potraw, charakterystycznych dla regionu, który 
reprezentowały. O tym jak istotną rolę we współczesnym 
świecie odgrywają prężnie działające koła gospodyń pod-
kreślił Janusz Draguła - Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
LGD „Ziemia Brzozowska” - Na obszarze działania LGD 
funkcjonuje wiele Kół Gospodyń Wiejskich. Ich tradycje 
niejednokrotnie są wielopokoleniowe. Prawie każda miej-
scowość posiada jednak własną specyfikę, charaktery-
styczne produkty kulinarne, wyjątkowe tylko dla danego 
miejsca i stanowiące cząstkę kultury i tożsamości spo-
łeczności lokalnej. Działalność Kół Gospodyń Wiejskich 
w głównej mierze opiera się na zapewnieniu kontynuacji 
oraz przekazywaniu kolejnym pokoleniom tradycji lokal-
nych, w tym tradycji związanych z przygotowywaniem 
Świąt Bożego Narodzenia.

Organizatorzy konkursu zaznaczają, że jego ideą 

było także pokazanie młodszym pokoleniom, że dzia-
łania podejmowane przez Koła Gospodyń Wiejskich są 
szeroko doceniane w społeczeństwie. W degustacji przy-
gotowanych dań wzięło udział wielu gości ze wszystkich 
gmin powiatu brzozowskiego, którzy mogli zasmakować 
w lokalnych potrawach, poznać sposób ich przyrządze-
nia i skład tradycyjnych receptur. Walory smakowe, este-
tyczne oraz tradycyjny charakter potraw oceniła komisja 
konkursowa złożona z przedstawicieli powiatu i gmin, 
której zadaniem było wyłonienie potraw najbardziej na-
wiązujących do lokalnych tradycji kulinarnych. Potrawy 
były oceniane w trzech kategoriach: danie gorące, danie 
na zimno, deser - potrawy słodkie i ciasta. Wyłonienie 
zwycięzców wcale nie było proste. Po naradzie i skrupu-
latnym zliczeniu punktów jury ogłosiło werdykt. 

W kategorii danie gorące I miejsce przyznano dla 
KGW w Orzechówce za barszcz grzybowy, II dla KGW 
w Krzemiennej za zupę grzybową (borowikową), a trze-
cie dla KGW w Baryczy za gołąbki z grzybami. W kate-
gorii danie na zimno zwyciężyło KGW w Witryłowie i ryba 
faszerowana, na drugim miejscu KGW w Krzywem i „koci 
lament”, a na trzecim KGW w Domaradzu i mamałyga. 
W trzeciej kategorii - deser zwycięzcami okazały się pa-
nie z KGW w Starej Wsi i jabłko pieczone z budyniem 
i faworkiem, II miejsce przypadło dla KGW w Wydrnej 
z ciastem świątecznym, a III dla KGW w Niebocku za ser-
nik. Zwycięzcy otrzymali wartościowe nagrody, a wszyst-
kie Koła Gospodyń Wiejskich uczestniczące w konkursie 
– upominki, będące wyrazem docenienia ich wkładu w 
propagowaniu i kultywowaniu lokalnych tradycji, ufundo-
wane przez Stowarzyszenie LGD „Ziemia Brzozowska”.

W konkursie wzięły udział Koła Gospodyń Wiej-
skich z następujących miejscowości: Przysietnica, Gra-
bownica Starzeńska, Zmiennica, Stara Wieś, Doma-
radz, Golcowa, Barycz, Niebocko, Jabłonka, Krzywe, 
Wydrna, Krzemienna, Grabówka, Dydnia, Końskie, 
Witryłów, Trześniów, Haczów, Jabłonica Polska, Ma-
linówka, Orzechówka, Jasienica Rosielna, Blizne, Iz-
debki, Wara, Nozdrzec.

Magdalena Pilawska
(Przedruk z BGP numer 10/97 z 2011 r.) 

Smaki tradycji prezentuje KGW w Końskiem

Degustacja potraw

fot. arch. Starostwa Powiatowego w Brzozowie

fot. arch. Starostwa Powiatowego w Brzozowie
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Konkurs „Najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa” 
jak co roku był wielkim wydarzeniem w życiu Szkoły Pod-
stawowej w Grabówce. Do tegorocznej XVII już jego edycji 
zgłoszono aż 19 prac.

Wszystkie jednakowo piękne, wykonane z dużą sta-
rannością i ogromną pomysłowością zachwycały oczy oglą-
dających. Najokazalsze pod względem wielkości z trudem 
zostały wniesione do budynku szkoły. Prostotą formy i ory-
ginalnością urzekały również wręcz miniaturowe arcydzie-
ła. Wśród materiałów użytych do ich budowy dominowały, 
jak co roku: drewno, kamień, słoma, siano czy mech. Nie 
zabrakło też zupełnie nowatorskiego podejścia do tematu. 
Największą niespodzianką okazała się jednak „makarono-
wa szopka” wykonana przez ucznia kl. VI Przemysława 
Miksiewicza.

W tym roku swoje prace zaprezentowali: Magdalena, 
Monika i Weronika Biesiada, Katarzyna Biesiada, Radosław 
Fejdasz, Emilia, Mariola i Sabina Głód, Martyna Głubisz, 
Filip Grudz, Monika Grudz, Kamila Jaworska, Aleksandra 
Korab, Julia Kucharska, Szymon Mazur, Mirosław Miksie-
wicz, Grzegorz Myćka, Sylwia i Damian Pastuszak, Klau-

dia Piegdoń, Dominika Podczaszy, Dawid Sobolak, Joanna 
i Patrycja Szymańskie, Martyna Śmigiel, Natalia Zimoń.

Cieszymy się, że dzięki naszemu konkursowi czar 
Bożego Narodzenia ciągle trwa w Grabówce i jednoczy całe 
rodziny wokół wydarzeń tamtej cudownej nocy sprzed po-
nad dwóch tysięcy lat.

Teresa Mazur

Działalność organizacji pozarządowych w sferze zadań 
publicznych jest istotną cechą społeczeństwa demokratyczne-
go, jest elementem spajającym i aktywizującym społeczność 
lokalną. 

Współpraca gminy z podmiotami niezaliczanymi do 
sektora finansów publicznych pozwala skuteczniej i efektyw-
niej 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 których okre-
śla się obszary, formy i zasady współpracy.

W celu opracowania  realnego programu, gmina w 
bieżącym roku zaprosiła wszystkie organizacje do konsultacji 
projektu w terminie od 12 września 2011 r do 07 października 
2011 roku, przesyłając do wszystkich stowarzyszeń prowa-
dzących działalność na terenie gminy formularz zgłaszania 
opinii.

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

bówka,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Edukacyj-

nych, Kulturalnych, Społecznych i Gospodarczych „Lider” 
w Dydni,

- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji i Środowiska 
Lokalnego Wsi Niebocko,

- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Jabłonka,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Niebocka,
- Stowarzyszenie Obarzym 2009,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Niebocka,
- Stowarzyszenie ARTE UNITE w Grabówce,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Dydnia,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Końskie, 

- 11 Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: 
Grabówka, Niebocko, Jabłonka, Dydnia, Wydrna, Krze-
mienna, Krzywe, Witryłów, Temeszów, Obarzym i Nie-
wistka.

Po przeprowadzonych konsultacjach w dniu 10 listo-
pada 2011 roku Rada Gminy Dydnia Uchwałą Nr X/85/2011 
przyjęła „Program współpracy Gminy Dydnia z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na 2012 rok”.

 W dniu 28 grudnia 2011 roku zostało zorganizowa-
ne spotkanie z prezesami  ludowych klubów sportowych, 
uczniowskich klubów sportowych, opiekunami boiska „Orlika”  
w Jabłonce oraz radnymi rady gminy.

Na spotkanie przybyli Kazimierz Indyk – Prezes LKS 
„Zryw” z Dydni, Krzysztof Adamski – Prezes ULKS „Grabo-
wianka” z Grabówki, Dawid Kaseja – Prezes ULKS „Orły” z Ja-
błonki, opiekunowie boiska „Orlik” w Jabłonce: Wiesław Sowa 
i Tomasz Krowiak, radni rady gminy Andrzej Cioban i Ryszard 
Kopczyk.

Spotkanie prowadziła  Alina Maślak – Sekretarz Gminy. 
Jego tematem było:
- przedstawienie przez prezesów klubów oraz opiekunów 

„Orlika” krótkich sprawozdań z działalności, 
- użytkowanie obiektów sportowych przez poszczególne 

kluby,
- oczekiwania względem gminy,
- zasady finansowania klubów sportowych,
- wnioski końcowe.

Spotkanie przebiegało w przyjacielskiej atmosferze. Na 
zakończenie spotkania Jerzy Adamski – Wójt Gminy Dydnia i 
Alina Maślak – Sekretarz Gminy złożyli uczestnikom najser-
deczniejsze życzenia noworoczne.

Krystyna Węgłowska

Konkursowe dzieła

fot. W. Zimoń
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Miesiąc grudzień to czas podsumowań, oceny dzia-
łalności nowych władz w jednostkach OSP  na terenie na-
szej Gminy, planów na następny okres. 

Taki charakter miało spotkanie zorganizowane przez  
Zarząd Gminny ZOSP RP w dniu 18.12.2011 r.  Z inicjatywy 
Zarządu Jednostki OSP Dydnia odbyło się ono w Wiejskim 
Domu Kultury w Dydni.

Przybyłych druhów w imieniu Zarządu OSP Dydnia 
powitał Prezes jednostki dh Roman Janowicz. 

Spotkanie rozpoczęło się od miłego akcentu, jakim 
było obejrzenia przedstawienia przygotowanego przez 
uczniów Zespołu Szkół w Dydni.

Prezes ZG ZOSP RP Jerzy F. Adamski serdecznie 
podziękował za uroczystą oprawę spotkania i przywitał za-
proszonych gości: księdza Adama Drewnika – proboszcza  
parafii w Dydni, Dariusza Sobieraja – wiceprzewodniczą-
cego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Waldemara 
Sochę – inspektora WORD w Krośnie, mł. bryg.Stanisława 
Wieloboba –  naczelnika wydziału PSP w Brzozowie, Alinę 
Maślak – sekretarza Urzędu Gminy w Dydni,  Iwonę Pocałuń 
– dyrektora Zespołu Szkół w Dydni, Stanisława Pytlowane-
go – kierownika referatu Urzędu Gminy w Dydni. Podsumo-
wał również działalność OSP w roku bieżącym szczególnie 
po zmianach, jakie nastąpiły zarówno w składzie ZG ZOSP 
RP, jak i w poszczególnych jednostkach na terenie naszej 
gminy.

Komendant Gminny OSP dh Czesław Serafin przed-
stawił zebranym tematy, jakie były poruszane na III Zjeź-
dzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP, który odbył się 
15.10.2011 r. w Brzozowie .

Następnym tematem przedstawionym zebranym był 
harmonogram zebrań sprawozdawczych w poszczególnych 

jednostkach w roku 2012 oraz plan pracy na następny rok.
Dh Stanisław Pytlowany omówił wyniki inspekcji, jaka 

miała miejsce w grudniu we wszystkich jednostkach na te-
renie gminy, przedstawił plany nowych norm paliwowych dla 
sprzętu, jakie posiadają jednostki i przypomniał o potrzebie 
rozliczeń z urzędem skarbowym.

Przedstawiciel PSP w Brzozowie  mł. bryg. Stanisław 
Wielobób poinformował o planowanych szkoleniach, szcze-
gólnie druhów w jednostkach należących do KSRG oraz o 
nowych zasadach wydawania uprawnień dla kierowców w 
poszczególnych jednostkach.

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkar-
packiego Dariusz Sobieraj podziękował wszystkim druhom, 
nie tyko obecnym na dzisiejszym spotkaniu, za zaangażo-
wanie w pracę społeczną, za udział w akcjach ratowniczych,  
pomoc w likwidacji skutków powodzi. Wyraził swoje popar-
cie dla działań zmierzających do polepszenia zaopatrzenia 
w sprzęt niezbędny dla jednostek w celu niesienia pomocy 
potrzebującym. Życzył wszystkim druhom oraz członkom 
ich rodzin wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w no-
wym 2012 roku.

Do życzeń dołączył się również prezes ZG ZOSP RP 
Jerzy F. Adamski, który oprócz swoich życzeń, przekazał też 
życzenia od prezesa ZG ZOSP RP dh. Waldemara Pawla-
ka, a następnie w towarzystwie Dariusza Sobieraja wręczył 
wszystkim zebranym przepiękne wydanie albumu „Ziemia 
Dydyńska kraina Sanem przepasana”.

Po zakończeniu wystąpień druhowie strażacy oraz 
zaproszeni goście, łamiąc się opłatkiem i śpiewając kolędy, 
zasiedli do wigilijnej wieczerzy przygotowanej przez druhów 
strażaków oraz panie z Koła Gospodyń w Dydni.

Jan Zarzyka

„Staropolska wilija” gimnazjalistów

Czas na podsumowania

fot. W. Zimoń

fot. W. Zimoń






