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Dnia 8 stycznia 2012 roku przy Wiejskim Domu Kul-
tury w Dydni po raz pierwszy odbył się Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Cieszymy się, że mogliśmy 
się włączyć wraz z artystami i wolontariuszami do akcji 
Jurka Owsiaka, która pierwszy raz została zorganizowana 
3 stycznia 1993 roku dla Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej 
w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie jako spontanicz-
na akcja kilku osób (Jurka Owsiaka, Lidii Niedźwiedzkiej-
Owsiak, Bohdana Maruszewskiego, Piotra Burczyńskiego, 
Pawła Januszewicza, Waltera Chęstowskiego oraz Beaty 
Bethke). Sukces, jaki odniósł ten pierwszy finał, pozwolił na 
podział zebranych pieniędzy pomiędzy wszystkie ośrodki 
kardiochirurgii dziecięcej w Polsce. Zakupu sprzętu me-
dycznego dokonało  wówczas Centrum Zdrowia Dziecka 
jako właściciel konta, na którym były pieniądze. Powodze-
nie tej akcji skłoniło ww. osoby do założenia Fundacji, która 
podjęła się zorganizowania następnego finału i organizuje 
je do dnia dzisiejszego.

Dotychczas odbyło się 20 edycji „Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy”, podczas których zebrano 
łącznie ok. 122 mln dolarów (bez ostatniej edycji). Pienią-
dze te wykorzystano na zakup sprzętu medycznego dla 
ponad 650 placówek medycznych w całej Polsce. Począt-
kowo do 2001 roku Finał WOŚP odbywał się w pierwszą 
lub drugą niedzielę roku. Od 2002 Finał WOŚP jest orga-
nizowany w drugą niedzielę roku, czyli pomiędzy 8 a 14 
stycznia. Finał stał się cykliczną imprezą wpisaną na stałe 
w polski kalendarz. Co roku w wielu zakątkach Polski or-
ganizowane są koncerty, festyny, festiwale, happeningi, na 
które zapraszane są gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej, 
które często grają za darmo. Co roku do Fundacji zgłasza 
się ponad 120 000 wolontariuszy chętnych do kwestowania 
na ulicach miast. W każdym województwie działają lokalne 
„Sztaby WOŚP” odpowiedzialne za wstępne zliczanie pie-
niędzy zebranych przez podległych im wolontariuszy, a na-
stępnie przelanie ich na konto WOŚP. W zakresie ich obo-
wiązków jest też organizowanie lokalnych finałów WOŚP 
w większych miastach w Polsce. Podczas każdego Finału 
licytowane są „Złote Serduszka”, „Złote Karty Telefoniczne” 
oraz upominki podarowane przez ludzi z Polski i świata na 
rzecz Fundacji. Najbardziej zacięta walka toczyła się o zło-
te serduszko z numerem „1” podczas trwania XVII Finału 
wylicytowane za 1 009 000 zł, a najwyższą cenę osiągnęło 
serduszko w XVIII finale - 1 110 000 zł. 

Tradycja licytowania serduszek trwa od pierwszej 
edycji finału WOŚP w 1993, kiedy to Fundacja otrzyma-
ła wyroby ze złota i wykonała z nich „Złote Serduszka”. 
Do każdego serduszka dodawany był stosowny certyfikat 
potwierdzający jego zakup. Kolejnym zwyczajem zapocząt-
kowanym przez WOŚP jest rozpoczęta podczas trwania VI 
finału licytacja „Złotych Kart Telefonicznych”, wyprodukowa-
nych i podarowanych przez Telekomunikację Polską. Rów-
nież do „złotych kart” Fundacja dołącza odpowiednie certy-
fikaty. Od XIV Finału do akcji dołączył się również operator 
komunikatora internetowego, który postanowił organizować 
licytacje najkrótszych numerów Gadu-Gadu. Również Alle-
gro ma swój wkład w Fundację, udostępniając co roku swo-
je  aukcje internetowe, na których każda osoba może wy-

stawić na licytację swoje przedmioty, a wylicytowane kwoty 
przelewane są przez kupujących bezpośrednio na konto 
Fundacji. 4 lipca 2010 roku Fundacja zorganizowała spe-
cjalny finał „Stop powodziom!”, z którego środki przekazała 
na dofinansowanie jednostek Państwowej Straży Pożarnej. 
Wyjątkowo w trakcie tego finału orkiestrowe serduszka nie 
były jak zwykle czerwone, lecz niebieskie. Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy jest największą pozarządową organi-
zacją charytatywną w Polsce, która ratuje życie, wyposaża-
jąc publiczne szpitale dziecięce w nowoczesny i bardzo po-
trzebny polskiej służbie zdrowia sprzęt medyczny, prowadzi 
i finansuje programy medyczne dla dzieci, a także szkolenia 
młodzieży w zakresie pierwszej pomocy. Organizuje także  
Przystanek Woodstock, który jest formą podziękowania dla 
wolontariuszy i wszystkich osób wspierających Fundację 
oraz całą akcję.

W naszym przypadku była to również spontaniczna 
decyzja, kiedy padło hasło, że organizujemy koncert Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W głębi duszy cieszy-
liśmy się, ale też wiedzieliśmy, ile czeka nas pracy, nie-
przespanych nocy i zebrania zaufanych i odpowiedzialnych 
wolontariuszy. Cały nasz sztab liczył zaledwie kilka osób i 
15 wolontariuszy.

Temat XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy to: „Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcze-
śniak, zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocześniej-
szych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz 
pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą”.

Koncert WOŚP rozpoczął się o godzinie 14:00, a 
swoją obecnością zaszczycił nas wójt Gminy Dydnia Jerzy 
F. Adamski, który powitał wszystkich artystów, organizato-
rów i przybyłych mieszkańców gminy Dydnia.

Na XX Finał WOŚP udało nam sie zaprosić następu-
jące zespoły: „Maska”, „OSC”, „Pakt Kart”, „Forte”, „Rytm” i 
„Krzemienianki”. Niestety, niektóre z nich nie mogły wystą-
pić z powodów zdrowotnych artystów.

Na sali widowiskowej przy Gminnym Ośrodku Kultu-
ry można było zobaczyć wystawy pokonkursowe ze szkół 
z Gminy Dydnia: Tradycje Bożonarodzeniowe „Moja Karta 
Bożonarodzeniowa Anno Domini 2011” przygotowaną przez 
Izbę Regionalną w Krzywem p. Bogusławę Krzywonos, 

Izabela Kulon

fot. G. Cipora

Gminny sztab WOŚP
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„Jasełka w Obrazach” GOKBPiW w Dydni oraz „Rodzinny 
Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych” uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Jabłonce.

Długo wyczekiwanym punktem w programie była au-
kcja przedmiotów podarowanych Wielkiej Orkiestrze Świą-
tecznej Pomocy przez sponsorów i darczyńców o wielkim 
sercu.

Od wczesnych godzin porannych do godzin wieczor-
nych nasi wolontariusze kwestowali z puszkami na całym 
terenie Gminy Dydnia oraz w Brzozowie. Udało sie im ze-
brać kwotę  9784,22 zł.

Całość kwoty zebranej podczas finału 11 974,09 zł.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie okazane w orga-

nizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sponsorom i 
darczyńcom. Byli to: Firma DREWKOT-Tartak Dariusz i Da-
niel Kot Krzywe, Sklep Spożywczo Przemysłowy „Margo” 
Maria Kocyła Krzywe, Gmina Dydnia, Zielona Oaza Brzo-
zów, Olimpia Pośrednictwo Finansowo-Ubezpieczeniowe 
Brzozów, Gran-Pik Grażyna i Andrzej Wojtowicz Brzozów, 
Kwiaciarnia Orchidea Brzozów, Delikatesy Centrum GRA-
MAR Grażyna i Marek Fejdasz Dydnia, Delikatesy Hit 
Dydnia Paweł Wolanin, Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek 
Promocji i Wypoczynku w Dydni, Sklep Spożywczo Prze-
mysłowy „Lewiatan” Jan Myćka Jabłonka, Żołnierze Jed-
nostki Wojskowej Nr 4719, Pan Podpułkownik Jarosław 
Piasny Rzeszów, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marcelina 
i Jan Wacławscy Brzozów, KRUSZ-BET Obarzym, KRUSZ-
BUD Temeszów, Piekarnia Tadeusz Pelczarski Dydnia, 
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Dydni, Zakład Gospo-
darki Komunalnej w Dydni, Ochotnicza Straż Pożarna w 
Krzywem i Niewistce, Zespół Szkół w Niebocku - za zebra-
nie dwudziestogroszówek i przekazanie je WOŚP, ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej w Jabłonce, którzy przekazali 
szopki bożonarodzeniowe na aukcję, Zajazd u Wala Gra-
bownica Starzeńska, Pizzeria-Bar Sokół Gabownica Sta-
rzeńska, Fly Network Barbara Bodzioch Humniska, Usługi 
lakiernicze Janusz Leszczyk Witryłów, Izba Regionalna w 
Krzywem – Bogusława Krzywonos, KRUS Brzozów, PGE 

Marma Rzeszów, Galeria Kopaniska Dorota Wasylewicz-
Krynicka. Dziękujemy Józefie i Waldemarowi Niemcom za 
przygotowanie ciepłych posiłków, Annie Banaszek - Rugby 
Tygrysice Sochaczew, agencji ochrony osób i mienia ”Bas”, 
realizatorom dźwięku Piotrowi i Mateuszowi Wójcikom, kon-
feransjerowi Andrzejowi Gugale a także Bartłomiejowi Szaj-
nowskiemu, Małgorzacie Turopolskiej, Małgorzacie Myćka, 
Markowi i Anecie Sztaba, Krzysztofowi Adamskiemu, Mag-
dalenie  Mazur - Frydryk oraz wszystkim, którzy przyczynili 
się do zorganizowania akcji, a nie zostali wymienieni.

Pragniemy również podziękować proboszczom oko-
licznych parafii za wyrozumiałość i życzliwe podejście do 
wolontariuszy kwestujących w pobliżu kościołów oraz szta-
bowi WOŚP w Warze, który z racji swojego doświadczenia  
służył nam zawsze pomocą i dobrą radą przy organizacji 
finału. 

Specjalne podziękowania kierujemy do Was, wszyst-
kich ludzi, którzy wspierali naszych wolontariuszy datkami 
do puszek oraz życzliwym słowem. Dziękujemy wszystkim 
za okazane wsparcie finansowe, które traktujemy jako wy-
raz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy. 

Mamy też nadzieję, że Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy nie będzie postrzegana jako konkurencja dla 
innych akcji charytatywnych, lecz jako kolejny dar serca i 
możliwość niesienia pomocy potrzebującym, obyśmy się  
nie kierowali słowami: „Pogląd na WOŚP zmienia się, gdy 
widzi się swoje dziecko w inkubatorze z logiem fundacji”.

Wyrazy wdzięczności kierujemy w stronę wolonta-
riuszy, których pogoda nie odstraszyła, a bez których cała 
nasza inicjatywa dążąca do określonego celu byłaby nie-
możliwa.  Dlatego też pragniemy podziękować: Dominice 
Piegdoń, Kamilowi Kicowi, Bartłomiejowi Kotowi, Robertowi 
Boconiowi, Danielowi Czoporowi, Izabeli Kulon, Ilonie Wój-
cik, Barbarze Nycz, Marcie Jagiełło-Wojnar, Magdalenie 
Frydryk, Agnieszce Indyk, Natalii Faciszewskiej, Gabrieli 
Czebieniak, Kamilowi Tokarzowi, Justynie Chorążak.

Do zobaczenia za rok!!! Siema :)
Izabela Kulon

W dniu 8 marca 2012 r. w Wiejskim Domu Kultury w 
Dydni odbyło się zorganizowane z inicjatywy Wójta Gminy 
oraz Kół Gospodyń z Gminy Dydnia Święto dla Kobiet po-
wiatu brzozowskiego.

Rozpoczynając uroczystość, Jerzy F. Adamski za-
cytował fragment „Listu do kobiet” błogosławionego Jana 
Pawła II, w którym Papież m.in. pisał: „Dziękujemy Ci, ko-
bieto - matko, córko, siostro, pracująca zawodowo, zaan-
gażowana we wszystkich dziedzinach życia społecznego 
(…) za to, że jesteś kobietą.” 

Wójt powitał wszystkich zebranych, wśród których 
znaleźli się przedstawiciele: władz samorządowych i or-
ganizacji rolniczych, Powiatowej Rady Kobiet, Powiato-
wego Zespołu Doradztwa Rolniczego, Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”, instytucji 
i zakładów pracy, pracownice Urzędu Gminy oraz jedno-
stek organizacyjnych, radni Gminy Dydnia i sołtysi wsi, 
dyrektorzy placówek oświatowych, lokalne media. Licznie 
reprezentowane były KGW z poszczególnych gmin po-

wiatu brzozowskiego.
Z okazji święta wszystkim obecnym na sali kobie-

tom Wójt złożył serdeczne życzenia, dopełnieniem których 
stały się kwiaty wręczone Paniom przez pracowników 
Urzędu Gminy. Odczytał także listy z życzeniami od Staro-
sty Brzozowskiego, Wojewody Podkarpackiego, Wicemar-
szałka Województwa Podkarpackiego.

Najważniejszym punktem imprezy był koncert z 
udziałem solistów Opery Śląskiej w Bytomiu, w którym wy-
stąpili: Marek Wiatr – tenor, Feliks Widera - tenor, Sabina 
Olbrich – sopran, Halina Mansarlińska – akompaniament.

Prowadził go P. Marek Wiatr -artysta znany już w 
naszej gminie, gdyż występował gościnnie podczas Wiel-
kiej Gali Społeczników w 2009 r.

W programie koncertu znalazły się przepiękne pie-
śni neapolitańskie, arie ze słynnych operetek oraz jedno z 
najpopularniejszych, chyba najbardziej znanych dzieł ope-
retkowych – duet „Usta milczą, dusza śpiewa” z „Wesołej 
wdówki” F. Lehara. Odpowiednia oprawa i piękny śpiew 

Zofia Morajko
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solistów sprawiły, że koncert dostarczył wielu wzruszeń, 
stanowił niezwykłe przeżycie dla słuchaczy, którzy owa-
cją na stojąco przyjęli występ artystów. Wyrazem uznania 
były także kwiaty wręczone występującym przez Przewod-
niczącego Rady Gminy Piotra Szula.

Następnie głos zabrał Edward Sowa – Sekretarz 
Rady Regionalnej Związku Rolników Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Jaśle, który przedstawił krótki rys historycz-
ny dotyczący działalności i znaczenia KGW jako organi-
zacji zrzeszonej w strukturach Związku Kółek Rolniczych. 
Na ręce Danuty Sokołowskiej – zastępcy Przewodniczącej 
Powiatowej Rady Kobiet złożył wiązankę kwiatów, wraz z 

życzeniami dla wszystkich Pań.
Przewodnicząca Powiatowej Rady Kobiet – Alek-

sandra Ekiert serdeczne słowa podziękowania skierowała 
do Wójta Gminy za zaproszenie do Dydni i zorganizowa-
nie tak wspaniałej uroczystości. 

Popularny „szwedzki stół” przygotowany przez Pa-
nie z KGW Gminy Dydnia stał się prawdziwą ucztą, na 
której pojawiły się pyszności pachnące tradycją oraz kuli-
narne nowinki przyciągające aromatem i wyglądem. A było 
w czym gustować: od pierogów, proziaków, swojskiego 
chleba ze smalcem poprzez sałatki, koreczki, pikantne ba-
beczki aż po przepyszne ciasta i nalewkę.

Każda uczestniczka spotkania otrzymała upominek 
– publikację „Potrawy wigilijne Ziemi Brzozowskiej” wyda-
ną przez Stowarzyszenie LGD „Ziemia Brzozowska”, które 
w 2011 r. zorganizowało konkurs potraw wigilijnych. Książ-
ka zawiera przepisy konkursowych dań, wśród nich znaj-
dują się też „zwycięskie” potrawy KGW z naszej gminy.

Ze względu na niezwykłą oprawę artystyczną Świę-
to Kobiet w Dydni miało wyjątkowy charakter. Niecodzien-
nie bowiem spotykamy się z prawdziwą sztuką i artystami 
wysokiej klasy.

Uroczystość to nie tylko wspaniały koncert czy de-
gustacja dań, to także okazja do wspólnych rozmów, do 
spędzenia czasu w miłej, świątecznej atmosferze. Dlate-
go pomysłodawcom i organizatorom imprezy należą się 
szczególne słowa uznania i podziękowania.

Zofia Morajko

W poniedziałek 5 marca 
2012 r. uczniowie szkoły podsta-
wowej w Zespole Szkół w Nieboc-
ku obchodzili uroczyście Dzień Pa-
trona - króla Władysława Jagiełły.

Z tej okazji cała społeczność 
szkolna uczestniczyła we mszy 
św. w kościele parafialnym pw. św. 
Jana Kantego. Po jej zakończeniu 
w budynku szkoły odbyła się uro-
czysta akademia. Po tradycyjnym 
wprowadzeniu sztandaru szkoły i 
odśpiewaniu hymnu państwowego 
p. dyrektor Bożena Chorążak powi-
tała zebranych gości: Wójta Gminy 
Dydnia Jerzego F. Adamskiego, 
Przewodniczącego Rady Gminy 
Piotra Szula, dyrektora GOKBPiW 
Jacka Adamskiego, dyrektorów 
pobliskich szkół, radnych Rady Gminy, przedstawicieli Rady 
Rodziców oraz emerytowanych nauczycieli. Następnie pani 
dyrektor przybliżyła zebranym sylwetkę patrona, jego dzia-
łalność i dokonania.

Okolicznościowy program artystyczny pod tytułem 
„Od Jagiełły do niepodległości” przygotowali uczniowie kla-
sy VI pod kierunkiem Anny Sobaś-Bodzioch. Dzieci wcieliły 
się w role historycznych postaci z czasów Jagiełły. Ujrze-
liśmy pasowanie giermków na rycerzy, przygotowania do 

bitwy pod Grunwaldem, wielkie 
zwycięstwo Jagiełły nad Krzyża-
kami. Następnie przenieśliśmy się 
w czasie do końca XVIII wieku, 
kiedy zaborcy dokonali rozbiorów 
Polski i do roku 1918, gdy nasza 
ojczyzna odzyskała niepodległość. 
W dalszej części prześledziliśmy 
losy naszego kraju aż do czasów 
współczesnych. Wiersze o pięknie 
ziemi ojczystej przeplatane były 
piosenkami wykonanymi przez 
chór szkoły podstawowej pod 
kierownictwem Jolanty Irzyk. De-
koracja wykonana przez państwa 
Halinę i Piotra Ruszlów, która prze-
niosła nas do obozowiska Jagiełły 
pod Grunwaldem, podkreśliła pa-
triotyczny charakter uroczystości.

Po części artystycznej dyrektor szkoły wspólnie z 
Piotrem Szulem wręczyła dyplomy i nagrody uczniom, któ-
rzy wykazali się największą wiedzą w konkursie o partonie 
szkoły, przygotowanym przez Marzenę Czerkies. Przedsta-
wiono też wyniki szkolnego turnieju rycerskiego, czyli mię-
dzyklasowej rywalizacji sportowej przeprowadzonej przez 
Beatę Dżoń.

Anna Sobaś-Bodzioch

fot. G. Cipora

Pamiątka z pobytu na Ziemi Dydyńskiej 

Uczniowie w roli historycznych postaci

fot. K. Cipora
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Izba Regionalna w Krzywem, Koło Gospodyń Wiej-
skich i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Końskie w 
dniu 22 stycznia 2012 roku zorganizowały dla społeczności  
Gminy Dydnia spotkanie z tradycją, podczas którego pod-
sumowany został  konkurs dla uczniów „Moja karta bożo-
narodzeniowa Anno Domini 2011” oraz wystąpił chór „Soli 
Deo” z Dubiecka z koncertem kolęd i pastorałek.

Konkurs „Moja karta bożonarodzeniowa Anno 
Domini 2011”

29 grudnia 2011 r. jury w składzie: Halina Kościńska 
– przewodnicząca, Dorota Wasylewicz-Krynicka – malarka 
i Henryk Cipora – malarz i rzeźbiarz dokonało przeglądu i 
oceny nadesłanych kart bożonarodzeniowych na konkurs 
ogłoszony przez Bogusławę Krzywonos, społecznego ani-
matora kultury Izby Regionalnej w Krzywem.

Konkurs zorganizowany został dla czterech grup wie-
kowych: I – przedszkola i klasy 0 szkół podstawowych, II -  
klasy I-III, III- klasy IV-VI szkół podstawowych, IV – ucznio-
wie klas I-III gimnazjów.

Na konkurs wpłynęło 189 prac. Jury oceniając róż-
norodność,  kompozycję, zastosowane techniki i materiały 
oraz inwencję twórczą prac przyznało 71 nagród, w tym: 
24 uczniom I miejsce, 22 uczniom II miejsce i 25 uczniom 
III miejsce. Pozostałym uczniom jury postanowiło przyznać 
podziękowania za udział w konkursie.

Wszystkie prace zostały pokazane na wystawie po-
konkursowej w Izbie Regionalnej w Krzywem oraz 8 stycz-
nia 2012 r. w Wiejskim Domu Kultury w Dydni.

Końcowym etapem była uroczystość w Domu Ludo-
wym w Końskiem, gdzie 22 stycznia 2012 r. w obecności 
licznie zebranych: władz samorządowych, gości, dyrekto-
rów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów wręczone zostały 
dyplomy i nagrody rzeczowe uczniom – zdobywcom I, II i III 
miejsc w konkursie. 

W spotkaniu wzięli udział m.in: Jerzy F. Adamski wójt 
Gminy Dydnia, radny Bartłomiej Kot, Andrzej Orłowski soł-
tys wsi Końskie, Jadwiga Krowiak – przewodnicząca KGW 
z Końskiego, Iwona Pocałuń – dyrektor Zespołu Szkół z 
Dydni, Zuzanna Dmitrzak – dyrektor SP z Jabłonki, Jadwi-

ga i Tomasz Żaczkowie z Niebocka, Danuta Śliwińska i ks. 
Damian Toczek z Dubiecka, Henryk Cipora z Krzywego i 
Halina Kościńska z „BGP”.

Bogusława Krzywonos przygotowała montaż słow-
no-muzyczny, na który złożyły się wiersze i piosenki o te-
matyce bożonarodzeniowej. Były m.in. piosenki i kolędy 
odtworzone z płyt CD oraz recytacje wierszy K. I. Gałczyń-
skiego, Urszuli Skrabalak i nieznanych autorów np. „Kolęda 
Bieszczadzka”. Uczniów do recytacji pomogła przygotować 
Joanna Marczak - nauczycielka  ZSP w Końskiem.

Halina Kościńska przewodnicząca jury odczytała 
protokół komisji i razem z Jerzym F. Adamskim – wójtem 
Gminy Dydnia wręczyli 35 obecnym uczniom (z 71 nagro-
dzonych) dyplomy i  nagrody rzeczowe.

Jerzy F. Adamski ufundował i wręczył  albumy z wła-
snoręczną dedykacją „Ziemia Dydyńska - Kraina Sanem 
przepasana” za pracę społeczną i zaangażowanie w orga-
nizację tegoż spotkania. Albumy otrzymali: Halina Kościń-
ska, Dorota Wasylewicz-Krynicka, Henryk Cipora, Zuzanna 
Dmitrzak, Joanna Marczak, Jadwiga Krowiak, Andrzej Or-
łowski, Jadwiga i Tomasz Żaczkowie, a Bogusława Krzy-
wonos wręczyła album „Szlakiem zabytków Podkarpacia”  
Grzegorzowi Ciporze za drukowanie materiałów informują-
cych o imprezach organizowanych przez Izbę Regionalną 
w Krzywem oraz Markowi Owsianemu z-cy dyr. ARiMR w 
Rzeszowie album „Ziemia Dydyńska - Kraina Sanem prze-
pasana” za ufundowanie 47 nagród w większości książko-
wych dla uczniów biorących udział w konkursie. Dziękowa-
ła także pozostałym darczyńcom. Byli wśród nich: Maria 
Kocyła- właścicielka sklepu w Krzywem, Karolina i Karol  
Grzeszczak z Warszawy, Barbara Klimm z Warszawy, Te-
resa Kogut – nauczycielka z Krzywego i  Zuzanna Dmitrzak 

z Jabłonki oraz 12 uczniów, którzy przekazali swoje szopki 
dla Izby Regionalnej w Krzywem.

Poinformowała również zebranych, że podczas wy-
stawy 8 stycznia br. w Dydni na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zlicytowano 8 kart bożonarodzenio-
wych, a uzyskane 80 zł zostało przekazane sztabowi ww. 
orkiestry.

Halina Kościńska

fot. T. Żaczek

fot. T. Żaczek

Muzyka łączy pokolenia

Chór „Soli Deo”
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Koncert kolęd i pastorałek chóru „Soli Deo” z Du-
biecka

Wspaniałym prezentem dla wszystkich obecnych w 
Domu Ludowym w Końskiem był koncert kolęd i pastora-
łek w wykonaniu czterogłosowego, 51-osobowego  chóru 
parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Dubiecku. Jego 
założycielem i dyrygentem jest ks. Damian Toczek, który 
swym entuzjazmem, pogodą ducha i pragnieniem chwa-
lenia Stwórcy właśnie śpiewem „zaraża wszystkich”. Chór 
imię „Soli Deo” (co tłumaczymy: Samemu Bogu) otrzymał 
w 2009 r. Uświetnia swym udziałem uroczystości kościelne 
i państwowe, ponieważ posiada także repertuar pieśni pa-
triotycznych. Chór występował w Przemyślu, w Nienadowej 
Górnej, w Babicach, Wacławicach oraz na Ukrainie – w Lu-
bieniu Wielkim i w katedrze we Lwowie.

Zachwycili w Końskiem swym śpiewem wszystkich, 
bo rzadko spotyka się  taki profesjonalizm i tak cudownie 
dobrane głosy. Czuliśmy radość i jedność. Owacje odbyły 
się na stojąco, nie zabrakło bisów. Niezwykły koncert i nie-
zwykłe przeżycie, bo kolędy i pastorałki to nasza historia i 

kultura, narodowa, chrześcijańska i ludowa. Są naszym bo-
gactwem, o które należy dbać i rozpowszechniać, szczegól-
nie wśród młodego pokolenia Polaków, aby nie zapomnieli 
skąd ich ród i mowa.

Ks. Damian Toczek otrzymał gratulacje i album „Zie-
mia Dydyńska - Kraina Sanem przepasana” z rąk wójta 
Jerzego F. Adamskiego. Taki sam album otrzymała Danuta 
Śliwińska – twórczyni Izby Pamięci Regionalnej w Śliwnicy 
k/ Dubiecka.

Bogusława Krzywonos od Wójta Gminy Dydnia 
otrzymała podziękowanie za działalność służącą ochronie 
dziedzictwa kulturowego Gminy Dydnia.

Radek Żaczek i Kamil Kędra wręczyli księdzu pięk-
ne podziękowanie w imieniu Izby Regionalnej w Krzywem 
za przyjęcie zaproszenia i za koncert. Bogusława Krzywo-
nos w imieniu własnym i gospodarzy Domu Ludowego w 
Końskiem zaprosiła członków chóru i gości na poczęstunek 
przygotowany przez KGW w Końskiem.

Halina Kościńska

Pan Henryk nacierpiał się w życiu, ale niczego nie 
żałuje. I niewiele by w nim zmienił.

Dzień jest podobny do dnia, co to wcale nie musi 
być złe. Zresztą... Co w takim miejscu, jak ta wieś - Krzywe 
gminy Dydnia, powiatu brzozowskiego, województwa pod-
karpackiego - może być złe? Wśród widoków pięknych, że 
dech zapiera?

Pan Henryk Cipora uśmiecha się łagodnie. Jeśli istot-
nie twarz jest zwierciadłem duszy - dobry z niego człowiek. 
Stałe uśmiechnięty. Nawet teraz, gdy - przycupnięty cokol-
wiek osobliwie na skraju łóżka - wykańcza rzeźbę Ukrzyżo-
wanego. Bóle kręgosłupa, choć wymuszają taką pozycję i 
naprawdę dają się we znaki, nie potrafią zamienić mu tego 
jasnego uśmiechu w grymas.

Pan Henryk nacierpiał się w życiu, ale niczego nie 
żałuje. I niewiele by w nim zmieniał. No, może tylko bardziej 
o zdrowie by dbał - kiedyś.

Jako dziecko ciężko chorował. Przeszedł nawet po-
ważną operację. Nie minęła bez śladu, w jakiś sposób go 

naznaczyła. Dlatego zapamiętał z dzieciństwa brak akcep-
tacji ze strony rówieśników. I swoje desperackie starania, 
aby wkupić się w łaski wiejskiej kawalerki. Nie do końca 
były udane, więc odsunął się w samotność. Wtedy popełnił 
trochę błędów, zmarnował sporo czasu. Otrzeźwienie przy-
szło po kolejnej operacji. Pomyślał, że przecież nic nie dzie-
je się bez przyczyny, więc skoro żyje, skoro nie trapią go 
bóle głowy - po coś to wszystko jest. Że może być ludziom 
potrzebny.

Pierwszą rzeźbę zrobił, gdy miał 26 lat (a tak w ogóle: 
jest z rocznika 1936). Wcześniej ani pięciu minut nie spędził 
w żadnej szkole artystycznej, zresztą nauka ograniczyła mu 
się do podstawówki w rodzinnej wsi. W dzieciństwie próbo-
wał lepić jakieś figurki z gliny - to było przy pasieniu krów, 
więc nic specjalnego. - To mnie wtedy nie interesowało -
mówi. - Ja tak zabijałem czas. Tylko tyle mi wystarczało.

Poważne rzeźbienie zaczynał więc jak prawdziwy ar-
tysta: z potrzeby duszy. Nie umiał wtedy nic, nic nie wiedział 
o technice; tyle tylko, że chce.

- Brat przywiózł mi skądś dwa dłuta rzeźbiarskie, po-
tem sam zrobiłem sobie króciutki nóż z kosy, a kowal dorobił 
mi trzecie dłuto. Niewiele, ale ja tymi narzędziami zrobiłem 
pół chóru kościelnego w Brzozowie! Więcej narzędzi dosta-
łem od malarzy z Warszawy. Do dzisiaj je mam.

Formalnie - amator, bo bez szkół, w rzeczywistości 
stał się zawodowcem. Rzeźbił przecież na zamówienia, 
przede wszystkim do kościołów. Zawsze uprawiał rzeźbę 
sakralną, inna go nie interesowała. Trochę tych świątyń 
upiększył: pracował dla zakonników z Borku Starego koło 
Rzeszowa - niestety, nie dokończył wystroju tamtejszego 
chóru, bo zmienił się przeor, a ten nowy był czymś innym 
zainteresowany - zdobił organy w Brzozowie, Dydni, Koń-
skiem i Starej Wsi (tam dopadł go zawał, więc inni musieli 
mu pomagać kończyć pracę), rzeźbił stacje Drogi Krzyżo-
wej do Końskiego, Krzywego, Golcowej-Różanki i Ujaz-
dów, jego monumentalne krucyfiksy upiększają kościoły w 

Waldemar Bałda
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Chałupkach Dębniańskich pod 
Leżajskiem, Hyżnem, Mcha-
wie, Przysietnicy, Straszydlu i 

Ujazdach oraz kaplice cmen-
tarne w Brzozowie i Domaradzu, 

inne rzeźby figuralne i lichtarze 
zamawiały u niego parafie z Ja-

błonki, Krzywego, Brzozowa, 
Goszczy pod Krakowem. 
Dydni Witryłowa, Wydrnej i 
reformatów z Przemyśla. 

Napracował się dość, ale żad-
nego wykazu dzieł i miejsc, w 

których są eksponowane, nie ma.
- Trzeba by policzyć potakuje zgodnie. 

Zaraz jednak dodaje z jasnym uśmiechem: - Tylko 
to nie jest takie istotne...

A co jest? Nad odpowiedzią nie musi się za-
stanawiać.

- Rzeźbić najlepiej, jak umiem. Nie zbywać robo-
ty, żeby się człowiek nie musiał wstydzić przed samym 

sobą, że coś spaprał. I pamiętać, co powiedział święty 
Paweł:- „Cokolwiek czynicie, na chwałę Pana czyńcie”.

Choć rzeźbił i lubił rzeźbić, nigdy nie uważał siebie za 
artystę. Umiejętność, która ujawniła się po operacji, przyjął 
jak zrządzenie losu, jak dar, którego nie  wolno  zlekcewa-
żyć.

- Myślałem: a może to Pan Bóg tak pokierował, że-
bym coś po sobie zostawił?

Rzeźbienie było świętem - codziennością zaś pług 
i zagon Tu, u siebie, w Krzywem. Z mieszkaniem w domu 
brata, w pokoiku może niewielkim, ale czystym, jasnym, 
suchym i wygodnym, z miejscem na mały warsztat i półki, 
pełne książek oraz albumów.

- Całe życie chodziłem za pługiem. Tak, miałem moż-
liwość wyjechać do miasta, ale nigdy nie chciałem. Mówi-
łem: „Nie, tu jest mój zakątek, tu się urodziłem, wychowa-
łem i mieszkam. A jak ktoś chce mnie 
znaleźć, to mnie tu znajdzie”...

Bo - jest tego pewien - nigdzie 
nie byłoby mu tak jak na tej ojcowiź-
nie. Brat przejął po ojcu trzy hektary, 
potem doszedł posag bratowej - i było 
już siedem. Pomagał, na miarę sił.

- Mnie ta robota zawsze cie-
szyła. Lubiłem ją. Ziemia za pługiem 
konnym pięknie pachnie: bo całkiem 
inny zapach ma ta, którą się orze cią-
gnikiem; to już nie jest to...

Każdą robotę lubiłem - no, tylko 
bronować nie... - bo na roli jest spokój. 
W spokoju wszystko sobie mogłem 
przemyśleć, także te moje rzeźby. Jak 
przychodziła chętka do rzeźbienia, 
szedłem za pługiem czy do innej pra-
cy i przez dzień obraz tej rzeźby sam 
mi się układał w głowie.

Praca dawała radość, ale pew-
nie i ona przyczyniła się do kłopotów 
ze zdrowiem. Odkąd zaszwankowało 
serce i zaczął dawać się we znaki, 
kręgosłup, musiał zarzucić rzeźbienie. 

Od kilku lat nie przyjmuje zamówień: brakuje sił. Teraz tylko 
spróbował skończyć tego Ukrzyżowanego. Będzie jak inne: 
wysmukły, subtelny, pełny szczegółów wyciąganych z su-
rowca naprawdę pewną ręką.

Teraz za to pan Henryk o wiele częściej maluje. - Bo 
trzeba było się przerzucić na lżejszą pracę - wyjaśnia.

W malarstwie też do wszystkiego sam dochodził. Na 
początku naklejał płótno na deskę; to nie było dobre, farba 
się strasznie wpijała. Dopiero po jakimś czasie znajomy ma-
larz nauczył go gruntować, potem sam robił sobie blejtramy. 
Najchętniej jednak maluje na płycie. Farbami olejnymi.

Jest realistą, interesują go konkrety. Widoki spod 
domu - a okolica jaka piękna: wysokie, choć łagodne, pa-
górki, pokryte uprawianymi od pokoleń rolami, układającymi 
się w szachownice - fragmenty świata, który coraz szybciej 
odchodzi, w zapomnienie: chałupę z brogiem i żurawiem, 
wiatrak, starą cerkiew, pociemniałe ze starości ściany drew-
nianego kościółka. Tematykę bierze nieprzypadkowo.

- Ja to chcę zdążyć utrwalić - tłumaczy z zapałem. 
- To wszystko ucieka, a co człowiek zdąży utrwalić - to 

szczęście. Niedługo młodzi nie będą 
wiedzieli, że taka wieś w ogóle istniała. 
Czas strasznie przyśpieszył. W Egipcie  
faraonów - czym żęto zboże? Sierpem, 
takim samym sierpem, jakim ja żąłem. 
A za mojego życia, jak się to zmieniło? 
Sierp, kosa, kosiarka, snopowiązałka, 
kombajn... Ja nie uważam, żeby to było 
złe, te wszystkie zmiany, ja się tylko boję, 
żeby człowiek nie stał się niewolnikiem 
techniki, pieniędzy... To, co maluję, to 
jest. przemijanie, ale nie takie bolesne 
przemijanie: po prostu - świat, w którym 
przeżyłem całe życie, odchodzi w prze-
szłość.

Malowanie uważa za bardziej 
skomplikowane od rzeźby. - To i rysu-
nek, i kolory - tak je trzeba podobierać, 
żeby się nie kłóciły. Nieraz, jak poczuję 
potrzebę, siądę, namaluję coś. A potem 
chowam za szafę. Za pół roku wyciągam 
- i widzę, że do pieca się tylko nadaje... 
Ale innym razem wystarczą   nieduże po-
prawki - i już mu się podoba.

Rzeźby bardziej robił dla ludzi - 
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Artysta i jego dzieła
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stoją w kościołach, na widoku - obrazy zaś: dla siebie. Na 
wystawach pokazywał je trzykrotnie na zbiorowej w Sanoku 
w izbie regionalnej w Krzywem, w szkole w Dydni. Wystar-
czy: - Ja na to - jakby tu powiedzieć - nie lecę. Maluję dla 
siebie.

Nie zazdrości nikomu niczego. Cieszy się tym, co 
jest. - Jak człowiek na własnych nogach chodzi - to już naj-
ważniejsze - podkreśla. - Dopóki się chodzi, nie wolno na-
rzekać, trzeba się cieszyć każdą chwilą. Bo najgorzej - to 
zacząć biadolić nad sobą. To jest tragedia i dla człowieka, 
i dla otoczenia, A jak można coś dla drugiego zrobić - to 
trzeba robić to, nie marnować czasu, nie marnować okazji, 

bo druga może nie przyjść.
I trzeba myśleć. Jak się chce - to i powspominać. 

Dobrze, gdy po latach można sobie powiedzieć, że gdyby 
cofnął się czas - ale zachował dorobek doświadczeń - to 
nie, albo niewiele, chciałoby się zmieniać. Bo to krzepi.

Jakoś krzepi.
Choć przecież gdyby mógł żyć raz jeszcze, może le-

piej by szanował zdrowie.
Może. Bo pewności, jednak nie ma.
Ma inną pewność. Że nie żył bez celu.

Waldemar Bałda
(Przedruk - Dziennik Polski, 27.X.2007 )

Jednym z cenniejszych zabytków Podkarpacia jest 
późnobarokowy kościół oraz klasztor w Starej Wsi, miejsco-
wości oddalonej 2 km od Brzozowa. Kościół starowiejski 
— murowany, trzynawowy, bazylikowy z transeptem i dwu-
wieżową fasadą, na planie prostokąta — został zbudowany, 
obok poprzedniego drewnianego, dla Zakonu Paulinów z 
fundacji biskupa przemyskiego Aleksandra Antoniego Fre-
dry w latach 1730—1760. 

2 lipca 1760 roku nowy kościół konsekrował biskup 
Wacław Hieronim Sierakowski. Świątynia otrzymała we-
zwanie Wniebowzięcia NMP. Fasada kościoła jest trójdziel-
na, rozczłonkowana zdwojonymi pilastrami jońskimi. Ponad 
belkowaniem posiada dwie kondygnacje wież. Drugą kon-
dygnację wież nadbudowano w latach 1843—1845, według 
projektu o. Macieja Czyhira. 

Hełmy wież spaliły się w pożarze w 1886 r. Zosta-
ły odbudowane na początku ostatniego dziesięciolecia 
XIX wieku. Centralnym punktem kościoła jest ołtarz głów-
ny, znajdujący się w prezbiterium. Ołtarz jest murowany, 
pokryty dekoracją ze stiuku i sztucznego marmuru, w stylu 
późnego baroku, wzniesiony w latach 1747— 1760. Jest 
wzorowany na ołtarzu głównym Wniebowzięcia Matki Bożej 
kościoła paulinów na Jasnej Górze. W polu głównym ołtarza 
znajduje się kopia spalonego w 1968 r. wczesnorenesanso-
wego obrazu z pierwszych lat XVI stulecia przedstawiają-

cego Zaśnięcie i Wniebowzięcie Matki Bożej. Autorką kopii 
jest art. konserwator prof. Maria Niedzielska. Ołtarz główny 
po częściowym spaleniu w roku 1968 został odnowiony w 
latach 1970—71.

Po prawej stronie ołtarza głównego późnobarokowy 
portal z 1760 r., zwieńczony przerwanym półkolistym przy-
czółkiem, w którym jest portret fundatora kościoła i klaszto-
ru biskupa A. A. Fredry (1674—1734), herbu Bończa. Portal 
prowadzi do kaplicy św. Andrzeja Boboli, przebudowanej 
według projektu Stanisława Krzyżanowskiego w 1909 r. 
W XVIII wieku był tutaj skarbiec pauliński. 

W sali nad kaplicą znajdowała się biblioteka. Od 
1912 r. przechowywano w niej starodruki przywiezione na 
początku XIX wieku przez jezuitów z Białorusi. 

Po lewej stronie ołtarza głównego jest także późno-
barokowy portal z ok. 1760 r. Zwieńczony jest przerwanym 
półkolistym przyczółkiem, w którym umieszczono portret bi-
skupa przemyskiego W. H. Sierakowskiego (1699—1780), 
herbu Ogończyk. Portal prowadzi do XVIII-wiecznej zakry-
stii, której ściany zdobi późnobarokowa polichromia z ok. 
1760 r.

Przy ścianie wschodniej prawego ramienia nawy po-
przecznej znajduje się ołtarz św. Michała Archanioła. Bliź-
niaczy ołtarz jest przy ścianie wschodniej lewego ramienia 
transeptu. Te dwa ołtarze są najokazalsze po ołtarzu głów-
nym — posiadają wysokie cokoły, na nich wsparte parami 
kolumny i filary. Wykonane ok. 1760 r. w stylu późnobaroko-
wym, ze złoconymi ornamentami rokokowymi. 

Nad zakrystią jest kaplica domowa, zwana nowi-
cjacką. Przebudowana w stylu neorenesansowym w latach 
1895—1897, według projektu architekta Stanisława Krzyża-
nowskiego. Kaplica znana jest z pięknie wykonanego drew-
nianego stropu z rozetami w kasetonach. Ołtarz w kaplicy 
jest drewniany, neorenesansowy z 1897 r. Tabernakulum 
zawiera XVII-wieczną statuetkę Matki Bożej Loretańskiej. 
Po lewej stronie ołtarza jest relikwiarz z żebrem św. Stani-
sława Kostki, wykonany w 1926 roku.

W budynku kolegium znajduje się niezwykle cenne 
muzeum, założone w 1972 r. przez o. Kazimierza Kuchar-
skiego SI.

Do 1968 r. w ołtarzu głównym kościoła słarowiejskie-
go znajdował się cudowny obraz przedstawiający Zaśnięcie 
i Wniebowzięcie Matki Bożej. Wykonany w pierwszej poło-

Jerzy F. AdamskiSanktuaria Pogórza

fot. archiwum

Stara Wieś z roku 1863. Obraz Maxa Bröera
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wie XVI stulecia, na deskach lipowych i jodłowych, należał 
do dzieł malarskich z przełomu stylów: późnogotyckiego i 
wczesnorenesansowego. Jest on głównym przedmiotem 
kultu Maryjnego w Starej Wsi. Od jak dawna obraz ten był w 
kościele starowiejskim nie wiadomo.

W 1974 roku ukazała się książka „Po Rzeszowskim 
Podgórzu błądząc”, której autorem jest doc. Franciszek Ko-
tula. W pracy tej opublikował wyniki swoich badań na temat 
ludowych podań, w tym m.in. podał legendę o cudownym 
obrazie w Starej Wsi: „W lasach, gdzie dziś Stara Wieś, 
działy się dziwne rzeczy. Pokazywały się ogromne łuny, 
biły jakieś dzwony, skrzypiały zamykane ogromne żelazne 
drzwi. Pokazywały się straszne postacie z płonącymi oczy-
ma, rogami i ogonami. Ludzie tłumaczyli to tym, że Lucyfer 
przygotowuje sobie ziemski tron. Prosili Matki Boskiej, aby 
zniszczyła owe diabelskie moce. I oto stał się cud. Pew-
nego razu na dębie ukazał się prześliczny obraz. Pierwsi 
spostrzegli go pastusi, którzy wieść o tym zjawisku roznieśli 
dookoła. Wkrótce u stóp dębu zebrało się mnóstwo ludzi, 
by popatrzeć w jaśniejące oblicze Marii. Lud podziwiał, ale 
się i bał. 

W tym czasie w słowackim miasteczku Humenne 
stała się niesłychana rzecz: znikł z kościoła cudowny obraz. 
Ludność rozbiegła się na poszukiwanie. I oto dowiedzieli 
się, że obraz jest w Starej Wsi. W uroczystej procesji prze-
wieziono go z powrotem na Słowację. Lecz wkrótce znowu 
straszna wieść się poniosła w Humennem: obraz ponow-
nie zniknął. Znalazł się na tym samym dębie w Starej Wsi, 

gdzie dziś znajduje się statua Matki Bożej z Dzieciątkiem. 
W Starej Wsi zapanowała radość, w Humennem 

smutek. Słowacy znowu przyjechali i znowu obraz zabrali 
do siebie. Ale teraz przy obrazie postawiono już straż. Mimo 
tego obraz jeszcze raz znalazł się w Starej Wsi. Słowacy 
ponownie przyjechali, obraz zabrali. Lecz kiedy procesja 
znalazła się na granicy między Starą Wsią a Brzozowem, 
obraz za sprawą dwunastu anielskich chórów, jakie się 
ukazały, zatrzymał się i żadna siła nie mogła go ruszyć z 
miejsca. 

Teraz obraz już na stałe wrócił do Starej Wsi, dokąd 
od niepamiętnych czasów Słowacy przychodzą do swojej 
Pani, przynosząc dary i po swojemu śpiewając.

Powszechna tradycja mówi, że obraz Matki Bożej 
szedł z Węgier do Polski nie jedną , ale dwiema drogami: 
raz przez Przełęcz Dukielską, drugi przez Pakoszowskie 
Działy. I rzeczywiście: kapliczki postawione na rzekomych 
miejscach odpoczynku obrazu wyraźnie zdają się potwier-
dzać tradycję. Wytyczają dwie trasy”.

Powyższa legenda zawiera podobne w swej treści 
wydarzenia zawarte w tzw. dużej legendzie podanej przez 
o. Iwona Czeżowskiego SI w wydanej w roku 1877 książce 
- „Koronacja cudownego obrazu NMP pod wezwaniem Mat-
ki Miłosierdzia w kościele O.O. Jezuitów w Starej Wsi pod 
Brzozowem”.

Początkowo obraz Zaśnięcia i Wniebowzięcia Matki 
Bożej znajdował się w dawnym drewnianym kościółku sta-
rowiejskim. Dopiero w 1760 r., po uroczystej konsekracji 
nowego murowanego kościoła cudowny obraz został prze-
niesiony do obecnej świątyni.

W latach 1728—1786 obrazem starowiejskim opie-
kowali się sprowadzeni z Częstochowy, przez biskupa prze-
myskiego A. A. Fredrę paulini. W 1784 r. cesarz austriacki 
Józef II wydał edykt kasacyjny Konwentu Paulinów w Starej 
Wsi. Jego wykonanie nastąpiło w 1786 roku. 

W latach 1786—1821 administratorem kapelanii 
Starowiejskiej został proboszcz z Brzozowa. 18 września 
1821 r. na prośbę biskupa Antoniego Gołaszewskiego wła-
dze austriackie wyrażają zgodę na przejęcie klasztoru po-

fot. A. Józefczyk

fot. archiwum

Cudowny obraz Zaśnięcia Matki Bożej

Relikwiarz z żebrem św. Stanisława Kostki
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paulińskiego przez przybyłych z Bia-
łorusi jezuitów. 

W okresie 1848—1852 kościół 
starowiejski, w wyniku ogłoszenia 
dekretu banicyjnego skazującego na 
opuszczenie monarchii przez jezu-
itów, był obsługiwany przez księży 
brzozowskich. 23 czerwca 1852 r. 
cesarz Franciszek Józef I przywrócił 
jezuitów w Austrii. W tym samym roku 
jezuici powrócili na stałe do Starej 
Wsi.

Druga połowa XIX wieku sta-
nowi ważny okres w dziejach kultu 
obrazu Matki Bożej Starowiejskiej. 8 
września 1877 roku nuncjusz papie-
ski w Wiedniu, arcybiskup Ludwik Ja-
cobini uroczyście koronował cudow-
ny obraz Zaśnięcia i Wniebowzięcia 
Matki Bożej. Złotą koronę na dolną 
scenę obrazu, przedstawiającą Za-
śnięcie NMP, wykonał złotnik krakow-
ski Lewkowicz. 

W celu upamiętnienia tego do-
niosłego wydarzenia w tym samym 
jeszcze roku w kościele starowiejskim 
wmurowano tablicę marmurową. Sto 
lat później o. Jerzy Kontkowski SI w książce „Sanktuarium 
Maryjne w Starej Wsi” pisał: „Koronacja obrazu miała wiel-
kie znaczenie dla popularyzacji sanktuarium Maryjnego w 
Starej Wsi, zwiększenia się ilości pielgrzymek i rozwoju kul-
tu obrazu starowiejskiego”. 

Dwadzieścia dwa lata później (8 września 1899 r.) 
biskup przemyski Józef Sebastian Pelczar koronował złoty-
mi koronami głowy Chrystusa i Matki Bożej w górnej części 

obrazu. W obydwu uroczystościach zgromadziło się po sto 
tysięcy wiernych.

Już w wolnej Polsce – 8 września 1927 r. - papież 
Pius XI nadał kościołowi starowiejskiemu tytuł Bazyliki 
Mniejszej.

Wydarzeniem bez precedensu była uroczystość zło-
żenia ślubowania wierności Bogu i Ojczyźnie, złożona u 
stóp Starowiejskiej Pani przez żołnierzy 2 Pułku Strzelców 
Podhalańskich z Sanoka. Fakt ten miał miejsce 29 maja 
1938 r.

W niewyjaśnionych dotąd 
okolicznościach, 6 grudnia 1968 
roku nad ranem, spalił się obraz 
Matki Bożej Starowiejskiej. Do jego 
podpalenia użyto napalmu.

Wspomniany o. Jerzy Kont-
kowski SI zanotował: „Uległ znisz-
czeniu przedmiot kultu, a zarazem 
dzieło sztuki malarskiej wysokiej 
klasy z początku XVI wieku, pomnik 
kultury polskiej.” Czyn ten został 
zakwalifikowany jako zbrodnia ko-
munistyczna przeciwko narodowi 
polskiemu.

Wiernego odtworzenia obra-
zu ze Starej Wsi podjęła się Maria 
Niedzielska z Krakowa. 10 września 
1972 roku kopię obrazu Matki Bożej 
Starowiejskiej koronował prymas 
Polski, kardynał Stefan Wyszyński, 
w asyście biskupów przemyskich 
Ignacego Tokarczuka, Stanisława 
Jakiela, Tadeusza Błaszkiewicza 
oraz biskupa opolskiego Wyciska. 

Sanktuarium starowiejskie to 
miejsce wielorakich łask, które od 
wieków spływają na pielgrzymują-

cych. Do Starowiejskiej Pani pielgrzymowali także moi ro-
dzice – Bronisława i Mieczysław Adamscy. Z Niebocka uda-
wali się piechotą do Starej Wsi, w przeddzień uroczystości 
odpustowych. Brali udział w całonocnym czuwaniu (w nocy 
z 14 na 15 sierpnia). Tutaj podejmowali życiowe decyzje, 
które – wymodlone – miały ogromny wpływ na życie naszej 
rodziny. 

Tutaj duchowej pociechy szukali wielcy tego świa-
ta: arcybiskup Ignacy Raczyński ostatni prymas Pierwszej 
Rzeczypospolitej, o. Karol Antoniewicz SI – tu pisał pieśni 
maryjne „Chwalcie łąki umajone” i „Serdeczna Matko”, św. 
Brat Albert Chmielowski, błogosławiony Jan Beyzym SI, ge-
nerał Zakonu Jezuitów o. Władysław Ledóchowski SI, kar-
dynał Adam Kozłowiecki SI, św. Józef Sebastian Pelczar, 
sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, arcybiskup tarnow-
ski Jerzy Ablewicz, arcybiskup przemyski Ignacy Tokarczuk  
(słynne były jego kazania odpustowe), nuncjusz apostolski 
abp Józef Kowalczyk, prymas Polski kard. August Hlond, 
kardynał Adam Sapieha z Krakowa, prymas kard. Józef 
Glemp, kard. Franciszek Macharski, abp Eugeniusz Baziak, 
abp Bronisław Dąbrowski, abp Józef Michalik - przewod-
niczący Konferencji Episkopatu Polski, bp Tadeusz Błasz-
kiewicz oraz wielki orędownik kultu Maryjnego i autor wielu 
książek o Starej Wsi – Stanisław Dydek.

10 września 1978 r., w setną rocznicę koronacji cu-
downego obrazu, do Starej Wsi przybył kardynał Karol Woj-
tyła, metropolita krakowski. Jak podają materiały źródłowe, 
była to jego ostatnia podróż duszpasterska przed wyborem 
na Stolicę Apostolską. Późniejszy papież Jan Paweł II czę-
sto wracał w rozmowach z mieszkańcami Podkarpacia do 
tego wydarzenia.

Cztery lata temu wydarzenie to zostało upamiętnione 
tablicą pamiątkową, poświęconą w starowiejskiej bazylice 
przez kardynała Stanisława Dziwisza.

Jerzy F. Adamski

fot. archiwum

fot. archiwum

Spalony obraz Matki Bożej Starowiejskiej

Starowiejskie sanktuarium
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Jan Adamski – syn Włady-
sława i Zofii urodził się 20.10.1937r. 
w Niebocku.

W dzieciństwie przeżył wiele 
trudnych chwil nie tylko ze wzglę-
du na niedostatek, jaki panował w 
tamtych czasach w małorolnych, 
a licznych rodzinach. Jeszcze w 
czasie wojny zmarła tragicznie jego 
matka. Ciężar utrzymania rodziny 

i wychowania dzieci spoczął wtedy na ojcu. W 1945 r. Jan 
rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Niebocku, a od 
1951 r. zamieszkał u siostry w Grabownicy i tu ukończył Szko-
łę Podstawową.

Gdy Jan miał 17 lat, zmarł ojciec – od tego czasu opie-
kował się nim starszy brat; zadbał, aby ukończył Liceum Pe-
dagogiczne w Sanoku (01.06.1956 r.) i na podstawie nakazu 
pracy skierowany został w charakterze nauczyciela kontrak-
towego do Szkoły Podstawowej w Humniskach. Pracował 
tam do 6.11.1957 r.

Od 7.11.1957 r. do 31.08.1959 r. odbywał czynną służ-
bę wojskową w Dęblinie. Po zakończeniu służby wojskowej 
od 1.09.1959 r. zatrudniony został na podstawie umowy o 
pracę w Szkole Podstawowej w Obarzymie. Umowa ta była 
dwukrotnie przedłużana (w roku 1961 na czas nieokreślony).

1.01.1964 r. uzyskał tytuł nauczyciela mianowanego w 
Szkole Podstawowej w Obarzymie, zaś od 31.08.1971 r. zo-
stał dyrektorem Szkoły Podstawowej w Obarzymie. Funkcję 
tę pełnił do 31.08.1991 r. wiążąc całe swe życie z Obarzy-
mem. Brał udział w wielu szkoleniach i kursach zawodowych, 
by podnosić swe kwalifikacje, 17.10.1964 r. ukończył Studium 
Nauczycielskie w Przemyślu (kierunek historia). W 1973 r. 
uczestniczył w kursie przygotowawczym do podjęcia studiów 
z zakresu historii w JKiNBO w Rzeszowie.

W 1974 r. zaliczył samokształceniowy kurs kadr kie-
rowniczych uprawniających do pełnienia funkcji dyrektora 
szkoły podstawowej. 2.06.1980 r. uzyskał dyplom ukończenia 
Wyższych Studiów Zawodowych z historii w Instytucie Kształ-
cenia Nauczycieli i Badań Naukowych w Krakowie.

Za swą uczciwą, rzetelną, pełną poświęcenia i zaan-
gażowania pracę na rzecz szkoły i środowiska był wielokrot-
nie nagradzany:
- 1975 r. Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania 
- 1980 r. Złoty Krzyż Zasługi
- 1982 r. Nagroda Gminnego Dyrektora Szkół
- 1981 r. Nagroda Jubileuszowa za 25 lat pracy

- 1991 r. Nagroda Jubileuszowa za 35 lat pracy
Kłopoty ze zdrowiem rozpoczęły się wiosną 1989 r. 

Mimo starań lekarzy i wspaniałej opieki rodziny, choroba ro-
biła bardzo szybkie postępy. Kolega Jan wystąpił z prośbą  o 
możliwość przejścia na emeryturę. 

Kurator Oświaty i Wychowania wyraził zgodę ze wzglę-
du na uzyskane prawo do emerytury (35 lat pracy). Dla kolegi 
przejście na emeryturę to była konieczność spowodowana 
ciężką chorobą, która zaatakowawszy znienacka, przynio-
sła mu tyle bólu, udręki fizycznej i psychicznej, towarzyszyła 
nieustannie, coraz dotkliwiej, coraz bardziej, przez prawie 25 
lat. On przecież miał tyle planów zawodowych, osobistych, 
rodzinnych... tak był potrzebny w środowisku! Wszystko prze-
kreślił „Syndrom Parkinsona”.

Żegnając kolegę Jana Adamskiego w czasie jego po-
grzebu w dniu 25.10.2011 r. na cmentarzu w Grabownicy, 
kolega Henryk Dąbrowiecki w imieniu wszystkich, tak licznie 
przybyłych nauczycieli emerytowanych, powiedział: „Jeste-
śmy tu po to, aby obecnością wyrazić to, co czujemy, by od-
powiedzieć na pytanie kim był dla nas śp. Jan – nauczyciel, 
wychowawca, kolega, dyrektor. Dlaczego Jego odejście tak 
głęboko przeżywamy. Był wzorowym nauczycielem i wycho-
wawcą, a jednocześnie wymagającym, ale sprawiedliwym w 
ocenie przełożonym, zapobiegliwym, sumiennym gospoda-
rzem szkoły, a przy tym wiernym, szczerym, niezawodnym 
przyjacielem i kolegą.

Był bezgranicznie oddany szkole, troszczył się o 
uczniów i ich rodziny, działał społecznie na rzecz wszystkich 
mieszkańców wioski, wspierając ich w rozwiązywaniu proble-
mów życiowych. Uczył dzieci i młodzież w sposób jawny i od-
ważny naszej prawdziwej historii ojczystej z różnych okresów 
jej istnienia, a szczególnie dokładnie prezentował tematykę 
okupacyjną, znając wiele wydarzeń lokalnych z tamtych lat.

Był człowiekiem wielu talentów: muzykował, uprawiał 
różne dziedziny sportu. Był szczerym i szanowanym w ca-
łym regionie pszczelarzem, długoletnim Prezesem Gminnego 
Związku Pszczelarzy w Dydni.

Nie zmarnował swojego życia. Każdą chwilę poza ro-
dziną i pracą zawodową poświęcając pracy społecznej. 

Stąd to licznie zebrane grono nauczycieli czynnych i 
emerytów nie tylko Gminy Dydnia, rzesze mieszkańców Oba-
rzyma – rodziców i uczniów. To dowód szacunku, uznania i 
wdzięczności dla „prawdziwego człowieka”.

Odszedł, ale zostawił tu wiele wdzięcznych serc, w 
których pamięć o Nim zostanie na zawsze”.

Halina Pocałuń

Dydyński słownik biograficzny

Mieszkańcy prawie całego Podkarpacia od 31 maja 
2012 r. będą mogli odbierać programy telewizji publicznej, 
w tym TVP INFO Rzeszów, w systemie cyfrowym (DVB-T). 
Obecnie z tej możliwości korzysta już ponad połowa telewi-
dzów podkarpackich, z terenów oddziaływania nadajników 
Krosno - Sucha Góra i Rzeszów - Baranówka. Natomiast te-
lewizję komercyjną w sygnale cyfrowym można już oglądać 
na terenie całego województwa.
Co to jest cyfryzacja?

Zmianą techniki nadawania sygnału telewizyjnego z 

analogowej na cyfrową powszechnie nazywa się cyfryza-
cją. Ta rewolucja odbioru telewizji w Polsce już się zaczęła. 
Według przyjętego planu ostatnie nadajniki analogowe mają 
zostać wyłączone najpóźniej 31 lipca 2013 r.

W celu umożliwienia ciągłego dostępu do programów 
najpierw są włączone nadajniki cyfrowe, a dopiero po ja-
kimś czasie (nazywanym okresem nadawania równoległego 
lub z jęz. angielskiego – simulcastem) wyłączone nadajniki 
analogowe. Ponieważ jest to bardzo duże przedsięwzięcie 
od strony technicznej, organizacyjnej i finansowej, zostało 
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ono podzielone – podobnie jak w innych krajach – na kilka 
etapów obejmujących cykl kolejnych włączeń/wyłączeń na 
poszczególnych obszarach Polski. Stąd też na znacznych 
obszarach kraju dostępny jest już sygnał cyfrowy, a jego za-
sięg sukcesywnie jest zwiększany.

Zakłada się, że okres nadawania równoległego, pod-
czas którego na danym obszarze dostępny będzie jedno-
cześnie sygnał w postaci analogowej oraz cyfrowej, będzie 
trwał od około pół do roku (6 miesięcy) do roku i trzech mie-
sięcy (15 miesięcy). W większości przypadków około roku. 
Jego zróżnicowanie wynika głównie z przyczyn technicz-
nych związanych z przebudową sieci nadawczej.

Odpowiednio długi okres nadawania równoległego 
ma dać odbiorcom możliwość dostosowania posiadanego 
sprzętu do odbioru emisji cyfrowych.
Kalendarz dostępu do telewizji cyfrowej na Podkarpa-
ciu.

Odbiór TVP INFO Rzeszów w systemie cyfrowym w 
ramach multipleksu – 1 (MUX-1) z nadajnika Krosno – Sucha 
Góra możliwy już jest, posługując się tylko anteną pokojową, 
na znacznych obszarach powiatów: Brzozów, Jasło, Krosno, 
Sanok i Strzyżów. Wyjątek stanowią tzw. dziury odbiorcze 
powstałe w wyniku niekorzystnego ukształtowania terenu, na 
przykład gdy na drodze sygnału stoją góry lub wzniesienia. 
Dlatego antena pokojowa użyteczna jest w tych miejscach, z 
których widać wzrokowo wieżę nadawczą na Suchej Górze. 
Bardziej skuteczna jest antena zewnętrzna. Za jej pomocą 
dostęp do telewizji cyfrowej mają również mieszkańcy po-
wiatów: dębickiego, kolbuszowskiego, łańcuckiego, części 
mieleckiego, przeworskiego, rzeszowskiego i ropczyckiego. 
Mieszkańcy samego Rzeszowa mogą również odbierać TVP 
INFO Rzeszów w systemie cyfrowym w ramach multipleksu 
– 3 (MUX-3) z nadajnika Baranówka – Rzeszów.

Ważnymi datami dla mieszkańców pozostałej części 
województwa podkarpackiego będą 31 maja 2012 r. i 30 
września 2012 r. Planuje się, że 31 maja programy telewizji 
publicznej, w tym TVP INFO Rzeszów, w systemie cyfro-
wym zaczną nadawać nadajniki Przemyśl – Tatarska Góra, 
Tarnobrzeg – Machów i Bieszczady – Jawor. Natomiast 30 
września dołączy do nich nadajnik w Leżajsku.

Szczegółowy harmonogram wdrażania nadawania 
programów telewizji publicznej, w tym TVP Info Rzeszów, w 
systemie cyfrowym (DVB-T) przedstawiają tabele:

Co to jest multipleks?
Programy w systemie cyfrowej telewizji naziemnej są 

nadawane w multipleksach, czyli w zespolonych strumie-
niach danych cyfrowych, splecionych w swoistego rodzaju 

warkocze. Na jeden warkocz składa się najczęściej siedem, 
osiem splecionych w jedną całość kosmyków telewizyjnych, 
czyli programów. 

Inaczej mówiąc multipleks to paczka danych zapi-
sanych cyfrowo, złożona z programów telewizyjnych oraz 
ewentualnych informacji dodatkowych, nadawana na poje-
dynczym kanale częstotliwości.

W technice analogowej na jednym kanale (na jednej 
częstotliwości) mógł być nadawany tylko jeden program. Te-
raz w systemie cyfrowym, wielokrotnie więcej, a także inne 
dane (tzw. strumienie), potencjalnie obejmujące: audycje 
radiofoniczne, dodatkowe kanały dźwiękowe (np. z orygi-
nalną fonią), ścieżki napisów itd. Oczywiście, ich liczba jest 
ograniczona i zależy od dodatkowych czynników. Ale i tak 
w miejsce dawnego pojedynczego programu można „zmie-
ścić” nawet osiem programów telewizyjnych. Multipleksy są 
więc swoistego rodzaju bramą umożliwiającą nadawanie 
wielokrotnie większej liczby programów na dostępnej czę-
stotliwości.

Multipleks przyjęło się w skrócie nazywać MUX, który 
powstał w oparciu o jego nazwę w języku angielskim

Oczywiście, nie we wszystkich lokalizacjach nadajni-
ki emitujące ten sam warkocz lub paczkę cyfrową mogą wy-
korzystywać ten sam kanał częstotliwości. Gdyby tak było, 
wzajemnie by się one zakłócały.

Analogicznie jest w przypadku sieci radiofonicznej. 
Gdy jedziemy samochodem na większą odległość, co jakiś 
czas musimy przestroić radioodbiornik ma inna częstotli-
wość, aby móc dalej słuchać naszej ulubionej stacji. Najno-
wocześniejsze robią to za nas automatycznie.

Dlatego warto zapamiętać, że zbiór wszystkich kana-
łów częstotliwości służących do rozpowszechniania na tere-
nie kraju danego multipleksu nazywamy pokryciem.

Na początek w Polsce i na terenie Podkarpacia udo-
stępniono trzy takie warkocze, fachowo zwane MUX–ami. 
Docelowo ma być nawet osiem.
Jakie programy znajdują się w poszczególnych multi-
pleksach?

Aktualnie odbierane na Podkarpaciu multipleksy są 
ponumerowane od 1 do 3. Każdy z nich zawiera następują-
ce programy:
MUX-1: TVP1, TVP2, TVP INFO Rzeszów, Polo TV, ESKA 
TV, ATM Rozrywka TV, TTV;

MUX-2: Polsat, Polsat Sport 
News, TVN, TVN7, TV Puls, TV4, 
TV6, Puls 2.
MUX-3: TVP1, TVP2, TVP INFO 
Rzeszów, TVP Kultura, TVP Hi-
storia, TVP Polonia, TVP INFO 
Lublin

Wszystkie te programy są 
dostępne bez dodatkowych opłat 
- poza obejmującą wszystkich 
posiadaczy telewizorów - abo-
namentową. Programy TVP1 w 
MUX-1 oraz TVP2 w MUX-3 od 
1 czerwca 2012 roku będą nada-
wane w wysokiej rozdzielczości 

(tzw. HD), co umożliwi obserwowanie zmagań sportowców 
na Euro 2012 oraz podczas letniej Olimpiady w Londynie w 
jeszcze lepszej jakości i większą liczbą szczegółów. Jedno-
cześnie w tym terminie znacząco zostanie poprawiony za-

MUX 1 TVP1, TVP2,TVP INFO Rzeszów, ATM Rozrywka, EskaTV,Polo TV,TTV
Data Lokalizacja kanał częstotliwość moc polaryzacja
Już działa Krosno /Sucha Góra 42 642 18 H
31.05.2012 Przemyśl/Tatarska Góra 48 690 20 H
31.05.2012 Tarnobrzeg/Machów 62 802 15 H
31.05.2012 Bieszczady/Jawor 60 786 20 H
30.09.2012 Leżajsk/ ul. Mickiewicza 37 602 10 H

MUX 3 TVP1, TVP2,TVP INFO Rzeszów, Kultura, Historia, Polonia, TVP Lublin
Data Lokalizacja kanał częstotliwość moc polaryzacja
Już działa Rzeszów/Baranówka 35 586 0,5 H
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sięg MUX-1, więc dla wielu odbiorców „przygoda” z cyfrową 
Jedynką rozpocznie się od razu w wysokiej rozdzielczości.
Co to jest HD?

HD to skrót od angielskiego wyrażenia „High Defini-
tion” i oznacza obraz wysokiej rozdzielczości czyli taki, który 
składa się większej liczby elementarnych punktów tworzą-
cych obraz (tzw. pikseli). Obraz HD, zwłaszcza na ekranach 
o dużych przekątnych, daje możliwość przekazania większej 
liczby szczegółów, a tym samym zwiększa realizm przeka-
zów. Docenią to głównie widzowie audycji sportowych oraz 
przyrodniczych oraz wysokobudżetowych produkcji filmo-
wych.

Aby był możliwy odbiór HD, konieczne jest, aby od-
biorca posiadał odpowiedni telewizor (zob. dział Jaki telewi-
zor jest potrzebny do odbioru TV cyfrowej?), zaś nadawca 
rozpowszechniał program w tym formacie. Część progra-
mów TVP1 i TVP2 będzie dostępne właśnie w wysokiej roz-
dzielczości.
Jaki telewizor jest potrzebny do odbioru TV cyfrowej?

Przy zakupie telewizora lub set-top-boksa do odbioru 
naziemnej telewizji cyfrowej nie trzeba obawiać się braku 
szczegółowej wiedzy na temat wszystkich jego parametrów 
technicznych, gdyż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 
czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, 
na sprzedawcach ciąży obowiązek wyraźnego informowa-
nia w przypadku zbywania odbiorników niezgodnych z tymi 
wymaganiami.

Warto jednak wiedzieć, że w Polsce zastosowano 
nowocześniejszy niż w wielu innych krajach algorytm tzw. 
kompresji (dzięki czemu w multipleksie „mieści się” więcej 
programów). Zatem nie każdy odbiornik przywieziony z za-
granicy gwarantuje możliwość odbioru w Polsce. Dlatego 
warto pamiętać, aby przy zakupie upewnić się, czy telewi-
zor:
- jest zgodny ze standardem DVB-T (np. w USA oraz Azji    

są wykorzystywane inne standardy);
- poprawnie obsługuje MPEG-4 (w wielu krajach jest wy-

korzystywana starsza wersja – MPEG-2). Uwaga w opi-
sie technicznym na oznaczenie MPEG-4 może pojawić 
się określenie „H.264/AVC”;

- umożliwia odbiór programów wysokiej rozdzielczości – 
High Definition lub w skrócie „HD” (dzięki temu możliwy 
będzie odbiór TVP1 i TVP2 w wysokiej rozdzielczości po 
1 czerwca 2012 r.).

Wymienione wyżej wymagania to tylko te najistot-
niejsze. Bardziej szczegółowa lista znajduje się w rozpo-
rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2009 r. 
w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla 
urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych 
naziemnych emisji telewizyjnych.
Czy trzeba kupować nowy telewizor?

Nie, nie ma takiej konieczności. Telewizory analogowe 
(„tradycyjne”) można stosunkowo tanio przystosować do od-
bioru cyfrowego dołączając do nich zewnętrzne przystawki, 
zwane również set-top-boksami (w skrócie „STB”). Najczę-
ściej do ich podłączenia wykorzystuje się gniazdo SCART 
(„eurozłącze”) telewizora. Oferta STB jest stosunkowo sze-
roka: występują wersje wolnostojące (zbliżone kształtem do 
dekoderów satelitarnych lub kablowych) lub małe wtykane 
bezpośrednio do gniazda SCART.

STB, podobnie jak telewizory, kupimy w sklepach z 
urządzeniami elektronicznymi. Pokaźna ich oferta jest do-

stępna w sklepach internetowych. Przed zakupem warto 
zapoznać się z opiniami na internetowych forach tematycz-
nych: (np. http://forum.emitel.pl/viewforum.php?f=3).

Ceny STB są zróżnicowane. Na rynku dostępne są 
już modele w cenie 100-150 zł.  Ponieważ w platformach 
satelitarnych oraz kablowych również wykorzystuje się przy-
stawki zwane STB, należy upewnić się, że dane urządze-
nie jest przeznaczone do odbioru naziemnego (ang. „terre-
strial”) i spełnia wymagania, o których mowa w dziale JAKI 
TELEWIZOR JEST POTRZEBNY DO ODBIORU TV CY-
FROWEJ? (w skrócie: DVB-T, MPEG-4, HD).
Co to jest DVB-T?

DVB-T to powszechnie przyjęty w Europie (a także 
Afryce oraz dużej części Azji) standard techniczny dla na-
ziemnej telewizji cyfrowej.
Jaka antena jest potrzebna do odbioru telewizji cyfro-
wej?

Do odbioru telewizji cyfrowej wykorzystuje się anteny 
oraz instalacje antenowe analogiczne jak do odbioru tele-
wizji analogowej. Dlatego, jeżeli dotychczasowa instalacja 
umożliwiała odbiór telewizji analogowej dobrej jakości, nie 
powinno być problemów z odbiorem telewizji cyfrowej po jej 
uruchomieniu na danym obszarze. Należy jednak pamiętać, 
że nie wszędzie wystarczające będą anteny pokojowe.
Czy proces cyfryzacji dotyczy użytkowników sieci ka-
blowych i satelitarnych?

Nie, sygnał w tych sieciach jest rozpowszechniany 
odrębną techniką i zmiana sposobu emisji naziemnej z ana-
logowej na cyfrową ich nie dotyczy.  Za odbiór programów w 
sieciach satelitarnych z reguły ponosi się dodatkową opłatę. 
Oferta telewizji naziemnej zawarta w trzech multipleksach, o 
których mowa w pkt Jakie programy znajdują się w poszcze-
gólnych multipleksach?, jest niekodowana i nie wymaga do-
datkowych opłat. Co więcej, już w czerwcu 2012 r. jej część 
będzie dostępna w wysokiej rozdzielczości, a po wyłączeniu 
emisji analogowych zwolnione zostaną dodatkowe częstotli-
wości, dzięki którym liczba programów dostępnych naziem-
nie ulegnie dalszemu zwiększeniu.
Kiedy zostanie wyłączony sygnał analogowy?

Wyłączenia sygnału analogowego będą dokonywane 
etapami, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Na 
obszarze Rzeszowa będzie on wyłączony nie później niż 19 
marca 2013, Przemyśla i Bieszczadów - 7 czerwca 2013.

Terminy wyłączeń są wspólne dla wszystkich nadaw-
ców: publicznych i komercyjnych.

Wszyscy widzowie powinni dostosować swoje telewi-
zory do odbioru cyfrowego przed upływem tych terminów. W 
przeciwnym razie po wyłączeniu nadajników analogowych 
stracą możliwość odbierania programów telewizji publicznej, 
w tym TVP INFO Rzeszów oraz komercyjnej.
Skąd brać dodatkowe informacje?
· Dedykowany adres internetowy Ministerstwa Administracji 

i Cyfryzacji: www.cyfryzacja.gov.pl
· Dedykowany adres internetowy Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej: http://www.polskacyfrowa.org/index.
php?id=9

· Dedykowany adres internetowy KRRiT: http://www.krrit.
gov.pl/dla-abonentow-i-konsumentow/telewizja-cyfrowa/

· Forum EmiTela: http://forum.emitel.pl/index.php
· Dedykowany telefon Ministerstwa Administracji i Cyfry-

zacji: 22 5225003
OPRACOWANIE: TVP Oddział Rzeszów
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Realizując Uchwałę Rady Gminy Dydnia 
Nr IV/16/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie 
„Określenia warunków i trybu finansowania rozwoju spor-
tu przez Gminę Dydnia” w dniu 18 stycznia 2012 r. Wójt 
Gminy Dydnia ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie 
zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Dyd-
nia, które będą realizowane przez Ludowe Kluby Sporto-
we i Uczniowskie Ludowe Kluby Sportowe w 2012 roku. 
Informacja o konkursie została umieszczona na stronie 
BIP Gminy Dydnia oraz na  tablicy ogłoszeń w tut. Urzę-
dzie. Składanie ofert odbywało się w dniach od 18 stycznia 
2012 r. do 17 lutego 2012 r. Wysokość środków finanso-
wych zaplanowanych w budżecie gminy, a przeznaczo-
nych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2012 
roku wynosi 50 000,00 złotych. W dniu 23 lutego 2012 
roku Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wój-
ta Gminy Dydnia Nr 213/2012 dokonała oceny złożonych 
ofert, przedstawiając Wójtowi propozycję przyznania do-
tacji. Wójt Gminy po zapoznaniu się z propozycją komisji 
konkursowej Zarządzeniem nr 216/2012 z dnia 23 lutego 

2012 r dokonał rozstrzygnięcia  konkursu w następujący 
sposób: 
1. Ludowy Klub Sportowy „Victoria” z Niebocka otrzymał 

dotację w wysokości 15 100,00 zł na realizację zada-
nia pn. „Organizacja i uczestnictwo w zawodach spor-
towych” 

2. Ludowy Klub Sportowy „Zryw” z Dydni otrzymał dotację 
w wysokości 12 600,00 zł na  realizację zadania pn. 
„Szkolenie sportowe zawodników, organizacja i udział 
w zawodach sportowych” 

3. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grabowianka” z 
Grabówki otrzymał dotację w wysokości 15 200,00 zł 
na realizację zadania pn. „Szkolenie sportowe zawod-
ników, organizacja i udział w zawodach sportowych” 

4. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orły” z Jabłonki 
otrzymał dotację w wysokości 7 100,00 zł na realizację 
zadania pn. „Realizacja celów statutowych Uczniow-
skiego Ludowego Klubu Sportowego ORŁY z Jabłon-
ki”

Krystyna Węgłowska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni w ra-
mach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki od 1 stycznia 
2012 roku po raz czwarty kontynuuje realizację projektu 
systemowego „Czas na aktywność w gminie Dydnia” współ-
finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności 
społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej, poprzez udzielenie wsparcia w poko-
naniu barier, takich jak: brak motywacji do zmiany swojej 
sytuacji życiowej, niskie lub zdezaktualizowane kwalifikacje 
zawodowe.

W lutym 2012r. została przeprowadzona rekrutacja 
uczestników do projektu systemowego przeprowadzona 
przez pracowników socjalnych.

Od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wsparciem zosta-
nie objętych 13 osób, w tym 9 kobiet i 4 mężczyzn. 

Podstawowym narzędziem realizacji projektu jest 
kontrakt socjalny (umowa pomiędzy uczestnikiem projektu 
a pracownikiem socjalnym), który zakłada wsparcie finan-
sowe oraz instrumenty aktywnej integracji, takie jak:
1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych.
2. Kursy zawodowe:
 - aranżacja terenów zielonych,

Agnieszka Jatczyszyn

Podobnie jak w latach ubiegłych, rolnicy będą mogli 
po raz kolejny składać wnioski o przyznanie płatności w ra-
mach systemów wsparcia bezpośredniego, pomocy finan-
sowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach 
górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (płatność ONW) oraz przyznanie płatności 
z „Programu rolnośrodowiskowego” w ramach PROW 2007 
– 2013.

Termin składania tych wniosków rozpoczyna się od 
15 marca i trwa do 15 maja. Po upływie tego terminu rów-
nież można złożyć wniosek w ciągu 25 dni kalendarzowych 
tj. do dnia 11 czerwca 2012 r. jednak za każdy roboczy dzień 
opóźnienia stosowana jest redukcja płatności o 1 %.

W 2012 r. na jednym formularzu wniosku rolnicy 
mogą ubiegać się o następujące rodzaje płatności w ra-

mach systemu wsparcia bezpośredniego:
- jednolita płatność obszarowa (IPO);
- uzupełniające płatności obszarowe (UPO);
- specjalną płatność obszarową do powierzchni upraw ro-

ślin strąkowych i motylkowych drobnnasiennych;
- wsparcie specjalne – płatność do krów;
- wsparcie specjalne – płatność do owiec.

Ponadto, podobnie jak w roku 2011, na tym samym 
formularzu wniosku, rolnicy mogą także ubiegać się o:
- pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania 

na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzyst-
nych warunkach gospodarowania (ONW);

- płatność rolnośrodowiskową (PROW 2007 – 2013).

Barbara Ruchlewicz
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W tym roku szkolnym Zespół Szkół w Dydni przy-
stąpił do kolejnej edycji programu Szkoła z klasą 2.0. 
Program prowadzony jest przez Fundację CEO oraz Ago-
rę S.A, wydawcę Gazety Wyborczej.

Celem programu jest promowanie wykorzystania 
w nauczaniu nowoczesnych technologii informacyjno – 
komunikacyjnych (tzw. TIK) oraz udoskonalenie kodeksu 
dobrych praktyk dotyczących korzystania z TIK zarówno 
na terenie szkoły, jak i w całym procesie nauczania. Po-
nadto: rozwijanie w uczniach samodzielności, umiejętno-
ści wnioskowania i rozwiązywania problemów, zespoło-
wej pracy, komunikacji i współpracy, poprzez promowanie 
pracy metodą projektów edukacyjnych; umożliwienie 
uczniom i nauczycielom wymiany doświadczeń i publicz-
nej prezentacji dobrych praktyk na platformach interneto-
wych programu.

Uczestnicy programu wykonują zadania zgodnie z 
jego harmonogramem. Po wykonaniu wszystkich zadań 
uczestnicy otrzymają dyplomy. Szkoła uzyska Certyfikat 
2.0, jeśli wszystkie zadania w programie zostaną termi-
nowo zrealizowane przez co najmniej 3 osoby, w tym Dy-
rektora i szkolnego Koordynatora Programu. Ponadto 30 
szkołom z całej Polski zaproponowano udział w Pilotażu 
2.0. Nasza szkoła jest wśród wybranej trzydziestki! Ce-
lem Pilotażu jest przetestowanie, jak wygląda edukacja w 
systemie: 1 uczeń - 1 komputer.

Do programu zgłosiło się trzech nauczycieli ze 
szkoły podstawowej i trzech nauczycieli z gimnazjum. 
Są to: Jolanta Kłodowska, Alina Słota i Zofia Wojnowska 
(koordynator programu), Piotr Szul, Zofia Sokołowska-
Chorążak i Matylda Myćka. Każdy z nauczycieli ma swoją 
grupę uczniów, którą się opiekuje. Prowadzą oni również 
swoje blogi na portalu szkoły z klasą.

W I etapie programu uczniowie przeprowadzili de-
batę klasową o Kodeksie 2.0. Dotyczyła ona korzystania 
z mediów w nauczaniu, uczeniu się i życiu szkoły. W wy-
niku jesiennej debaty szkolnej powstał 

KODEKS 2.0:
1. Na lekcjach będziemy korzystać ze sprzętu, który 

znajduje się w danej sali: komputerów, rzutnika bądź 
tablicy interaktywnej.

2. Nauczyciele będą nas informować o stronach www, 
które będziemy mogli wykorzystać do nauki.

3. Na informatyce będziemy uczyć się korzystać z róż-
nych programów, które pomogą nam pracować meto-
dą projektu i umożliwią sprawne wykonywanie zadań, 
np. domowych.

4. W szkole nie będziemy grać w gry komputerowe ( wy-
jątek stanowią gry edukacyjne).

5. Będziemy uczestniczyć w tworzeniu szkolnej strony 
internetowej.

6. Będziemy szanować sprzęt, z którego korzystamy.

7. Będziemy korzystać w czasie przerw i poza lekcjami 
pod opieką nauczyciela z Internetowego Centrum In-
formacji Multimedialnej, które znajduje się w szkolnej 
bibliotece.

8. Z nauczycielami możemy porozumiewać się przez e-
maile lub poprzez zakładkę na szkolnej stronie www, 
która zostanie w tym celu specjalnie utworzona.

10. Stworzymy szkolną e-bibliotekę. Umieszczane w niej 
będą materiały wypracowane przez uczniów i nauczy-
cieli.

11. Będziemy służyć pomocą młodszym kolegom i kole-
żankom oraz nauczymy ich, jak korzystać bezpiecznie 
z Internetu.

12. Nie będziemy bezmyślnie ściągać z Internetu. Za-
wsze podajemy adresy stron, które wykorzystaliśmy 
do prac domowych.

13. Nie będziemy podejmować rozmów na czacie z nie-
znajomymi osobami.

14. Nie będziemy robić zdjęć naszym kolegom i koleżan-
kom bez ich wiedzy.

15. Do szkoły nie nosimy komórek, gdyż sprzęt który po-
siadamy w szkole w pełni umożliwia nam korzystanie 
np. z Internetu.

16. Zredagujemy w SP gazetkę internetową „Jadwiżan-
ka”, rejestrując się na www.juniorgazetka.pl, a w gim-
nazjum „Za drzwiami Gimnazjum”, uczestnicząc w 
programie Młodzieżowej Akcji Multimedialnej.

Obecnie „Jadwiżanka” jest już zredagowana i 
można ją przeczytać na stronie internetowej szkoły 
www.szkoladydnia.republika.pl w zakładce „Szkoła z 
klasą 2.0”. Otrzymaliśmy również Certyfikat uczestnic-
twa w programie Junior Media.

Nauczyciele przeprowadzili też cykl lekcji w sys-
temie 1 komputer na 1 ucznia, 1 komputer na grupę 
3 uczniów i zajęcia z wykorzystaniem rzutnika i tablicy 
interaktywnej. Takie zajęcia zostały też przeprowadzone 
przez uczennice klasy II gimnazjum. Realizowały one za-

Zofia Wojnowska

 - magazynier z obsługą wózka widłowego.
3. Trening pracy.

Osoby biorące udział w szkoleniach będą miały za-
pewniony jeden ciepły posiłek oraz dodatkowo serwis kawo-
wy z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, suche ciastka). 

Ponadto zostaną objęte wsparciem finansowym. Korzysta-
nie z oferowanych form wsparcia w ramach projektu jest 
bezpłatne.

Agnieszka Jatczyszyn

Programowa debata

fot. J. Rajtar -Żaczek
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danie „Uczymy z TIK”. Dziewczyny zorganizowały lekcje 
dla klasy I szkoły podstawowej, ucząc swoich młodszych 
kolegów jak pracować w programie Word, Paint i omówiły 
sposoby bezpiecznego  korzystania z Internetu.

W II semestrze uczniowie będą pracować metodą 
projektów edukacyjnych wykorzystujących nowe techno-
logie. Każdy nauczyciel zrealizuje z grupą uczniów pro-
jekt lub cykl zajęć z wykorzystaniem wybranych narzędzi 
i programów. W szkole  prowadzone są następujące pro-
jekty:
1. Redagujemy gazetkę internetową „Jadwiżanka” – Zo-

fia Wojnowska kl. VIb
2. Tropimy wiosnę w naszej okolicy – Alina Słota kl. I
3. „Każdy ma swoje miejsce ulubione z dzieciństwa. To 

jest ojczyzna duszy.” Odkrywamy na nowo miejsce 
naszego dzieciństwa. – Jolanta Kłodowska kl. V

4. Rok Miłosza – Matylda Myćka 
5. Redagujemy gazetkę  internetową „Za drzwiami gim-

nazjum” - Zofia Sokołowska – Chorążak.
6. Komiks na lekcjach informatyki – Piotr Szul.

Można stwierdzić, że nauczyciele chętnie podejmu-
ją nowatorskie rozwiązania edukacyjne, chcą korzystać 
z TIK w codziennej pracy, na lekcjach poszczególnych 
przedmiotów, zajęciach pozalekcyjnych, przy realizacji 
projektów edukacyjnych. Uczniowie natomiast uważają, 
że dzięki TIK zajęcia z dostępnością każdego ucznia do 
komputera są ciekawsze i bardziej atrakcyjne.

Zofia Wojnowska

Każda pora roku ma swoje uroki, ale zima jest wy-
jątkowa. Temperatury sięgające -30 stopni Celsjusza dały 
w kość każdemu, jednak nie odstraszyły naszych „podglą-
daczy” przyrody.

W czasie ferii zimowych dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Jabłonce postanowiły z aparatem 
fotograficznym wybrać się na rajd po okolicy. Widok zimo-
wego krajobrazu to coś bardzo pięknego i wyjątkowego. 
Drzewa pokryte białym śniegiem jak pierzyną, gałęzie ugi-
nające się pod jego ciężarem, lekko poruszają się na zi-
mowym cierpkim wietrze. Zwały śniegu pokryły dachy do-
mów i innych budynków, spod których wystają sople lodu 
zwisające do ziemi. Śniegowa pierzyna dosłownie wszystko 
pokryła. Śnieg mienił się w blasku promieni słonecznych, 
szczególnie na zamarzniętym stawie. 

W tak uroczej aurze grupa uczniów naszej szkoły z 
aparatem w rękach spacerowała po najbliższej okolicy. Była 
piękna pogoda. Słońce świeciło ostro, tak jak może świe-
cić zimowe słońce. Chcieliśmy utrwalić niepowtarzalny, cu-
downy krajobraz zimowy. Mimo siarczystego mrozu „małym 
podglądaczom” było gorąco. Z entuzjazmem i zachwytem 
fotografowali drzewa, krzewy, budynki, stawy, dostrzega-
jąc piękno każdej najmniejszej rzeczy. Oglądając zrobione 

zdjęcia, wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że pejzaż naszej 
miejscowości jest naprawdę cudowny, trzeba tylko umieć 
dostrzec to piękno wokół siebie. Zima zaś to wyjątkowa 
pora roku, gdyż wtedy krajobraz, jest taki „czysty”. 

Zofia Pajęcka

Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wypo-
czynku w Dydni corocznie w czasie ferii zimowych organi-
zuje dla dzieci i młodzieży różnorodne zajęcia animacyjne. 
Uczęszcza na nie młodzież i dzieci, którzy w gronie przyja-
ciół spędzają wolny czas. 

Przez cały okres ferii w  Bibliotekach w Dydni, Ja-
błonce, Wydrnej, Grabówce, Krzemiennej, Obarzymie, 
Końskiem i Niebocku oraz świetlicach wiejskich w Witryło-
wie, Krzemiennej i Obarzymie prowadzone były zajęcia ani-
macyjne. Były gry i zabawy, lecz nie zabrakło także takich 
zajęć, które rozwijają umysł i ciało. Dzieci mogły rozwijać 
zdolności manualne, biorąc udział w warsztatach plastycz-
nych wykonując „cuda” z gipsu i papieru. Na  zajęciach 
komputerowych poznały zabawy z komputerem, natomiast  

na kulinarnych uczyły się  przygotowywać przepyszne de-
sery i kanapki. Nie zapomniano również o książkach, które 
głośno czytane przenosiły dzieci w fantastyczny świat bajek 
i baśni oraz pięknej poezji dziecięcej.

Powodzeniem - szczególnie u chłopców - cieszyły 
się zajęcia sportowe, takie jak: turniej międzyświetlicowy w 
piłkę halową rozegrany w Dydni oraz turnieje tenisa stoło-
wego: turniej o „Złoty puchar w Końskiem” i rozgrywane w 
systemie pucharowym rozgrywki tenisa stołowego w świe-
tlicach w Krzemiennej i Obarzymie.

Każdy mógł znaleźć coś odpowiedniego dla siebie, 
zgodnie z jego zainteresowaniami - by w czasie ferii było 
miło i przyjemnie.

Beata Czerkies

Zimowi „podglądacze” przyrody

fot. E. Cioban
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,,Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas…” 
Dnia 6 stycznia 2012 roku w Zespole Szkół w Dyd-

ni odbył się ,,wieczór z kolędą”, czyli spotkanie opłatkowe 
dla członków i sympatyków Akcji Katolickiej Parafii Dydnia . 
Wszystkich przybyłych przywitała prezes Akcji Katolickiej – 
pani Marzena Adamska i zaprosiła na obejrzenie ,,Jasełek” 
przygotowanych przez dzieci z Samorządowego Przedszko-
la w Dydni wraz z panią dyrektor Dorotą Bluj, nauczyciela-
mi i rodzicami. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem i 
przejęciem odgrywały swoje role. Zapewne był  to pierwszy 
z ich występów przed tak liczną publicznością. Wszystkim 
bardzo podobał się występ małych artystów, którzy zostali 
nagrodzeni gromkimi brawami. Spotkanie opłatkowe swoją 
obecnością zaszczycili: wójt gminy Dydnia  Jerzy F. Adam-
ski oraz ksiądz prałat Adam Drewniak. Zabrali oni głos i zło-
żyli zebranym życzenia noworoczne. Następnie uczestnicy 
,,wieczoru z kolędą” połamali się opłatkiem i złożyli sobie 
życzenia. Później wszyscy zasiedli do wspólnego poczę-
stunku przygotowanego przez panie z Akcji Katolickiej. Po 
poczęstunku rozpoczęło się wspólne kolędowanie. Cieszy 
fakt, że na spotkaniu było wiele młodych osób, ponieważ 
dzisiaj młodzi ludzie nie widzą potrzeby podtrzymywania 

tradycji takich jak kolędowanie. Często nie znają słów naj-
prostszych, a zarazem najpiękniejszych polskich kolęd i 
pastorałek. Uważam, że organizowanie takich spotkań jest 
bardzo ważne, bo pozwala ludziom na bliższe poznanie i 
poprawienie relacji międzyludzkich.

Marzena Adamska

Nie ma nic tak bardzo cennego, jak szczere życzenia 
płynące prosto z serca, a jeśli są to życzenia poparte wier-
szem i piosenką, stają się jeszcze ważniejsze. Takie życze-
nia usłyszały od swoich wnuków wszystkie Babcie i Dziad-
kowie, którzy zaszczycili swoją obecnością uroczystość z 
okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowaną w Szkole Pod-
stawowej w Wydrnej w dniu 26 stycznia 2012 r.

Jak co roku, w styczniu szkoła organizuje dla dzie-
ci zabawę karnawałową, na której dzieci bawią się wesoło, 
prezentują wymyślne stroje i w korowodzie przebierańców 
pokonują szkolne korytarze i zakątki sali gimnastycznej. Tak 
było i w tym roku,  z tą jednak różnicą, że razem z dziećmi w 
zabawie udział wzięli także ich dziadkowie. „Choinka” połą-
czona była z uroczystością Dnia Babci i Dziadka. Tradycją 
już jest, że na szkolnej zabawie bawią się  nie tylko ucznio-
wie, ale także dzieci młodsze, które tęskniąc za szkołą  
przychodzą do niej od najmłodszych lat. Wszystkie razem 
zaczęły zabawę o godz. 9.00. Jak zwykle oprócz tańców 
największym powodzeniem cieszyła się zabawa w „chus-
teczkę haftowaną”. Po udanych harcach przyszedł czas na 
posiłek, by wzmocnić swe ciało i ducha przed dalszą czę-
ścią świętowania. 

Na godzinę 12.00 zaproszeni byli goście, czyli sza-
nowne Babcie i Dziadkowie. Uczniowie starszych klas wi-
tali wszystkich bardzo serdecznie, zapraszając do zajęcia 
miejsc na sali gimnastycznej, która na tę okazję zmieniła 
się w wystrojony i  rozświetlony teatr. Dekorację na sali wy-
konali uczniowie pod kierunkiem nauczyciela plastyki. Były 
elementy karnawałowe: gwiazdki i serpentyny , ale także 
związane ze świętem: Babcia na medal i Dziadek na me-
dal. Najważniejszą częścią tej uroczystości były występy 
dzieci.  Program artystyczny składał się z kilku części. Były 
więc wierszyki – życzenia od tych najmłodszych z klasy 0- 

I, piosenki i zamaszysty „zbójnicki” wykonany przez dzieci 
z klasy II – III. Było poważnie i wzruszająco w wierszach 
uczniów klas IV – V oraz wesoło w scence teatralnej mło-
dych artystów z klasy VI. Na twarzach zaproszonych go-
ści pojawiał się więc uśmiech i radość, ale i niejedna łza 
spłynęła po policzku. Na koniec dzieci składając życzenia, 
wręczyły własnoręcznie przygotowane upominki, wyściska-
ły swoich dziadków i wróciły do zabawy.

Wszystkie Babcie i Dziadkowie zaproszeni zostali na 
poczęstunek przygotowany przez panie z Rady Rodziców. 
Były dania gorące, pyszne ciasta i sałatki. Wszyscy się czę-
stowali i nikt nie zważał na zbyt wysoki cholesterol i ciśnie-
nie. Rozmowom i wspomnieniom nie było końca. Niejeden 
Dziadek i niejedna Babcia pamiętają tę szkołę z lat dzie-
cinnych, kiedy sami byli uczniami. W zdumienie i podziw 

Halina Skawińska

Przy „kolędowym” stole

fot. M. Adamska

Młodzi zbójnicy

fot. J. Żaczek
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wprawiało ich, jak bardzo ta szkoła się zmieniła. Wspomina-
li ciężkie czasy, biedę a nawet głód, które towarzyszyły im 
na co dzień. Tym chętniej teraz odwiedzają szkolne mury i 
cieszą się, że ich wnuki mają tak dobre warunki do nauki i 
zabawy.

Nad całością uroczystości czuwała pani dyrektor 
Małgorzata Zarzyka – Cipora, poczęstunek dla dzieci i za-
proszonych gości przygotowały panie z Rady Rodziców, a 
nauczyciele dopilnowali, by zabawa dla dzieci była radosna 
i bezpieczna. Wszyscy z pewnością długo wspominać będą 

ten dzień i z niecierpliwością czekać na przyszłoroczne 
święto. 

Dyrekcja, Rada Rodziców i uczniowie pragną rów-
nież wyrazić wdzięczność i podziękowania sponsorom, 
którzy corocznie wspomagają  naszą szkołę w organizacji 
zabawy karnawałowej, a w szczególności: panu Andrzejo-
wi i Grażynie Wojtowicz (Gran – Pik Brzozów), Grażynie i 
Markowi Fejdasz (Delikatesy „Centrum”) oraz państwu Ma-
tusom („Bastek” Brzozów).

Halina Skawińska

21 i 22 stycznia to bardzo szczególne dni, które na 
stałe wpisały się w  kalendarz uroczystości przedszkolnych 
- Dzień Babci i Dzień Dziadzia. To dobra okazja, by przypo-
mnieć sobie o osobach, którym często zawdzięczamy rado-
sne dzieciństwo. Dziadkowie w naszej kulturze są bardzo 
ważni. To oni pomagają młodym rodzicom w wychowaniu 
ich dzieci, wspierają radami, które czasem wydają się nie-
potrzebne, ale jak się później okazuje, są zazwyczaj nie-
zwykle  ważne. To im przysługuje prawo do rozpieszczania 
wnuków i to do nich dziecko biegnie, kiedy mama i tata nie 
mają wystarczająco dużo czasu. Stoją po stronie swoich 
wnuków, wspierają je. Dla dziadków wnuki są najważniej-
sze. Szanuje się ich za cierpliwość, wyrozumiałość, dobroć 
i doświadczenie życiowe. 

Wystarczy tak niewiele, by dać tak wiele. Banalne, 
ale prawdziwe. Nie kwiatek, nie prezent, ale czas i szacu-
nek. 

Dzieci z przedszkola w Dydni również wyjątkowo 
przeżywały  święto swoich kochanych dziadków. Bardzo 
pilnie i z entuzjazmem przygotowywały dla nich niespo-
dziankę. Spotkanie z seniorami odbyło się w  Domu Kul-
tury w Dydni 18 stycznia 2012 r. Podczas przedszkolnych  
występów, życzeń od przybyłych gości, rodziców  i na-
uczycieli, nie zabrakło łez wzruszenia, radości i śmiechu. 
W zorganizowanie tak wspaniałej uroczystości wiele tru-
du i zaangażowania włożyli rodzice, którzy również w ten 
sposób chcieli podziękować swoim rodzicom. Wspólny 
poczęstunek zaś, był wspaniałą okazją  do rozmów, jak 
i możliwością  podzielenia się wrażeniami z występów 

swoich kochanych wnucząt. 
Najważniejsza jednak była wspólna zabawa. Każdy 

zdaje sobie sprawę, że dla dziecka radosny, spędzany z do-
rosłym czas jest ogromnym i nieocenionym skarbem. Dla-
tego zarówno babcie, dziadziusiowie jak i wnuczęta mieli 
w tym dniu mnóstwo okazji  do wspólnych zabaw, biorąc 
udział w konkursach, konkurencjach sportowych czy ar-
tystycznych. I tak 3 pokolenia: seniorów, rodziców i dzieci 
połączyło się we wspólnym przeżywaniu radości, emocji i 
zwycięstw we wspólnych zabawach. Bezcenny jest obraz 
dziadków, którzy z radosnym uśmiechem ściskają wnuczkę 
czy wnuka po wygranej konkurencji. Równie wspaniale jest 
patrzeć, jak dziecko z dumą  tuli się babci w ramiona, bo 
chciała z nim wystąpić na scenie.

Właśnie dzięki takim imprezom, najmłodsi  uczą się 
bardzo ważnych treści, takich jak: miłość, wdzięczność, 
przywiązanie i szacunek. Pozytywne emocje pozostaną w 
pamięci na długo zarówno u dzieci jak i starszych. Dum-
ne wnuczęta prezentujące swoje artystyczne dokonania i 
wzruszeni dziadkowie z miłością wpatrzeni w swoje pocie-
chy to naprawdę wspaniały widok!

Więc jeśli jeszcze masz tę szansę, przejdź się do 
swoich dziadków i powiedz, że ich kochasz. Posłuchaj tego, 
co mają do powiedzenia. A swoje dzieci ucz szacunku do 
swoich babć i dziadków oraz  do wszystkich starszych ludzi, 
którym on się należy.

Dzień Babci i Dziadka niech przypomni nam, jak wie-
le znaczą dla nas nasi dziadkowie!

Agnieszka Ryba 

fot. D. Brewczak

fot. D. Brewczak

I kto zwycieży ?

Mali artyści
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W trosce o środowisko w większości krajów świata pro-
wadzi się segregację odpadów komunalnych zwanych potocz-
nie śmieciami. Wystarczy kilka przykładów ilustrujących czas 
rozkładu śmieci, aby uzmysłowić sobie potrzebę ich ponowne-
go wykorzystania: zapałka 6 miesięcy, bilet autobusowy 3 – 4 
miesiące, niedopałek papierosa z filtrem 1-2 miesiące, pusz-
ka aluminiowa 10 lat, butelki plastikowe 100 – 1000 lat, butelki 
szklane 4000 lat.

W krajach Unii Europejskiej powstaje średnio 360 – 620 
kg odpadów na osobę na rok. Przeciętnie w Polsce powsta-
je około 300 kg odpadów komunalnych na osobę rocznie, a z 
około 12 milionów ton odpadów komunalnych, które wytwarza 
się w Polsce, w skali roku przetwarzanych jest mniej niż 5%. Na 
zachodzie Europy na wysypiskach zalega jedynie 10% śmieci. 
Polska, jako członek Unii Europejskiej, została zmuszona do 
dostosowania swojego prawa do unijnego. Nasz kraj musiał 
przyjąć wytyczne mówiące o tym, jaką ilość zbieranych selek-
tywnie śmieci powinniśmy poddawać procesowi powtórnego 
wykorzystania. Według unijnego prawa do końca 2010 roku 
na wysypiska miało trafić nie więcej niż 75% śmieci, a w 2020 
roku juz tylko 35%. Reszta ma być posegregowana i poddana 
recyklingowi. Jeśli to się nie uda, na gminy nałożone zostaną 
znaczne kary finansowe.

Segregacja odpadów jest metodą usprawniającą uniesz-
kodliwianie oraz odzysk odpadów, które mogą stać się warto-
ściowym surowcem. Jest to zbieranie odpadów do specjalnie 
oznakowanych pojemników z podziałem na rodzaj materiałów. 

Pierwsze pojemniki do segregacji pojawiły się na tere-
nie naszej gminy, już kilka lat temu, z każdym rokiem jest ich 
coraz więcej, gdyż widzimy coraz większe zapotrzebowanie na 
segregację. 

W każdej miejscowości ustawione są pojemniki do se-
gregacji śmieci. Znajdują się one w następujących miejscach:
Dydnia:
- na przystanku na górnej Dydni (Kiczórki)
- na skrzyżowaniu drogi do Wydrnej
- koło sklepu HIT
- na parkingu koło szkoły
- koło sklepu GS
Grabówka:
- na skrzyżowaniu na górnej Grabówce
- koło Domu Ludowego
 Jabłonka:
- koło Domu Ludowego
- koło sklepu Pana Dmitrzaka
- koło sklepu Lewiatan
- na drodze na działki koło Pani Dmitrzak
Końskie:
- koło Domu Ludowego
Krzemienna:
- koło sklepu GS
- przy drodze na prom koło Wikinga
Krzywe:
- koło sklepu
Niebocko:
- na Ksawerowie koło Pana Sabata
- koło SKR
- koło Domu Ludowego 
- koło Zespołu Szkół

- na Bośni koło sklepu Pani Kopczyk
Niewistka:
- parking przy szkole
Obarzym:
- koło sklepu GS
- przy boisku sportowym
Temeszów:
- przy sklepie GS
Witryłów:
- koło sklepu GS 
- na Osiedlu
- przy sklepie Pana Sobolaka
Wydrna:
- na Wygodzie k. Pana Mazura
- przy Domu Ludowym.

Pojemniki znajdujące się na terenie naszej gminy prze-
znaczone są do zbierania szkła i plastików. 

SZKŁO - pojemnik METALOWY 
Tutaj powinno się wrzucać: butelki i słoiki szklane po na-

pojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane 
opakowania po kosmetykach. Wrzucamy czyste opakowania. 
Mimo że to fajna zabawa, nie tłuczemy wyrzucanego szkła. Do 
pojemnika nie wrzuca się: szkła stołowego, fajansu; porcelany 
i ceramiki; żarówek, lamp neonowych i fluorescencyjnych, rtę-
ciowych (lampy i żarówki powinny być odbierane przez sklepy, 
w których kupowaliśmy nowe); reflektorów, izolatorów; szkła 
żaroodpornego, szkła okularowego; ekranów i lamp telewizo-
rowych (w tym wypadku też sklep ma obowiązek przy zakupie 
nowej elektroniki zabrać od nas starą); szyb samochodowych.

PLASTIK - pojemnik SIATKOWY
Po uprzednim zgnieceniu, możemy wrzucić, czyste 

butelki po napojach, butelki po płynach do mycia, plastikowe 
zakrętki, plastikowe torebki, reklamówki, (ale nie torby opisa-
ne jako biodegradowalne), plastikowe koszyki po owocach. Do 
pojemnika nie wrzuca się butelek i pojemników z zawartością, 
opakowań po lekach, sprzętu AGD.

Dodatkowo w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Dydni w pokoju 204, można nabyć worki do segregacji śmieci: 
koloru białego na szkło i żółtego na plastik.

Worki segregowane są odbierane w pierwszym terminie 
miesiąca przy zbiórce śmieci. Worki zbierane są osobno, więc 
proszę się nie martwić, że śmieciarka nie zebrała worków se-
gregowanych. 

Worki, które są wystawiane przez mieszkańców, źle po-
segregowane nie będą odbierane.

Wprowadzenie segregacji i recyklingu odpadów komu-
nalnych przynosi wiele korzyści.

Pozwala ono na:
- przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego do wypro-

dukowania nowych materiałów,
- oszczędzanie miejsca na składowanie,
- ograniczenie ilości wprowadzonych do środowiska szkodli-

wych, trudno ulegających rozkładowi odpadów,
- ograniczenie zużycia surowców,
- oszczędzanie zużycia energii,
- ograniczenie zanieczyszczenia atmosfery,
- ograniczenie ilości odpadów i ścieków.

Kierownik ZGK w Dydni
Andrzej Sokołowski
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26 lutego w hali sportowej w Dydni odbył się Otwar-
ty Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy 
Dydnia. Otwarcia rozgrywek dokonał Wójt Gminy Jerzy F. 
Adamski. 

W turnieju udział wzięło siedem drużyn z miejscowo-
ści: Jabłonka, Krzemienna, Końskie oraz po dwie drużyny 
z Niebocka i Dydni. Rozgrywki odbyły się na dwóch halach 
sportowych - Jabłonka, Dydnia.

Drużyny w wyniku losowania zostały podzielone na 
dwie grupy:
Grupa I (rozgrywki odbywały się w sali sportowej w Jabłon-
ce)
- Dydnia I 
- Dydnia II 
- Jabłonka 
- Niebocko II 
Grupa II (rozgrywki odbywały się w sali sportowej w Dydni)
- Końskie 
- Krzemienna 
- Niebocko I

Do półfinału awansowały po dwie drużyny z grup:  
Końskie, Niebocko I, Jabłonka, Niebocko II.

W ostatnim meczu, który decydował o zwycięstwie w 
całym turnieju, spotkały się drużyny z Końskiego i Jabłonki. 
Po męczących zmaganiach sportowców puchar wywalczyła 
drużyna z Końskiego. Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy 
wręczył Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, dziękując za-
wodnikom za rozgrywki, które trzymały kibiców w napięciu. 
Słowa uznania należą się młodzieży, która potrafi godzić 
swe codzienne obowiązki ze sportową pasją. Wszystkim 
zawodnikom, a szczególnie drużynie z Końskiego gratulu-
jemy i życzymy sukcesów w następnych turniejach.

Końcowa klasyfikacja turnieju:
I – miejsce – drużyna z Końskiego 
II – miejsce – drużyna z Jabłonki 
III – miejsce – drużyna z Niebocka II
IV – miejsce – drużyna z Niebocka I
V – miejsce – drużyna z Dydni I
VI – miejsce – drużyna z Krzemiennej
VII – miejsce – drużyna z Dydni II

Turniej sędziowali: Andrzej Pytlowany i Marek Kup-
czakiewicz.

Organizatorzy turnieju: Gmina Dydnia, Stowarzy-
szenia na Rzecz Rozwoju Gminy Dydnia, Zespół Szkół w 
Dydni, Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wy-
poczynku w Dydni.

Rafał Czopor

10 marca 2012 roku na hali sportowej w I LO w 
Brzozowie odbył się drugi etap rozgrywek o mistrzostwo 
Archidiecezji Przemyskiej dla Liturgicznej Służby Ołtarza 
w piłkę nożną halową. Zawody zgromadziły dwanaście 
drużyn (sześć w kategorii ministrantów – szkoła podsta-
wowa oraz sześć w kategorii lektorów – szkoła gimna-
zjalna), które wcześniej zwyciężyły w poszczególnych 
dekanatach. 

Organizatorem turnieju był Duszpasterz LSO Ar-
chidiecezji Przemyskiej, wikariusz w parafii pw. Przemie-
nienia Pańskiego w Brzozowie, Ks. Krystian Koś. 

Oto wyniki w kategorii ministrantów (SP): 

- I miejsce parafia pw. św. Michała Archanioła i św. Anny 
w Dydni,

- II miejsce parafia pw. Podwyższenia Krzyża w Be-
sku,

- III miejsce parafia pw. św. Marcina w Przysietnicy,
- IV miejsce parafia pw. Przemienienia Pańskiego w 

Sanoku,
- V miejsce (ex aequo) wywalczyli chłopcy z parafii MB 

Gromnicznej w Porażu oraz Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Jasienicy Rosielnej.

Królem strzelców w tej kategorii został Lucjusz 
Sylwester z Przysietnicy, a najlepszym bramkarzem zo-

Gratulacje dla zwycięzców

Finałowe spotkanie

fot. W. Wojnar 

fot. W. Wojnar
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W okresie od 7 stycznia do 5 lutego br. przeprowa-
dzono walne zebrania sprawozdawcze w 11 jednostkach  
Ochotniczych Straży Pożarnych. We wszystkich jednost-
kach zarządy otrzymały absolutorium za rok sprawozdaw-
czy tj. za 2011. 

Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań 
sprawozdawczych w ochotniczych strażach pożarnych za 
rok 2011 na terenie działania Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP w Dydni, woj. podkarpackie:
1. Liczba OSP - 11, w tym: „S” - 10, w KSRG - 3, zareje-

strowanych w KRS - 11, mających: NIP - 11, REGON- 
11, konto bankowe - 9.

2. Liczba członków: czynnych: 407 (w tym mężczyzn: 
392, kobiet: 15), wspierających: 10, honorowych: 33. 
Liczba członków razem: 450 w tym kobiet: 15.

3. Liczba Kobiecych Drużyn Pożarniczych: 1, członkiń: 9
4. Liczba Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: 4, człon-

ków: 41, w tym: dziewcząt: 25, chłopców: 16.
5. W zebraniach uczestniczyli członkowie: czynni: 235, 

wspierający: 2, honorowi: 1, MDP: 0, członkowie władz 
oddziałów Związku OSP RP: gminnego: 2, powiatowe-
go: 2, wojewódzkiego: 0, członkowie władz krajowych 
ZOSP RP: 0, przedstawiciele PSP: 9, przedstawiciele 
samorządu terytorialnego: 9.

W zebraniach brały udział zaproszone osoby: Je-
rzy F. Adamski – wójt Gminy Dydnia, dh Czesław Serafin 
- Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, przed-
stawiciele  Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie, radni, 
sołtysi.

Stanisław Pytlowany

29 marca br. w siedzibie Urzędu Gminy w Dydni 
odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega po-
żarom”.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch grupach 
wiekowych: I – szkoły podstawowe i II – gimnazja. W tur-
nieju wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół Dydni i Nie-
bocka.

W grupie najmłodszej najlepszym okazał się Sławo-
mir Serafin, natomiast w grupie gimnazjalistów zwyciężył  
Marek Czopor - obaj z Zespołu Szkół w Dydni. Wszyscy 
uczestnicy, a było ich 9, otrzymali  okolicznościowe dyplo-
my i nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy 
Dydnia.

Stanisław Pytlowany

stał wybrany Kacper Bogaczewicz z Dydni. Po zaciętych 
bojach (2 razy rzuty karne) ministranci z naszej parafii 

w pięknym stylu wywalczyli historyczny awans do finału 
diecezjalnego, który odbył się 24 marca 2012 r. w Błażo-
wej. Drużyna z Dydni zdobyła trzecie miejsce, a Kacper 
Bogaczewicz ponownie uzyskał tytuł najlepszego bram-
karza.

Skład drużyny:
1. Sylwester Sąsiadek (kapitan)
2. Kacper Bogaczewicz
3. Dominik Fejdasz
4. Piotr Nieznański 
5. Przemysław Sidor
6. Dawid Pocałuń
7. Dominik Pocałuń
8. Adrian Czebieniak

Serdeczne gratulacje dla zwycięzców, ale i chwała 
dla zwyciężonych. 

Ks. Rafał Grzebyk
Zwycięska drużyna z trenerem - ks. Rafałem

fot. archiwum








