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„Ileż to pracy i modlitwy
W uprawę roli
Włożyć trzeba

Żeby mieć na stole 
Na białym obrusie

Świeży bochen chleba”

19 sierpnia oczy całej gminy i nie tylko skierowane 
były w stronę Witryłowa. Wszystko za sprawą Dożynek 
Gminnych, które w tym roku odbyły się właśnie w tej miej-
scowości. Niedziela przywitała wszystkich piękną, letnią 
pogodą – idealną na podziękowanie wszystkim rolnikom za 
trud ich pracy.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. dziękczynną 
za tegoroczne plony koncelebrowaną przez księdza dzie-
kana Stanisława Jachowicza. Kapłan w swojej homilii po-
dziękował wszystkim rolnikom za wysiłek i poświęcenie w 
ich ciężkiej pracy, wspomniał też o aktualnej bardzo ciężkiej 
sytuacji w rolnictwie.

Po zakończeniu eucharystii zostały poświęcone 
wieńce dożynkowe i dzielono się chlebem wypieczonym z 
tegorocznego zboża.

Następnie dożynkowy korowód prowadzony przez 
orkiestrę dętą pod batutą Zygmunta Podulki oraz kapelę 
ludową „Przepióreczka” z Niebocka udał się na plac przy 
Domu Ludowym. Tutaj nastąpiło oficjalne otwarcie Święta 
Plonów, które rozpoczęło się odegraniem i odśpiewaniem 
Hymnu Narodowego. Następnie starostowie dożynek - Te-
resa i Roman Kopijowie dokonali uroczystego przekazania 
chleba wypieczonego z tegorocznego ziarna Wójtowi Gminy 
Dydnia. Państwo Kopijowie gospodarują na areale 5,5 ha. 
Uprawiają zboże, posiadają inwentarz m.in: krowę, drób. 
Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski dziękując za otrzy-
many dar w swoim przemówieniu powiedział: „Wszyscy z 
szacunkiem i uznaniem myślimy o naszych żywicielach, 

polskich rolnikach, których ciężkiej pracy zawdzięczamy, że 
na naszych stołach jest chleb. Przed chwilą otrzymałem z 
rąk starostów dożynek pachnący bochen chleba, upieczony 
z tegorocznego ziarna, które wzrastało i dojrzewało na tej 
ziemi. Trzymając w ręku bochen chleba symbolizujący tego-
roczne zbiory, czuję radość i wdzięczność. Chcę w imieniu 
gminnej społeczności powiedzieć obecnym tutaj rolnikom 
– D z i ę k u j ę !”

Po części oficjalnej przyszedł czas na prezentację 
wieńców dożynkowych przez członkinie Kół Gospodyń 
Wiejskich ze wszystkich miejscowości Gminy Dydnia. Po 
swoich występach Panie z KGW otrzymały z rąk Wójta pa-
miątkowe dyplomy i upominki.

Podczas tegorocznego Święta Plonów można było 
posłuchać pieśni ludowych wykonanych przez kapelę 
„Przepióreczka”, delektować się swojskim jadłem przygo-
towanym przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich jak rów-
nież bawić się do późnych godzin nocnych wraz z zespołem 
KORMORANY.

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom oraz tym, 
którzy przyczynili się do zorganizowania i uświetnienia te-
gorocznych Dożynek Gminnych w Witryłowie.

Joanna Hocyk

Tradycyjnie, jak co roku, pary małżeńskie z Gminy 
Dydnia świętowały Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskie-
go.

Uroczystości w dniu 16 września br. rozpoczęły się 
mszą św., którą w intencji Jubilatów odprawił w kościele pa-
rafialnym w Dydni Ks. Proboszcz Adam Drewniak.

Następnie odbyło się okolicznościowe spotkanie w 
sali Wiejskiego Domu Kultury w Dydni, w trakcie którego 
Wójt Gminy Jerzy F. Adamski wraz z Kierownikiem USC 
Małgorzatą Pomykałą oraz Przewodniczącym Rady Gminy 
Piotrem Szulem dokonali aktu dekoracji Dostojnych Jubi-
latów Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przy-
znanymi przez Prezydenta RP. Nie zabrakło także życzeń 
długich jeszcze lat w zdrowiu i szczęściu, kwiatów oraz 
wspólnego toastu. 

W tym roku Jubileusz „Złotych Godów” obchodzi-
li Państwo: Władysława i Fryderyk Adamscy z Grabówki, 
Jadwiga i Tadeusz Bocoń z Krzemiennej, Czesława i Au-
gustyn Klimkowscy z Wydrnej, Genowefa i Roman Łuczyc-
cy z Dydni, Janina i Stanisław Nester z Witryłowa, Aniela i 

Stanisław Pietryka z Jabłonki, Teresa i Bolesław Serwańscy 
z Obarzyma, Maria i Władysław Szelest z Krzywego, Ali-
cja i Stanisław Tyczka z Jabłonki, Zofia i Michał Tymińscy z 
Końskiego, Zofia i Sylwester Wojtowiczowie z Wydrnej oraz 
Józefa i Kazimierz Wójtowiczowie z Wydrnej.

Małgorzata Pomykała
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Dożynkowy korowód

Tradycyjne przywitanie Jubilatów
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Malownicze wzgórza, piękna rzeka, głębokie lasy, 
dzikie zwierzęta, bezcenne zabytki architektury drewnia-
nej, stare dworki, artyści i sielska atmosfera... To ziemia 
dydyńska – mało znany skarb Podkarpacia.

Wąska, ale dobrze utrzymana droga wspina się ser-
pentynami na wysokie wzniesienie, z którego otwiera się 
widok na urozmaicone pojedynczymi kępami drzew pasia-
ki pól i łąk, na porośnięte borami zbocza i na płynący w 
dolinie San. To ziemia dydyńska, położona między głów-
nym drogami wiodącymi w Bieszczady, a przez to zwy-
kle omijana w pędzie ku odległym, choć bardziej znanym 
połoninom. 

Krajobraz jak malowanie
Miejsce to wyjątkowo upodobali sobie artyści. Po-

chodząca z niedalekiego Brzozowa, pisząca piękne iko-
ny, Dorota Wasylewicz-Krynicka ma tu swoją zagubioną 
pośród lasów pracownię, a z okolicznych miast co roku 
przyjeżdżają na plenery malarze skupieni wokół Galerii 
Marzenie z Łańcuta. 

Podobnie jak my zachwycają się czerwoną plamą 
maku kołyszącego się pośród zboża, starają się uchwycić 
nastrój mglistego poranka nad rzeką i utrwalić falujące z 
upału powietrze nad świeżo skoszoną trawą. Podpatru-
ją jelenie, umykające w gęstwinę buczyny na najcichszy 
odgłos kroków człowieka, i wypatrują kłokoczki, rzadkiej 
rośliny pochodzącej z południa Europy.

Uwieczniają wreszcie na obrazach stojące na roz-

Agnieszka i Włodek
Bilińscy

Na nowe boisko sportowe w Końskiem dzieci i 
młodzież czekały z niecierpliwością. Podczas prac przy 
jego budowie robotnikom często zadawano pytanie: 
”Kiedy skończycie?” A pracy było dużo: równano teren, 
ogradzano siatką, montowano miejsca siedzące, zasia-
no trawę.

I stało się 27 września o godzinie 11. 30 na nowe 
boisko przybyły władze Gminy i zaproszeni goście, gdzie 
już czekali uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Końskiem wraz z nauczycielami. Symboliczną wstęgę 
przecięli: Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, Przewod-
niczący Rady Gminy Piotr Szul, Przewodniczący Powia-
towego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Brzo-
zowie Bronisław Przyczynek, sołtys Końskiego Andrzej 
Orłowski, nauczyciel wychowania fizycznego Elżbieta 
Pocałuń, uczennica Szkoły Podstawowej Daria Marczak 
i uczeń Gimnazjum Mariusz Kozłowski.

Po przecięciu wstęgi dzieci z klas 0 – III wypuści-
ły z rąk białe i czerwone balony, a silny wiatr poniósł je 
gdzieś daleko.

Następnie zabrał głos Wójt Gminy Dydnia oraz 
Przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Ze-

społy Sportowe w Brzozowie Bronisław Przyczynek. 
Obaj panowie podarowali uczniom piłki do gry w siatków-
kę i piłkę nożną i życzyli, aby dzięki temu nowemu boisku 
wyrośli piłkarze, którzy ”podniosą z kolan” polski futbol.

Były też pierwsze strzały na bramkę. Dominik Ha-
rydczak – uczeń klasy V, doskonale sobie poradził jako 
bramkarz, bo jedynie trzem osobom udało się go poko-
nać (m. in. była to pani Elżbieta Pocałuń).

Po części oficjalnej uczniowie ZSP w Końskiem 
rozegrali dwa mecze: w siatkówkę i piłkę nożną. Oba 
spotkania sędziował Tomasz Krowiak – absolwent na-
szej szkoły.

Wszyscy uczestnicy uroczystości otwarcia nowe-
go boiska mogli zjeść kiełbaski z grila. Były też soki, sło-
dycze i owoce. 

Dziękujemy paniom z Rady Rodziców, członkom 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Końskie, pani Danucie Ba-
ran oraz sponsorom: panu Tadeuszowi Pelczarskiemu i 
Firmie Krusz – Bet za pomoc w przygotowaniu tej ważnej 
dla społeczności lokalnej imprezy.

Irena Baran

Nowe boisko sportowe w Końskiem
Irena Baran

fo
t. 

G
. C

ip
or

a

fo
t. 

G
. C

ip
or

a

W oczekiwaniu na „uruchomienie” boiska

Pierwsze strzały na bramkę
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stajach dróg krzyże, kapliczki i samotne gospodarstwa. 
Czasem oderwą się od twórczej pracy i zasłuchają w ota-
czające ich dźwięki przyrody. Przez cały dzień towarzy-
szy im z daleka, kryjąca się pośród wysokich traw, mała 
kuzynka kuropatwy – przepiórka, o dźwięcznym i bardzo 
charakterystycznym głosie. Przed zmierzchem w tym chó-
rze natury zmienia ją inny solista, płochliwy derkacz. Jego 
głośną pieśń miłosną – niezbyt melodyjne terkotanie – sły-
chać na łąkach przez całą noc. 

Śladami zabytków
W tutejszym sielskim krajobrazie kryją się praw-

dziwe perełki architektury, które odkryjemy, podążając za 
znakami licznych na ziemi dydyńskiej tras turystycznych.

Zacznijmy od widocznego z daleka neogotyckiego 
kościoła w Dydni. Tuż obok niego stoi, zaskakująca nieco 
w tym miejscu, bowiem zbudowana w zakopiańskim sty-
lu, plebania z 1917 roku. Koniecznie należy zwiedzić też 
drewniany kościół w Jabłonce z 1936 roku z charaktery-
stycznym stromym dachem typowym dla konstrukcji po-
chodzących spod Tatr. Warto zwrócić uwagę na dębową 
posadzkę świątyni oraz misterne zdobienia wnętrza. 

Najważniejszym jednak zabytkiem ziemi dydyńskiej 
jest jedna z najstarszych w Polsce, pochodząca prawdopo-
dobnie z połowy XVII wieku (choć inne źródła podają wiek 
XVI), cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu. 

Aby się do niej dostać, należy podążać interesu-
jącym Szlakiem Ikon – trasą turystyczną poprowadzoną 
pomiędzy zabytkowymi cerkwiami – na szczyt wzgórza 
Dębnik nad Sanem. Jeżeli mielibyście ochotę zwiedzić 

wnętrze cerkwi, wcześniej zgłoście się w wiosce do osoby 
dysponującej kluczem. Obecnie cerkwią opiekuje się Mu-
zeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i tam też można 
obejrzeć ikonostas pochodzący z Ulucza. 

Wędrując tutejszymi szlakami i drogami, natkniecie 
się także na inne drewniane zabytki, głównie kościółki w 
Krzemiennej, Końskiem, Krzywem, Obarzymie czy Niewi-
stce. A także na typowe dla wielu regionów Polski tradycyj-
ne dworki. Od wieków wzbudzają nostalgię i są inspiracją 
dla pokoleń malarzy, pisarzy i fotografów. 

Na ziemi dydyńskiej najbardziej reprezentacyj-
ny jest klasycystyczny dworek w Jabłonce, dziś centrum 
szkoleniowe i hotel. Wyjątkowo piękny jest także otoczo-
ny pomnikowymi drzewami dwór w Wydrnej, odwiedzany 
swego czasu przez prezydenta Ignacego Mościckiego 
oraz Melchiora Wańkowicza. Posiadłość w Krzemiennej 
pamięta lepsze czasy i czeka na inwestora, a sympatycz-
ny dworek w Końskiem niedługo już zapewne powróci do 
stanu świetności.  

San łączy i dzieli
„Kraina Sanem przepasana” – oto jedno z haseł 

reklamowych tej ziemi. Rzeka, niczym magnes, przycią-
ga miłośników wypoczynku na łonie natury, wędkowania 
i kajakarstwa. Pełne ryb wody wabią także zwierzęta. W 
płytszych miejscach polują długonogie czaple, które przy-
latują z kolonii gniazd zlokalizowanej w koronach majesta-
tycznych sosen niedaleko stawów w Temeszowie.

Po powierzchni Sanu uwijają się liczne kaczki oraz 
czujne tracze. Od czasu do czasu nisko nad wodą prze-
mknie z głośnym piskiem kolorowy klejnocik – zimorodek. 
Przysiada często na zwieszającej się nad rzeką gałązce i 
wypatruje małych rybek, za którymi rzuca się w toń z szyb-
kością błyskawicy. Mimo niewielkich rozmiarów ptaszek 
ten zasłużył na nadane mu przez Brytyjczyków miano kró-
la rybaków (kingfisher).

Zwierząt parających się podobną profesją żyje tu 
więcej: mewy, rybitwy, a nawet potężne bieliki, wszystkie 
gustują w daniach rybnych. A konkuruje z nimi nieufna i 
przez to rzadko widywana wydra. Znacznie częściej nato-
miast można tu zobaczyć roślinożerne bobry.

San jednocześnie łączy i dzieli ziemię dydyńską. 
Część leżąca na jego lewym brzegu, czyli na Pogórzu Dy-
nowskim, jest większa, bardziej zaludniona oraz urozma-
icona pod względem krajobrazowym i architektonicznym. 
Część prawobrzeżna, należąca do Pogórza Przemyskie-
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„Zaczarowane” zakątki nadsańskiej ziemi

Dwór w Wydrnej

Na wycieczkę, na majówkę, na urlop - tylko nad San
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W roku obecnym mija 35. rocznica wprowadzenia 
zarządzeniem Ministra Administracji, Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Środowiska („Monitor Polski” nr 21 z 22 sierp-
nia 1977 r.) zmian nazw wielu podkarpackich wsi, w tym 
położonych na obszarze obecnej Gminy Dydnia. Decyzja 
ta spotkała się ze sprzeciwem ówczesnej Komisji Ustalenia 
Nazw i Obiektów Fizjograficznych, złożonej z wybitnych na-
ukowców: historyków, geografów oraz językoznawców. W 
tej sprawie nie było też konsultacji z mieszkańcami zainte-
resowanych miejscowości.

Jak pisze Krzysztof Potaczała: „Wschodni pas 
wzdłuż granicy ze Związkiem Sowieckim usiany był wioska-
mi o brzmieniu ruskim, włoskim, tatarskim czy węgierskim… 
Wszystkie one musiały zniknąć i tak też się stało”.

1 października 1977 r. wprowadzono w życie nowe 
nazwy ponad 120 miejscowości w południowo – wschodniej 
Polsce. Nadsański Ulucz zamieniono na Łąkę, Witryłów na 
Wietrzną, Niewistkę na Podrzecze, Jabłonicę Ruską na Ja-
błonicę, Hroszówkę na Groszówkę.

Podsanocki Czerteż zmieniono na Przedmieście, 
choć wieś ta nigdy nie miała charakteru Przedmieścia. W 
Gminie Nozdrzec Hłudno nazwano Chłodnikiem, a Wołodź 
– Czechowem. Zaś w Gminie Bircza miejscowość Żohatyń 
otrzymała nową nazwę – Międzylesie, a Jawornik Ruski 
– Jaworowice. Poddubiecką wieś Iskań od 1 X 1977 r. za-
mieniono na Pogoń.

Prof. Adam Fastnacht analizując wprowadzenie no-
wych nazw pisał, że nie mają one żadnego uzasadnienia 
historycznego. W jednej z jego rozpraw naukowych czyta-
my: „Nie omieszkano przy tej sposobności stworzyć takich 
nazw, jak Kazimierzowo od Kazimierza Doskoczyńskiego, 
dyrektora rancza w Arłamowie oraz Piotrowo na cześć Pio-
tra Jaroszewicza”.

Dwie wsie poświęcono generałowi Karolowi Świer-
czewskiemu - „Walterowi”. Hłomczę zamieniono na Świer-
czewo, zaś Rabe koło Baligrodu na Karolów.

Ostatnie dwie nazwy wprowadzono zarządzeniem 
Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska („Monitor Polski” nr 6 z 25 marca 1977 r.).

To bez precedensu wydarzenie  zostało oprotesto-
wane przez literatów (m.in. Jarosława Iwaszkiewicza), na-
ukowców, posłów (Ryszarda Bendera), ludzi kultury i tu-

rystyki. Różne opiniotwórcze środowiska pisały skargi do 
Ministerstwa Administracji. W jednym z takich listów czy-
tamy: „Akt zmiany nazw traktujemy jako niezrozumiałą dla 
nas próbę zatarcia przeszłości tych ziem, zapisanej na wie-
lu kartach historii Polski. Dzieje tych ziem tworzyły żywioły 
o wspólnym, słowiańskim rdzeniu przy niewielkim udziale 
innych grup… Nowe nazwy nie są umieszczane w jakim-
kolwiek kontekście,  z uzasadnionego powodu wyrządzają 
krzywdę tym ziemiom”.

Po roku 1977 – mimo wprowadzenia w życie roz-
porządzenia Ministra Administracji Marii Milczarek – po-
wszechnie używano starych nazw. Używali ich mieszkańcy 

zainteresowanych wsi, a także całego Podkarpacia. Podob-
nie i przyjezdnym turystom bliskie były stare nazwy miej-
scowości.

Taki stan rzeczy trwał 4 lata. W wyniku powszech-
nych starań - w tym strajkujących rolników w Ustrzykach 
Dolnych na przełomie 1980/1981 r. - stare nazwy wsi zo-
stały zarządzeniem Ministra Administracji przywrócone z 
dniem 1 kwietnia 1981 r.

Znowu na mapach, drogowskazach, dokumentach 
pojawiły się już na stałe: Niewistka, Jabłonica Ruska, Ulucz, 
Witryłów, Hroszówka.

Jerzy F. Adamski

Jerzy F. Adamski

go, jest w dużej mierze dzika i pokryta rozległymi lasami.
Komunikację między tymi różnymi światami zapew-

nia wisząca nad wodą wąska, ale nowoczesna kładka dla 
pieszych, łącząca Ulucz i Witryłów, a także przyprawiający 
mniej wprawnych kierowców o dreszczyk emocji prom kur-
sujący na trasie Krzemienna–Jabłonica Ruska. 

Kiedy byliśmy tam po raz pierwszy dwa lata temu, 
wprawiany był w ruch siłą mięśni odpychającego się długą 
żerdzią od dna przewoźnika. Dziś w rękach kapitana tkwi 
pilot włączający elektryczny silnik. Ot, znak czasów...  

Informacje praktyczne:
Najwygodniejszym sposobem zwiedzania okolicy 

jest samochód. Odległości nie są jednak duże, więc więk-
szość atrakcyjnych miejsc można odwiedzić podczas wy-

praw rowerowych czy nawet pieszych. 
W okolicy jest kilka tras turystycznych: rowerowy 

Szlak Nadsańskich Umocnień, Szlak Architektury Drew-
nianej czy kajakarski szlak wodny Błękitny San.

Na terenie gminy Dydnia działa kilka gospodarstw 
agroturystycznych, w których można przenocować i zjeść. 
Dostępne są pola namiotowe w Temeszowie i Krzemien-
nej, a bardziej wymagającym turystom można polecić eks-
kluzywny dwór w Jabłonce. 

Większe miasta w pobliżu: Przemyśl, Rzeszów, Sa-
nok, Brzozów, Dynów.  

http://poznajpolske.onet.pl/ 
Agnieszka i Włodek Bilińscy

Kraina Sanem przepasana
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Zofia Wójcik urodziła się 5 maja 1901 r. w Dydni, 
jako najmłodsze z siedmiorga dzieci, w rodzinie Feliksa 
i Marii z  d. Szczepek.

Ojciec jej zmarł, gdy nie miała jeszcze 4 lat. Nie 
pamiętała go – jedyną pamiątką była książka, którą 
„matka trzymała jak relikwię”, a którą przed laty ojciec 
przywiózł z Wiednia, gdzie służył w wojsku austriac-
kim.

Matka wyszła za mąż po raz drugi za Izydora 
Szczepka z Dydni – bo wymagała tego potrzeba: pod-
trzymania dużego gospodarstwa i opieki nad małoletni-
mi dziećmi.

Nowy tato od początku „ujął dzieci za serce” – 
brał na kolana, był opiekuńczy, dobry, sprawiedliwy.

Zofia najpierw uczęszczała do jednoklasowej 
szkoły ludowej mieszczącej się w Dydni w domu wyna-
jętym od ks. Ślepeckiego (na tzw. ślepeckówce). 

W 1910 r. rozpoczęto budowę nowej, murowanej, 
piętrowej szkoły w Dydni – pierwszym jej kierownikiem 
był Błażej Czechowski. Uczył on też prywatnie Zofię 
i brata Bolesława języka niemieckiego, a to było już za-
powiedzią ich dalszego kształcenia.

Klasę V i VI ukończyła Zofia w brzozowskiej 
Szkole Wydziałowej w 1915 r. Dalszą naukę (kl. VII) w 
Sanoku uniemożliwiły działania wojenne I wojny świa-
towej.

Została w domu pomagając rodzicom. W czasie 
wojny straciła 3 braci, co było bolesnym przeżyciem dla 
całej rodziny.

Pracę nauczycielską rozpoczęła w warunkach 
powojennych 8.12.1921 r. w Woli Jasienickiej. Była to 
czteroklasowa szkoła powszechna, oczywiście z klasa-
mi łączonymi.

Jednocześnie na prośbę rodziców urządzała 
wieczory wspólnego czytania gazet, kalendarzy, a po-
tem książek, dyskusji na tematy rolnicze, wykorzysty-
wania ziół w „domowych apteczkach”, zasad higieny 
– zwalczania wszawicy, a także leczenia „domowymi” 
sposobami . Zorganizowała kurs dla analfabetów, a dla 
dziewcząt „kurs kroju, szycia i wyszywania”. Szkoła tęt-
niła życiem; młodzież lubiła przy tym śpiewać, a Pani 
umiała grać na skrzypcach.

Niestety, w styczniu 1924 r. zachorowała. Po za-
biegu operacyjnym w szpitalu wojskowym na Łyczako-
wie we Lwowie do maja przebywała u mieszkającej tam 
zamężnej siostry Jadwigi.

Od 01.09.1924 r. rozpoczęła pracę jako nauczy-
cielka w 2-klasowej Szkole Powszechnej w Krzywem.

Ze względu na jej zaangażowanie i osiągane 
wysokie wyniki nauczania władze oświatowe zapropo-
nowały jej studia na Wyższym Kursie Nauczycielskim. 
Wcześniej jednak musiała zdać egzamin praktyczny 
w Seminarium Nauczycielskim w Przemyślu. Był to wa-
runek przyjęcia na WKN.

Egzaminy trwały 12 dni – uczestniczyła w nich 
chociaż była chora na zapalenie płuc. „Przecież musia-
ła przygotować się  do egzaminów, bo bardzo chciała 
studiować – nie miała czasu na leczenie, chociaż już 

wcześniej bardzo źle się czuła”. 
Uzyskała dobre wyniki egzaminów i możliwość 

rozpoczęcia studiów, ale najpierw znalazła się w szpita-
lu, a potem w sanatorium w Zakopanem, gdzie leczenie 
trwało 2 turnusy.

Po powrocie do Krzywego pod koniec roku 1927 
poprosiła o przeniesienie do innej szkoły – ze względu 
na warunki mieszkaniowe negatywnie wpływajace na 
jej zdrowie.

Od 01.09.1928 r. pracowała w Wesołej – w szko-
le o 7 nauczycielach, gdzie warunki pracy były lepsze 
od placówek poprzednich, tylko trudny dojazd do Brzo-
zowa.

Po 5 latach pobytu, który zostawił wiele miłych 
wspomnień i sukcesów zawodowych, otrzymała pracę 
w Szkole Powszechnej w Humniskach i uczyła tu przez 
9 lat, często zmieniając mieszkanie, gdy zapropono-
wano jej lepsze warunki. Tu również zdobyła uznanie 
władz i społeczeństwa, na które zasłużyła solidną pracą 
i zaangażowaniem społecznym.

Radość z osiągnięć tego okresu przyćmiły wyda-
rzenia rodzinne – śmierć ukochanej matki 03.09.1934 r. 
i opiekuna rodziny – brata matki – mieszkającego w 
Krakowcu księdza, który wspierał zawsze siostrę i jej 
uczące się dzieci.

Od 1 stycznia 1939 r. Zofia została nauczycielką 
w Szkole Podstawowej Męskiej w Brzozowie. Zamiesz-
kała również w Brzozowie u Państwa Biedów.

Zaangażowała się od razu w prace przygotowaw-
cze do budowy szpitala w Brzozowie, na którego budo-
wę swe oszczędności i parcelę ofiarował ks. Bielawski. 
Prace zostały jednak wstrzymane z wybuchem II wojny 
światowej; nastąpiła rownież przerwa w nauczaniu.

Dopiero od marca 1940 r. władze okupacyjne 
pozwoliły na naukę w szkołach podstawowych, ale bez 
nauczania historii i geografii. Szkoły średnie pozostały 
zamknięte.

Zofia została skierowana do Szkoły Podstawowej 
w Jasienicy Rosielnej i tu, w porozumieniu z podziem-
nymi władzami szkolnymi, rozpoczęła również, obok 
jawnego, tajne nauczanie.

Najtrudniejszymi przeżyciami okresu wojennego 
były wiadomość o wywiezieniu siostry Jadwigi ze Lwo-
wa do Kazachstanu w 1940 r. oraz pogrom Żydów w 
Jasienicy Rosielnej, którego była świadkiem.

List od Jadwigi wysłany w Kazachstanie w 1941 r. 
otrzymała już po zakończeniu wojny w 1945 r. To był 
znak, że „w roku 1941 siostra jeszcze żyła!”

Dopiero w 1947 r. podczas wakacji otrzymała wia-
domość, że „transport repatriantów z ZSRR przejechał 
granice Polski i że „rozdzielnik” będzie we Wrocławiu”.

Ogromną radość z odnalezienia, powrotu, z od-
zyskania siostry zamienił w smutek fakt, że Jadwiga 
wróciła bardzo chora. Na szczęście mieszkający w 
Krakowie brat Karol umieścił ją w krakowskiej klinice, 
aby leczyć choroby nabyte w czasie 6-letniego pobytu 
w nieludzkich warunkach stworzonych przez stalinow-
skich oprawców.

Halina  Pocałuń
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Zofia wspominała ciekawie również własną, cięż-
ką chorobę z wojennego okresu pobytu w Jasienicy, 
która „nie dała się wyleczyć nawet brzozowskim leka-
rzom”, a której objawy „ustąpiły po żarliwej modlitwie 
przed figurką Matki Bożej z Dzieciątkiem na rękach 

u Stasi Walczak na Płosinie (przysiółek Jasienicy)”.
Po zakończeniu wojny wróciła do Brzozowa i 

podjęła pracę w Szkole Ćwiczeń przy Liceum Pedago-
gicznym.

Warunki pracy w szkołach w okresie powojennym 
były bardzo trudne. Brakowało wszystkiego, ale nie bra-
kowało zapału młodzieży do nauki i nie brakowało ofiar-
nej pracy i poświęcenia nauczycieli.

Wszyscy pracowali ciężko, z pełnym zaangażo-
waniem, chociaż lekcje zastępcze – których była nie-
zliczona ilość – nie były płatne, chociaż we własnym 
zakresie wykonywali pomoce naukowe, chociaż brako-
wało często czasu na odpoczynek nocny, a także „chle-
ba powszedniego”. 

Zofia ponadto z całym oddaniem pracowała rów-
nież społecznie, wykonując powierzone różnorakie za-
dania, pełniąc różne funkcje: np. członka Komisji Weryfi-
kacyjnej, zastępcy kierownika szkoły, prowadząc lekcje 
przykładowe dla kandydatów z Liceum Pedagogiczne-
go, lekcje dla konsultantów uczących się w skróconym 
terminie, lekcje wieczorowe dla pracujących, kursy dla 
analfabetów.

Praca zawodowa i kłopoty rodzinne (śmierć sio-
stry Anny i męża siostry Stanisławy) przyczyniły się do 

powstania nowych problemów zdrowotnych, z którymi 
borykała się od 1951 r.

Przebywała w 1952 r. w sanatorium w Długopolu 
k. Kłodzka, a w 1954 r. w sanatorium w Krynicy bo stan 
jej zdrowia wymagał stałego leczenia.

Nadal jednak pracowała zawodowo i społecznie.
Przez 2 lata była przewodniczącą konferencji re-

jonowych ZNP.
Przez 4 kadencje należała do Rady Nadzorczej 

MSZiZ w Brzozowie – otrzymała odznakę zasłużonego 
działacza spółdzielczego.

Przez 16 lat była członkiem Zarządu Powiatowe-
go PCK i za swą pracę otrzymała Brązowy i Srebrny 
Krzyż Zasługi.

W 1956 r. była członkiem Komitetu Organiza-
cyjnego obchodów 600-lecia Brzozowa i współautorką 
Księgi Jubileuszowej.

Przez 3 kadencje była ławnikiem Sądu Powiato-
wego w Brzozowie.

W szkole organizowała i prowadziła wycieczki 
dla dzieci i młodzieży m.in. do Łańcuta, Warszawy, Żar-
nowca, a także w Bieszczdy.

Na emeryturę przeszła po 47 latach pracy nauczy-
cielskiej, ale jeszcze przez 9 lat pracowała na pół etatu 
w Szkole Podstawowej nr 2, którą utworzono w 1958 r. 
ze Szkoły Ćwiczeń, po reorganizacji szkolnictwa – kie-
dy to zlikwidowano w Brzozowie Liceum Pedagogiczne, 
a utworzono Liceum Ekonomiczne.

(Wspomnieć należy, że córka siostry Stanisławy 
Zofia Józefa Zawada – pamiętana przez nas koleżnaka 
ucząca m.in. w Niewistce, Krzemiennej i w Dydni – to 
siostrzenica P. Zofii Wójcik.)

Lata na emeryturze spędziła w Humniskach. Za-
mieszkała u P. Kędrów, którzy wybudowali nowy dom 
– tu znalazła swój pokoik, do powstania którego praw-
dopodobnie „też się dołożyła”. Państwo Kędrowie trak-
towali ją jak członka rodziny. Pozostała więc w Humni-
skach.

Tu miała wielu przyjaciół, najpiękniejsze wspo-
mnienia szanujacych ją ludzi i blisko do kochanego 
Brzozowa. Tu próbowała najwięcej „pióra i pędzla”. 

Tu pozostała do końca... do 02.11.1997 r.  
Pochowana została na miejscowym cmentarzu.
Jej 96-letnie życie, bogate czasowo i bogate 

w przeżycia nie było „usłane różami”.
Były chwile radości, zadowolenia, było wiele suk-

cesów, pochwał i nagród, ale nie brakowało również 
chorób, zmartwień, smutnych przeżyć rodzinnych i tra-
gedii dwóch wojen światowych.

Pani Zofia Wójcik c. Antoniego i Alojzy Bok, o któ-
rej życiu czytaliśmy niedawno w tej gazecie i Pani Zo-
fia Wójcik c. Feliksa i Marii Szczepek – to mieszkanki 
Dydni.

Obie tu się urodziły i wychowały, obie były na-
uczycielkami, ale jakże różne były ich drogi życiowe.

Miały – jak każdy z nas – wyznaczone zadanie 
życiowe i wypełniały je idąc do tego samego celu. Ten 
cel łączy nas wszystkich – zawsze, wszędzie – chociaż 
mamy inne zawody, imiona, nazwiska... I nieważne jest, 
czy na wykorzystanie naszego czasu dano nam 55, czy 
96 lat – ważne, czy ten cel zawsze widzimy.

Halina Pocałuń

Zofia Wójcik
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„Dziękuję Ci za szczególne świa-
dectwo wierności Chrystusowi i odważną 
organizację struktur diecezjalnych, budo-
wę licznych kościołów i tworzenie parafii 
w trudnych czasach totalitaryzmu komu-
nistycznego, pomimo restrykcji ze strony 
władz” - napisał papież Benedykt XVI w 
specjalnym liście skierowanym do arcy-
biskupa Ignacego Tokarczuka – emeryto-
wanego metropolity archidiecezji przemy-
skiej, z okazji 70. rocznicy jego święceń 
kapłańskich.

Abp Ignacy Tokarczuk, najstar-
szy żyjący biskup w Polsce, należy – jak 
podkreślił podczas nabożeństwa sprawo-
wanego w katedrze przemyskiej w dniu 
24 czerwca 2012 r. abp Józef Michalik, 
przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski – do „biskupów pokolenia wielkich 
ludzi”. Jest to jakby nawiązanie do nie tak 
dawnej wypowiedzi prezydenta Słowa-
cji Michała Kovača: „Polska miała trzech 
mężów stanu: błogosławionego Jana Pawła II, Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego i arcybiskupa Ignacego Tokarczu-
ka”.

Dostojny Jubilat urodził się 1 lutego 1918 r. w Łubian-
kach Wyższych koło Zbaraża. Po ukończeniu trzyklasowej 
szkoły powszechnej w rodzinnej wsi naukę kontynuował 
w Państwowym Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w 
Zbarażu. Maturę zdawał w maju 1937 r.

W tym samym roku młody Ignacy został studentem 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we 
Lwowie. Z tego czasu przywoływane są słowa jego ojca 
Szymona Tokarczuka, który usłyszawszy decyzję syna  o 
poświęceniu się służbie Bogu i Ludziom powiedział: „Zga-
dzam się, ale pamiętaj, abym się nigdy nie wstydził tego, że 
mój syn jest kapłanem”.

Potem wybuchła wojna. Lwów, Zbaraż, Łubianki 
Wyższe znalazły się pod sowiecką okupacją. Groziło mu 
powołanie do Armii Czerwonej. Ukrywał się. Uniknięcie 
sowieckiego poboru do wojska umożliwiło mu podrobione 
zaświadczenie władz okupacyjnych. Kontynuował studia w 
konspiracyjnym Seminarium Duchownym, którego rekto-
rem był ks. dr Stanisław Frankl.

Święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1942 r. 
w kaplicy seminaryjnej we Lwowie, z rąk księdza biskupa 
sufragana Eugeniusza Baziaka. Prymicje odprawił w Zba-
rażu.

Pierwszą parafią, gdzie pełnił posługę duszpaster-
ską, były Złotniki (dekanat podhajecki). Trudne to były cza-
sy. 22 lutego 1944 r. cudem uniknął śmierci z rąk UPA.

Wyjechał do Lwowa, gdzie był wikariuszem w pa-
rafii pw. św. Marii Magdaleny, a następnie na przedmie-
ściu Kulparków w kościele filialnym. Z końcem 1945 r. 
wraz z parafianami opuścił Lwów. Jak się później okaza-

ło – na zawsze.
Potem kolejno w jego życiu były: 

Katowice (wikariusz w parafii Chrystu-
sa Króla), Lublin (studia na KUL, dokto-
rat – 1951, praca naukowa), Łebunia k. 
Lęborka (tu osiedlili się jego rodzice), 
Olsztyn (profesor filozofii w Seminarium 
Duchownym). Nadto był proboszczem w 
Gutkowie i duszpasterzem akademickim 
w Wyższej Szkole Rolniczej w Kortowie 
k. Olsztyna.

O tym etapie życia arcybiskupa To-
karczuka dr Zbigniew K. Wójcik tak pisał: 
„Niezależna postawa, a szczególnie zor-
ganizowanie w maju 1958 r. bez zezwole-
nia władz państwowych pielgrzymki aka-
demickiej do Częstochowy spowodowały 
sprzeciw Wydziału ds. Wyznań wobec za-
miaru mianowania go proboszczem para-
fii Serca Jezusowego w Olsztynie”.

W roku 1962 ks. Ignacy Tokarczuk 
powrócił na Katolicki Uniwersytet Lubel-

ski. Tutaj zastała go nominacja na biskupa ordynariusza 
diecezji przemyskiej (3.XII.1965 r.).

Dwa miesiące później – 6 lutego 1966 r. - w prze-
myskiej bazylice katedralnej otrzymał sakrę biskupią z rąk 
kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. Jego 
dewizą duszpasterską stały się słowa Deus Caritas (Bóg 
miłością). W herbie biskupim umieścił 10 przykazań Bo-
żych. Adamowi Kruczkowi Dostojny Jubilat tak wspominał: 

Jerzy F. Adamski

Abp Ignacy Tokarczuk

Rodzina Tokarczuków: siostra Anna, matka Maria, Ignacy, 
ojciec Szymon, brat Józef (1930 r.)
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„Początek był taki, że ludzie byli strwożeni, zmęczeni tym 
wszystkim, wywożeni przedtem na Sybir, katowani przez 
UB. I tu trzeba było coś zrobić. Tak jak pewna kobieta pro-
siła mnie: - Księże biskupie zbudź nam nadzieję, że coś 
będzie jeszcze, bo bez niej wszyscy zginiemy. - Właśnie 
moim jedynym zadaniem było obudzić w nich nadzieję. Na 
początku choćby małą. I ta nadzieja rodziła się na początku 
w czasie nabożeństw przy przydrożnych kapliczkach. Tych 
kaplic było jeszcze dużo. I ludzie się ucieszyli, pojawiła się 
radość, nadzieja, że jeszcze może religia wróci. Z czasem 
to nie wystarczało i ludzie sami zaczęli zgłaszać się do 
mnie z propozycjami, żeby jakieś kapliczki, stare chałupy 
przeznaczać na kaplice i kościoły. I tak to się zaczęło … 
Wszystko było wówczas zakazane, ale ludzie coraz od-
ważniej szukali i upominali się o świątynie. Oczywiście za 
wszystko były kary. Ale w końcu sama władza zrozumiała, 
że Naród się obudził, już się nie boi. Moim zadaniem było 
budzenie świadomości ludzi, ich odwagi. I to powoli rosło.”

W latach 1966 – 1993, kiedy był rządcą diece-
zji (a później archidiecezji) przemyskiej stał się w Polsce 
powszechnie znanym kaznodzieją prawdy, jej obrońcą. 
Biskup Tokarczuk w swych kazaniach krytykował komu-
nistyczny system totalitarny. Mówił do ludzi, że w naszym 
kraju łamane są podstawowe prawa człowieka, że władze 
komunistyczne realizują politykę ateizacji społeczeństwa 
polskiego.

W swojej pracy duszpasterskiej bp Ignacy Tokarczuk 
postawił na rozbudowę sieci parafialnej. Jak pisał Zbigniew 
K. Wójcik - „Nieudzielanie przez władze zezwoleń na budo-
wę kościołów i tworzenie nowych parafii skłoniło go po wy-
czerpaniu dostępnych środków prawnych do zainicjowania 
adaptacji na świątynie budowli niesakralnych… Wzmógł w 
latach 70. akcję budowy kościołów w dużej części wzno-

szonych bez pozwolenia władz. Objął także opieką nie-
czynne cerkwie greckokatolickie, ratując je od ruiny”.

Rozumiał on doskonale potrzeby Kościoła żywego 
– wiernych, którzy niejednokrotnie do świątyni mieli wie-
le kilometrów. Tak było wcześniej w przypadku Witryłowa, 
Obarzyma, Krzywego i Krzemiennej. Tamtejsze drewniane 
cerkwie unickie, nieczynne długie lata, przywrócono do kul-
tu jako rzymskokatolickie kościoły filialne.

Tak było i później, kiedy w Niebocku i Wydrnej po-
wstały nowe murowane kościoły. W czasach ordynariatu 
biskupa Tokarczuka wybudowano 430 świątyń. Sukces ten 
nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie księży i pa-
rafian.

16 lutego 1967 r. na wniosek prymasa Stefana Wy-
szyńskiego wszedł w skład Komisji Głównej Episkopatu 
Polski. Powołanie bpa Tokarczuka do Komisji Wspólnej 
Episkopatu i Rządu PRL wywołało protest władz państwo-
wych.

Od roku 1975 brał udział w pracach Komisji Episko-
patu ds. Duszpasterstwa Ogólnego i Komisji Budowy Ko-
ściołów . Przewodniczył Komisji „Justitia et Pax”.

Jak wynika z tajnych dokumentów Służby Bezpie-
czeństwa bp Tokarczuk uważany był przez władze PRL za 
jednego z najgroźniejszych przeciwników ustroju socjali-
stycznego.

„Chcąc zastraszyć i skompromitować biskupa – pi-
sał ks. prof. Witold Jedynak – oskarżano go o awanturnic-
two polityczne, a jego bezkompromisową postawę ukazy-
wano jako poważną przeszkodę na drodze do dialogu oraz 
zbliżenia między państwem socjalistycznym a Kościołem. 
Władze komunistyczne podejmowały liczne próby zdyskre-
dytowania biskupa  Tokarczuka w oczach Stolicy Apostol-
skiej, a także w kręgach polskiego społeczeństwa”.

Władzom chodziło o wyeliminowanie biskupa z po-
sługi duszpasterskiej. Kanałami dyplomatycznymi naciska-
no na Watykan, aby poskromiono Tokarczuka. Nie wyda-
wano mu paszportu. Uniemożliwiono wyjazd do Rzymu z 
wizytą „ad limina apostolorum” (1968 r.) i na Synod Bisku-
pi w roku 1971. Aż nagle w 1977 r. zezwolono na wyjazd. 
Władze miały w tym określony interes.

Jak pisze prof. Jan Żaryn: „Kilkakrotnie ponawiany 
atak na bpa Tokarczuka przyniósł efekty: … dostojnicy wa-
tykańscy (kard. Agostino Casaroli, abp Poggi) prosili mnie, 
bym zmienił swój stosunek do władz, bo to szkodzi sto-
sunkom państwo – Kościół … Tak wspominał ordynariusz 
przemyski swoją wizytę w Watykanie z końca 1977 roku … 
To był moment w moim duszpasterstwie, czy moim biskup-
stwie najtrudniejszy, bo człowiek ma szacunek do Pana 
Boga, wie, kim jest Papież, wie, czym jest Kościół, ale z 
drugiej strony wie, czym jest prawda, czym jest sumienie, Katedra łacińska we Lwowie

Spotkanie z redakcją tygodnika „San” w Jarosławiu, 
grudzień 1989 r. Od lewej: prof. dr Jan Draus, 

abp I. Tokarczuk, bp Edward Frankowski

fo
t. 

ar
ch

iw
um

fo
t. 

ar
ch

iw
um



11Nasza Gmina Dydnia III/2012

wie, czym jest znajomość rzeczy, sytuacji”.
Podczas tego pobytu w Watykanie bp Tokarczuk od-

dał się do dyspozycji papieża Pawła VI. Wówczas powie-
dział, że swojej posługi duszpasterskiej nie zmieni.

Po latach – kiedy papieżem był Jan Paweł II – do 
Przemyśla przyjechał, już jako kardynał Luigi Poggi. Prze-
prosił on Tokarczuka za te naciski. Powiedział, że biskup 
przemyski miał rację, a to Watykan się mylił.

Przez cały ten trudny czas SB fabrykowała i kolpor-
towała oszczercze ulotki. Czyniono usilne starania, aby 
podważyć wśród wiernych i księży diecezji zaufanie do or-
dynariusza. Zainstalowano nawet w pałacu biskupim i w 
budynku kurii podsłuch. Został on wykryty w roku 1975.

Bp Ignacy Tokarczuk przez cały czas PRL wspierał 
środowiska opozycyjne, w tym NSZZ „Solidarność” i NSZZ 
„Solidarność Rolników Indywidualnych”.

Od pierwszych chwil stanu wojennego upominał się 
o prawo Narodu Polskiego do wolności. Wysłannikom ge-
nerała Jaruzelskiego powiedział: „Podpaliliście ogień, ale 
nie wasza ręka będzie już go gasić. A ja, jak trzymałem z 
Narodem, tak i dalej będę trzymał”.

W całym kraju szerokim echem odbiła się homilia 
biskupa z Przemyśla wygłoszona 5 września 1982 r. do 
szerokiej rzeszy rolników zebranych na Jasnej Górze. We-
zwał w niej władze komunistyczne do legalizacji NSZZ „So-
lidarność”.

Patronował i organizował niezależne inicjatywy w 
dziedzinie kultury i oświaty – m.in. Dni Kultury Katolickiej 
w Brzozowie i Starej Wsi (1984, 1985). Powołał do życia 
Diecezjalną Radę Kultury, w której region brzozowski re-
prezentował Jerzy F. Adamski. Z inicjatywy bpa Tokarczuka 
wydawano poza cenzurą publikacje w ramach „Biblioteczki 
Przemyskiej”. Piszący te słowa od początku był w zespole 
redakcyjnym tej znanej na Podkarpaciu serii wydawniczej.

Ważnym wydarzeniem było wznowienie gazety die-
cezjalnej pt. „Rola Katolicka”.

W trudnych latach osiemdziesiątych bp Tokarczuk 
osobiście pomagał osobom represjonowanym, interno-

wanym. Pomocy moralnej i materialnej udzielał także ich 
rodzinom. Zawsze przeznaczał spore środki finansowe na 
pomoc budującym kościoły biednym parafiom. Znany był 
ze wspierania osób skrzywdzonych przez sądy państwowe 
za zaangażowanie w budownictwo sakralne.

Udzielał pomocy księżom szykanowanym i repre-
sjonowanym przez władze komunistyczne. Spotykał się z 
księdzem Jerzym Popiełuszko. Udzielał mu rad i wsparcia. 
Po jego tragicznej męczeńskiej śmierci, podczas słynnego 
procesu zabójców w Toruniu, jeden z podejrzanych Grze-
gorz Piotrowski oskarżał bpa Ignacego Tokarczuka o ko-
laborację z gestapo (w latach II wojny światowej). Trudny 
to był dla biskupa z Przemyśla czas. Ale zgodnie z jego 
życiową dewizą i tutaj prawda zwyciężyła.

O roli „Niezłomnego Biskupa” z Przemyśla w tym 
trudnym dla Kościoła okresie bp Edward Frankowski z 
Sandomierza tak wspominał: „Obok obiektów sakralnych 
tworzył się żywy Kościół, a w walce z tym żywym Kościo-
łem władze PRL skazane były na porażkę i rzeczywiście 
przegrały z nim. Był to fenomen na skalę Kościoła po-
wszechnego, który w ciągu zaledwie ćwierćwiecza przy-
niósł tak wielkie owoce, że najśmielsze wyobrażenia ludz-
kie nie mogły tego przewidzieć i w pełni docenić. Władze 
komunistyczne uważały ks. abpa Tokarczuka za jednego 
z najgroźniejszych przeciwników ustroju socjalistycznego i 
za wszelką cenę chciały mu przeszkodzić, nie wyłączając 
próby pozbawienia go życia. A stało się odwrotnie – dzieło 
życia ks. abpa Ignacego Tokarczuka przyśpieszyło upadek 
ustroju narzuconego Polsce i groźnego dla Narodu”.

Za ofiarną służbę Bogu i Ojczyźnie bp Tokarczuk zo-
stał przez papieża Jana Pawła II mianowany arcybiskupem 
(1991 r.). Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia. W roku 
2006 od prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego - Order Orła 
Białego. Wiele miast i gmin Podkarpacia – w tym Przemyśl 
(1993), Rzeszów (1994) i Dydnia (1999) – przyznało mu 
swoje Honorowe Obywatelstwo. Abp Ignacy Tokarczuk w 
czerwcu 2010 r. został patronem Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Końskiem (Gmina Dydnia).

Dostojny Jubilacie. Honorowy Obywatelu Gminy 
Dydnia. W roku Twojego Jubileuszu 70-lecia kapłaństwa w 
imieniu społeczności Gminy Dydnia życzę zdrowia i obfito-
ści Łask Bożych. W służbie Bogu i Ojczyźnie.

Jerzy F. AdamskiAbp Tokarczuk z Janem Pawłem II

3 maja 2006 r. abp Ignacy Tokarczuk z rąk prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego odebrał najwyższe polskie odznaczenie 

- Order Orła Białego
fo

t. 
ar

ch
iw

um

fo
t. 

ar
ch

iw
um



12 Nasza Gmina Dydnia III/2012

Dostojny jubileusz 50-lecia służby na rzecz miesz-
kańców Obarzyma i Gminy Dydnia świętowali strażacy z 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Obarzymie. Wczesnym po-
południem 9 września 2012 r. rozpoczęły się uroczystości 
jubileuszowe połączone z nadaniem jednostce sztandaru 
- weksylium obarzymskich druhów.

Niedzielne obchody rozpoczął ceremonialny prze-
marsz strażaków wraz z pocztami sztandarowymi ze 
wszystkich jednostek OSP z Gminy Dydnia. Mszę Świętą w 
intencji strażaków i ich rodzin, w kaplicy pw. Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Pannie w Obarzymie odprawił ksiądz 
prałat Adam Drewniak, który dokonał również poświęcenia 
sztandaru. Po Eucharystii wszyscy zebrani przy akompa-
niamencie Strażackiej Orkiestry Dętej z Dydni pod batutą 
Zygmunta Podulki, przemaszerowali na plac przed szkołą 
podstawową, w której mieści się siedziba jednostki.

Po otwarciu uroczystości, odegraniu hymnu związ-
kowego i wciągnięciu flagi na maszt, nastąpiło powitanie 
gości. W uroczystym apelu wzięli udział: Wicemarszałek 
Województwa Podkarpackiego Anna Kowalska, Wice-
przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
Dariusz Sobieraj, Proboszcz Parafii Dydnia Ksiądz Prałat 
Adam Drewniak, Proboszcz Parafii Szestno k. Mrągowa 
Ksiądz Sylwester Progorowicz, Prezes Zarządu Powiatowe-
go ZOSP RP w Brzozowie Edward Rozenbajgier, Zastępca 

Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie, 
a zarazem Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, Zastęp-
ca Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie mł. bryg. 
Marek Ziobro, Członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Woje-
wódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie Stanisław Łobodziński, 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego Jacek 
Adamski, Przewodniczący Rady Gminy Dydnia Piotr Szul, 
Zastępca Wójta Gminy Dydnia Stanisław Pałys, Sekretarz 
Gminy Dydnia Alina Maślak, Skarbnik Gminy Dydnia Zo-
fia Pytlowana, Kierownik Referatu Urzędu Gminy w Dyd-
ni Stanisław Pytlowany, Komendant Zarządu Gminnego 
ZOSP RP w Dydni Czesław Serafin,  Radni Gminy Dydnia, 
Dyrektor Zespołu Szkół w Dydni Iwona Pocałuń, Dyrektor 
Przedszkola Samorządowego w Dydni Dorota Bluj, Preze-
si i Naczelnicy jednostek OSP z Gminy Dydnia, strażacy 
seniorzy, sołtysi, oraz gospodarze uroczystości - włodarze 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Obarzymie: Prezes Adam 
Szul, Naczelnik Kazimierz Wójcik, druhowie z jednostki, a 
także licznie zgromadzeni mieszkańcy.

Kolejnym akcentem obchodów 50-lecia OSP było 
przedstawienie rysu historycznego jednostki. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Obarzymie została 
utworzona 24 stycznia 1962 r. z inicjatywy Kazimierza Mil-
czanowskiego, który, niestety, nie doczekał tak pięknego 
jubileuszu swojej jednostki. Cztery lata temu w wieku 78 lat 
przeszedł w inny wymiar do zastępu Św. Floriana. Kazimierz 
Milczanowski przewodził „ochotnikom” prawie cztery deka-
dy. Pod jego czujnym okiem następował sukcesywny roz-
wój jednostki. Druhowie brali udział w szkoleniach oraz pro-
wadzili kontrole przeciwpożarowe na terenie wsi. Skutkiem 
prowadzonych akcji, pożary uaktywniały się sporadycznie, 
a na przestrzeni wielu lat wcale ich nie zanotowano.

W latach osiemdziesiątych na stanie jednostki były 
dwie motopompy (M 400 i M 800), dwie syreny alarmowe 
(ręczna i elektryczna), a ponadto dziesięć sztuk mundu-
rów ćwiczebnych i wyjściowych, hełmów, toporków, pasów 
ochronnych, czapek oraz tysiąc metrów węża. Do prze-
wożenia sprzętu podczas akcji ratunkowo-gaśniczych lub 
ćwiczeń bojowych strażacy używali wozu konnego przero-
bionego na potrzeby pożarnicze. Oprócz wykonywanych 
zadań czysto pożarniczych, druhowie dużą wagę przywią-
zywali do działalności społeczno-kulturalnej. Wielokrotnie 

Piotr Szul

Mszę Świętą dziękczynną odprawił ks. prałat Adam Drewniak
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zabiegali o doposażenie świetlicy OSP mieszczącej się w 
domu ludowym w gry i sprzęt audio-wizualny. „Ochotnicy” 
nie szczędzili sił w pracach społecznych. Pracowali przy 
budowie dróg, organizowali zabawy taneczne, w okresie 
wielkanocnym pełnili wartę przy Bożym Grobie w kościele 
parafialnym w Dydni. W roku milenijnym nastąpiła zmiana 
na stanowisku naczelnika jednostki. Po 38 latach służby 
w imię świętego Floriana, Kazimierz Milczanowski został 
zastąpiony przez Kazimierza Wójcika. W ciągu minionego 
pięćdziesięciolecia prezesami byli: Michał Maksymiak, Jan 
Szul s. Józefa, Zdzisław Hawrylak, Stanisław Pytlowany, 
Jan Szul, Adam Szul (obecnie).

Dzisiaj OSP posiada: samochód osobowy Reno 
Kango, pompy: PO5, Niagarę i szlamową, agregat prądo-
twórczy, ok. pół kilometra węży oraz osprzęt potrzebny do 
działań bojowych. Ochotnicza Straż Pożarna w Obarzymie 
obecnie liczy 21 druhów czynnych oraz 7 druhów honoro-
wych.

Najbardziej podniosłym momentem jubileuszu była 
ceremonia nadania Ochotniczej Straży Pożarnej w Oba-
rzymie sztandaru, a następnie jego dekoracja Srebrnym 
Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”. Piotr Szul w imie-
niu społeczności Obarzyma przekazał sztandar Prezesowi 
Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie Edwardowi 
Rozenbajgierowi, który regulaminowo wręczył go Prezeso-
wi OSP w Obarzymie Adamowi Szulowi. 

Wielu druhów zostało uhonorowanych odznaczenia-
mi związkowymi doceniającymi ich zaangażowanie w pracę 
i dotychczasowe osiągnięcia. Srebrny Medal „Za Zasługi 
Dla Pożarnictwa” przyznany został: Janowi Nochowi, Ada-
mowi Szulowi, Piotrowi Szulowi, Władysławowi Winnickie-
mu, Kazimierzowi Wójcikowi, Henrykowi Żebrakowi. Brązo-
wy Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymali: Marek 
Gaworecki, Michał Kawałek, Andrzej Kędzior, Rafał Noch, 
Ryszard Serwański, Jan Szul, Zbigniew Szul, Michał Wój-
cik. Odznaki Strażak Wzorowy wręczono: Maciejowi Adam-
skiemu, Jackowi Krupie, Marcinowi Mazurowi, Adamowi 
Nieznańskiemu, Danielowi Nieznańskiemu, Krzysztofowi 
Tućkiemu, Wojciechowi Wojnarowi. Za wieloletnią ofiarną 
służbę w OSP w Obarzymie pamiątkowymi grawertonami 
nagrodzono: Bolesława Kawałka, Michała Kędrę, Bronisła-
wa Szula, Jana Szula, Tadeusza Szula, Kazimierza Tuckie-
go, Tadeusza Żebraka.

Po części kulminacyjnej zaproszeni goście w swoich 
wystąpieniach z serdecznością przekazali słowa uznania 

dla druhów z Obarzyma. Przewodnim motywem ich prze-
mówień były życzenia i podziękowania za wieloletnią służ-
bę w potrzebie drugiemu człowiekowi. Do słów prelegenci 
dołączyli prezenty: obuwie bojowe dla strażaków - Jerzy F. 
Adamski, pompę głębinową - Zygmunt Błaż, pilarkę spali-
nową - Dariusz Sobieraj w imieniu WORD w Krośnie.

Miłym wydarzeniem uroczystości było bardzo „ro-
dzinne” wystąpienie ks. Sylwestra Progorowicza - Obarzy-
mianina, który posługę duszpasterską pełni w parafii Szes-
tno na Mazurach. Odłożył swoje obowiązki i przybył, aby 
uczestniczyć w strażackiej rocznicy.

Jubileusz zobowiązuje do rzetelnego podsumowania 
tego, co było, do określenia, w którym miejscu jest się obec-
nie i do wyznaczenia jednostce celów na przyszłość. Należy 
pamiętać, że straż pożarna rozpoznawana jest przez mun-
dur. Ten codzienny bojowy i ten odświętny. Strażacy od lat 
byli wzorami patriotów i autorytetami. Byli tym, czego nam 
dzisiaj tak bardzo brakuje. Należy życzyć Druhom z Oba-
rzyma, Druhnom i Druhom wszystkich OSP, aby tworzyli ten 
autorytet i byli wzorem dla ludzi młodych, szukających w 
życiu właściwej drogi. To wszystko niech się ustanawia w 
myśl słów wyhaftowanych złotymi nićmi na awersie sztan-
daru Ochotniczej Straży Pożarnej w Obarzymie: „Bogu na 
chwałę ludziom na ratunek”. 

Za okazaną życzliwość i wszelkie dobro od chwi-
li rozpoczęcia przygotowań do dnia jubileuszu wszystkim 
darczyńcom oraz wolontariuszom Strażacy z OSP w Oba-
rzymie składają wyrazy wdzięczności.

Piotr Szul
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Dekoracja sztandaru

Gratulacje od Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Anny Kowalskiej

Życzenia od Wiceprzewodniczącego Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego Dariusza Sobieraja
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Gmina Dydnia otrzymała dotację udzieloną przez 
Sejmik Województwa Podkarpackiego w ramach  programu 
„Bezpieczne boiska Podkarpacia”. Program ten powstał z 
myślą o poprawie stanu boisk sportowych na terenie woje-
wództwa oraz w celu propagowania zdrowego stylu życia 
mieszkańców naszego regionu. Pomoc finansowa udziela-
na w ramach tego programu mogła zostać przeznaczona 
na remonty i modernizację boisk sportowych wraz z zaple-
czem sanitarno – szatniowym, między innymi na takie za-
dania, jak:
- remont boiska z nawierzchnią trawiastą,
- remont boiska z nawierzchnią asfaltową,
- modernizacja nawierzchni boiska,
- drenaż i odwodnienie boiska,
- remont i modernizacja ogrodzenia,
- remont i modernizacja zaplecza sanitarno – szatniowe-

go,
- remont i modernizacja dodatkowej infrastruktury spor-

towej np.: bieżnia, urządzenia do lekkiej atletyki, korty 
tenisowe,

- rozbudowa boisk o dodatkową infrastrukturę sportową, 
np.: bieżnia, urządzenia do lekkiej atletyki, korty teniso-
we,

- wyposażenie stałe boisk oraz dodatkowej infrastruktury 

sportowej,
- wyposażenie zaplecza sanitarno – szatniowego. 

W ramach uzyskanej dotacji zostanie przeprowadzo-
na modernizacja ogrodzenia boiska sportowego w Nieboc-
ku. 

30 września 2012 roku odbyła się uroczystość nada-
nia imienia „Skwer Dydyńskich” kompleksowi rekreacyjne-
mu w Krzemiennej. Uroczystość miała miejsce w Domu 
Ludowym w Krzemiennej. Przybyli na nią zaproszeni przez 
sołtysa wsi, Stanisława Grzesiewicza, goście: Wójt Gminy 
Dydnia Jerzy F. Adamski, Zastępca Wójta Stanisław Pałys, 
Sekretarz Gminy Alina Maślak, Dyrektor Zespołu Szkół w 
Dydni Iwona Pocałuń oraz mieszkańcy wsi.

Uroczystość rozpoczęła się inscenizacją pt. „Ukryte 
piękno” (Legendy Dydyńskie) przygotowaną przez klasę 
III Szkoły Podstawowej w Krzemiennej. Krótkie przedsta-
wienie teatralne dotyczyło historii powstania Krzemiennej. 
Następnie dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzemiennej  
Zofia Wojnowska zaprezentowała historię rodu Dydyńskich 
i wytłumaczyła dlaczego kompleks otrzymał nazwę „Skwer 
Dydyńskich”. Powiedziała m. in.:

„Ród Dydyńskich przynależy do rodu szlacheckiego. 
Była to od wieków znana, zamożna i wpływowa rodzina w 
Koronie. Historyczne korzenie tego rodu sięgają w głąb wie-
ków. Najsłynniejszym przedstawicielem rodu był Jacek Dy-
dyński z Niewistki, stolnik sanocki, lisowczyk. Pisano o nim, 
że oddawał się na usługi szlachty, potrzebującej jego szabli 
i doświadczenia. Zginął na polu chwały w bitwie pod Zbo-
rowem w 1649 roku. W kościele w Krzemiennej znajduje 
się epitafium innego przedstawiciela tej rodziny - Ignacego 
Dydyńskiego.

Dydyńscy byli w posiadaniu Krzemiennej. To za ich 
czasów Krzemienna nabrała takich rysów jakie dzisiaj zna-
my. Piękny dwór z przydworskim parkiem, dwa stawy, za-
budowania wiejskie poniżej dworu, to klasyczny kształt pol-
skiej wsi tych czasów. Z pewnością po dworskich pokojach 
przechadzali się właściciele i ich goście , romantyczne spa-

cery po parku i wokół stawów odbywały damy wraz ze swo-
imi kawalerami. Dlaczego więc nie wskrzesić tych czasów 
dzisiaj? Dlaczego odnowiony staw, z ławeczkami, alejkami 
i rodzącą się florą nie miałby przypominać nam naszego 
pochodzenia? Przecież pielęgnujemy w szkołach tradycje 
i przekazujemy dzieciom i młodzieży wartości dziedzictwa 
kulturowego naszej małej ojczyzny.

„SKWER DYDYŃSKICH” wydaje się być pomostem 
między dawnymi a współczesnymi czasami, przypomina 
nam nasze korzenie.”

Po prezentacji Wójt Gminy Dydnia poprosił o głos 
sołtysa wsi, który podziękował wszystkim zaangażowanym 
w przedsięwzięcie oraz sponsorom i zaprosił na przygoto-
wany przez Koło Gospodyń Wiejskich poczęstunek. Dodat-
kową atrakcją był występ zespołu muzycznego.

Zofia Wojnowska
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Nowe odcienie przeszłości 

Ogrodzenie stadionu

Maciej Dżoń



1�Nasza Gmina Dydnia III/2012

Gmina Dydnia wspólnie z Powiatowym Urzędem 
Pracy w Brzozowie od 01 września 2012 roku przystąpiła 
do realizacji projektu „Więcej szans w powiecie brzozow-
skim” Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 Poprawa 
zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ak-
tywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach PO KL. 
W ramach tego projektu gmina zorganizowała dla 27 osób 
bezrobotnych z terenu gminy staże na okres 3 miesięcy i 
na okres 3,5 miesiąca dla 20 osób na stanowiskach: pomoc 
administracyjna, pomoc kuchenna, opiekun  dzieci i osób 
starszych, pomoc nauczyciela, pomocniczy robotnik leśny i 
pracownik gospodarczy.

Ponadto od 1 września zostało zatrudnionych 
10 osób w ramach zorganizowanych wspólnie z Powiato-
wym Urzędem Pracy w Brzozowie prac interwencyjnych na 
stanowisku pracownik gospodarczy. Od 20 września zostało 
zatrudnionych 5 osób na stanowiskach:  pomoc kuchenna, 
opiekun dzieci i osób starszych (po wcześniejszym ukoń-

czeniu kursu zorganizowanego i opłaconego  przez Powia-
towy Urząd Pracy w Brzozowie).

W chwili obecnej w gminie pracuje 65 osób:
- 15 osób w ramach robót publicznych
- 15 osób w ramach prac interwencyjnych
- 27 osób odbywających staż
- 8 osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

Stażyści i osoby zatrudnione w ramach prac inter-
wencyjnych wykonują pracę na rzecz poprawy wizerunku 
gminy, pracują na terenie sołectw, szkół z terenu gminy jak 
również sprawują opiekę nad dziećmi w przedszkolach i nad 
osobami  starszymi. Ponadto sadzą i pielęgnują sadzonki 
w lasach komunalnych gminy, wykonują prace remontowe 
nawierzchni dróg gminnych i przepustów oraz odkrzacza-
ją, odmulają i udrażnianiają rowy i przepusty przy drogach 
gminnych.

Krystyna Węgłowska

Głównym celem projektu jest podniesienie standardu 
boiska, a przede wszystkim podniesienie poziomu bezpie-
czeństwa użytkowników obiektu, na którym odbywają się 
mecze piłkarskie, zawody strażackie, organizowany jest 
także festiwal folklorystyczny „Dzieci Gór i Dolin” oraz inne 
imprezy. 

Obecnie rozebrano dotychczasowe ogrodzenie i 

przystąpiono do budowy nowego o łącznej długości około 
266 m, w skład którego będą wchodziły dwie bramy wjaz-
dowe oraz furtki dla pieszych.

Gmina Dydnia partycypować będzie w kosztach 
przedsięwzięcia z własnego budżetu.

Maciej Dżoń

25 września, na pamiątkę aresztowania Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, odbył się w Komańczy Zjazd Szkół 
Prymasowskich. W tym roku wzięło w nim udział prawie 500 
dzieci i młodzieży ze szkół noszących imię Prymasa Pol-
ski.

Uczniowie Gimnazjum w Dydni, głównie pierwszo-
klasiści, choć nie zabrakło przedstawicieli wszystkich klas, 
z pocztem sztandarowym już po raz trzeci wzięli udział w 
tym spotkaniu. Opiekę nad nimi sprawowali: 
ks. Dariusz Cichowlaz, Danuta Zaremba, Zo-
fia Sokołowska-Chorążak, Teodora Głuszak, 
Anetta Wójcik.

Było ono wyjątkowe. Zabrakło bowiem 
siostry Bogumiły, która zawsze czuwała nad 
przebiegiem uroczystości. Nawet niebo nad 
Komańczą zasnuło się chmurami i zaczął pa-
dać deszcz. „Kocham deszcz, który pada cza-
sami w Komańczy, Nawet taki szorstki i chłod-
ny...” (ks. J. Twardowski)

Siostra Urszula bardzo serdecznie powi-
tała uczestników zjazdu i zaprosiła do obejrze-
nia części artystycznej w wykonaniu młodzieży 
Zespołu Szkół w Głogowie Małopolskim.

Uczniowie ci przygotowali też oprawę 
liturgiczną.

Wszyscy pielgrzymi zebrani wokół klasz-
tornego budynku, mimo deszczu, w skupieniu 
uczestniczyli we Mszy Św., której przewodni-

czył ks. biskup Jan Wątroba z Częstochowy.
Nie zabrakło też dla nikogo pysznych drożdżówek i 

ciepłego kompotu.
Po zakończeniu uroczystości nasi uczniowie, podob-

nie jak i inne grupy, udali się na cmentarz w Komańczy, by 
zapalić znicz i pomodlić się przy grobie siostry Bogumiły.

Zza chmur wyjrzało słońce.
Zofia Sokołowska - Chorążak
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Bogatsi o nowe przeżycia - uczestnicy zjazdu
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Od dziewięciu lat w Starej Wsi odbywają się spotka-
nia młodych w wieku od 15 – 19 lat  pod nazwą Ignacjańskie 
Dni Młodzieży. W tym roku do Starej Wsi przybyła ponad 
400 osobowa grupa młodych ludzi zrzeszona przy jezu-
ickich ośrodkach duszpasterskich w Polsce. W spotkaniu 
tym po raz pierwszy wzięła udział młodzież ze Słowacji i 
Węgier. Podczas tych pięciu dni spotkań młodzież co roku 
mieszka w okolicznych szkołach w Brzozowie, Grabownicy, 
Starej Wsi, Golcowej i w Jabłonce. Były też lata, kiedy to ze 
względu na ilość uczestników, młodzież mieszkała także w 
Bliznem i w Niebocku. 

Hasłem przewodnim tegorocznych spotkań stał 
się cytat pochodzący z przemówienia O. Piotra Skargi SJ 
„Uczynkiem a nie słowy”. Stało się to ze względu na rok 
2012, który został ogłoszony przez polskich Parlamentarzy-
stów Rokiem O.Piotra Skargi. Kim był Skarga? Królewskim 
doradcą i kaznodzieją. Przede wszystkim organizatorem 
szkolnictwa i oświaty, pierwszym rektorem Akademii Wileń-
skiej, założycielem kolegiów jezuickich w Połocku, Rydze i 
Dorpacie. Jako pisarz posługiwał się językiem barwnym i 
żywym, mocno osadzonym w Biblii. Jest autorem niezwy-
kle popularnych „Żywotów świętych”. Przez całe swe życie 
był niesamowicie twórczy. Jako polscy jezuici organizujący 
spotkania młodzieży w Starej Wsi również chcieliśmy się 
w te obchody aktywnie włączyć, przybliżając młodzieży tę 
wielką postać. 

Najważniejszym wydarzeniem podczas IDM-ów są 
warsztaty. To czas kiedy młodzież uczy się nowych rzeczy, 
doskonali zdobyte już umiejętności i rozwija swoje pasje. Z 
myślą o tym rozwoju talentów przygotowaliśmy ponad 45 
warsztatowych propozycji. Myślę, że każdy mógł tam zna-
leźć coś dla siebie. W tym roku nowością były między innymi 
warsztaty: gospel, biżuteria na szydełku, sutasz (biżuteria 
wykonana z jedwabnych pasków połączonych z kamienia-
mi, kryształkami itp.), warsztaty kuglarskie, streetball, capo-
eira (to wywodząca się z tradycji afrykańskiej i brazylijskiej 
sztuka walki; istotą capoeiry są elementy tańca wpływające 
na płynność i nieprzewidywalność ataków), średniowieczna 
kaligrafia i miniatury, rzeźba artystyczna, balet z elementa-

mi tańca współczesnego, taniec orientalny, tzw. muffiniarnia 
czyli sztuka wypieku muffinków, warsztaty kelnerskie oraz  
survivalu i przywództwa czyli „Lider – przyjaciel – przywód-
ca”. W przygotowanie i przebieg warsztatów zaangażowało 
się ok. 60  warsztatowców – wolontariuszy. 

IDM-y to taka swoista wizytówka Jezuitów. Chcemy 
podzielić się naszą pracą, charyzmatem i pasją. Na czas 
rekolekcji i IDM-ów młodzież odkłada telefony komórkowe, 
Mp-playery, I-pody i inne techniczne gadżety. Chcemy udo-
wodnić, że ten czas, kiedy wszyscy się spotykamy można 
poświęcić drugiemu człowiekowi – poznać go, polubić – po 
prostu z nim pobyć i porozmawiać, i co najważniejsze spo-
tkać z Bogiem. Stworzyć z Nim prawdziwą, osobistą relację. 
Kontakt z Bogiem niewątpliwie ułatwiała codzienna Eucha-
rystia. W tym roku z uwagi na zagranicznych gości - mło-
dzież z Węgier i Słowacji - odprawiana w dwóch językach 
– polskim i angielskim. – Jak zawsze, największe emocje 
wzbudziło wieczorne nabożeństwo przygotowane przez 
Nowicjuszy Towarzystwa Jezusowego ze Starej Wsi. 

Wielkim wydarzeniem Ignacjańskich Dni Młodzieży 
był konkurs filmowy. Młodzież miała przygotować zwia-
stun do filmu pt: „O. Piotr Skarga, SJ”. Do konkursu sta-
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Czas na relaks...

Radosne spotkanie młodych

Jedno z warsztatowych zajęć
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3 września 2012 r był na pewno ważną datą dla 
mieszkańców wsi: Witryłów, Obarzym, Niewistka, Krze-
mienna, Krzywe, Temeszów, ponieważ w tych miejscowo-
ściach w szkołach po wielu latach dzieci rozpoczęły naukę 
w samodzielnych szkołach podstawowych. Organem pro-
wadzącym tych szkół jest Stowarzyszenie „Ziemia Dydyń-
ska Przyjazna Dzieciom”. Szkoły rozpoczęły rok szkolny 
uroczyście, każda na swój sposób.

Minął miesiąc pracy, a dzieci już mogą się cieszyć, 
ponieważ szkoły „stowarzyszeniowe” w partnerstwie z GOK 
w Dydni realizują Program „Dom Kultury +. Edukacja Arty-
styczna”. Na realizację tego programu została przyznana 
kwota 50 tyś. zł. W jego ramach realizowane będą zajęcia 
artystyczne w każdej szkole. Inauguracją programu był wy-
jazd  dzieci na wycieczki do Muzeum Lalek w Pilźnie. Pro-
gram realizowany będzie przez dwa miesiące a efekty zajęć 
niedługo zobaczymy.

Początek roku szkolnego w szkołach Stowarzysze-

nia jest dobry i mam nadzieję, że wkład Stowarzyszenia 
oraz ludzi, którzy w tych szkołach pracują, przyczyni się do 
tego, że tak pozostanie.

Dorota Bluj

Samorządowe Przedszkole w Dydni jest placówką, 
która od początku swojego istnienia rozwija się. 3 września 
2012 r przedszkole rozpoczęło nowy rok szkolny już jako 
przedszkole dwuoddziałowe. A było to możliwe dzięki temu, 
że wniosek o dofinansowanie projektu Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki złożony przez Gminę na utworzenie II grupy 
przedszkolnej został przyjęty do realizacji.  W ramach tego 
projektu została utworzona 15-osobowa grupa. Z funduszy 
unijnych zostały przygotowane sale, szatnia, sanitariaty 
oraz zostanie doposażony plac zabaw dla dzieci. Wszyst-
kie koszty związane z zatrudnieniem kadry do prowadzenia 
zajęć z podstawy programowej jak również zajęć dodatko-
wych zostaną także pokryte z funduszy europejskich. Dzie-
ci mają stworzone bardzo dobre warunki do zabawy, nauki 
i wypoczynku. 

Cieszymy się bardzo, że przedszkole powiększa 
swoją bazę. Nie tylko my - pracownicy - ale również Ro-

dzice, którzy mogli zapisać swoje pociechy do przedszko-
la.

Dorota Bluj

nęło 7 grup młodzieży. Jury, oceniając 1,5 minutowe filmiki 
zwracało uwagę m.in. na ich tematyczność, grę aktorów, 
efekty specjalne i co najważniejsze – czy zwiastun przykuł i 
zainteresował widza. Zwycięzcą okazała się wspólnota MA-
GIS z Nowego Sącza. Przyznano jeszcze 3 wyróżnienia i 1 
nagrodę publiczności. Spotkanie zakończył koncert zespołu 
„Koniec świata”. Dlaczego ten zespół? To taki nasz swo-
isty ukłon w stronę apokaliptycznych przepowiedni na rok 
2012. Postanowiliśmy wyprzedzić ten fakt i „Koniec świata” 
zaprosiliśmy do siebie. Dziś mogę z całą odpowiedzialno-
ścią stwierdzić, że przeżyliśmy go i wszyscy doskonale się 
bawili. 

Nad tym, by spotkania przebiegały bezproblemowo 
czuwał cały sztab ludzi. Zaangażowani byli przede wszyst-
kim ojcowie Jezuici oraz wolontariusze którzy odpowiadali 
praktycznie za wszystkie IDM-owe sektory. To właśnie oni 
czuwali nad ochroną, przebiegiem warsztatów, opiekowa-
li się gośćmi, towarzyszyli obsłudze jadalni, organizowali 

transport i całą logistykę oraz oczywiście wzięli na siebie 
odpowiedzialność za ośrodki, w których nocowała mło-
dzież. Oni również zadbali o obsługę liturgiczną i medialną. 
Opiekę medyczną nad uczestnikami roztoczył w tym roku 
Brzozowski DAR-MED. Chciałbym im wszystkim serdecz-
nie podziękować za cały ich trud i wysiłek. 

Szczególne słowa uznania i podziękowania kieruję 
do Wójta Gminy Dydnia Jerzego F. Adamskiego i do Zuzan-
ny Dmitrzak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłonce za 
możliwość skorzystania z gościnności szkoły w Jabłonce, w 
której przebywali nasi koledzy i koleżanki ze Słowacji. Czuli 
się tam jak u siebie a wyjeżdżając zapewnili, że wrócą za 
rok. Tymczasem czekamy na kolejne dziesiąte a więc jubi-
leuszowe Ignacjańskie Dni Młodzieży w lipcu 2013 roku. 

O. Tomasz Nogaj SJ, 
Dyrektor IX Ignacjańskich Dni Młodzieży 

w Starej Wsi.
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Kolorowe dzieciństwo w przedszkolu

Odkryć w sobie artystę 
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Sprzątanie świata – po angielsku Clean Up the Word 
– to akcja, którą zainicjował w roku 1989 australijski przed-
siębiorca i żeglarz pasjonat Jan Kiernan.

Główne przesłania tej akcji – to czyste środowisko 
oraz człowiek przyjazny drugiemu człowiekowi.

W Polsce akcję sprzątania świata zapoczątkowała 
i spopularyzowała Pani Mira Stanisławska - Meysztowicz, 
obecnie prezes fundacji „Nasza Ziemia”.

Szkoła w Dydni bierze udział w Sprzątaniu Świata 
– Polska od początku, czyli od 1994 roku.

Tradycyjnie zorganizowano apel tematyczny 
17.09.2012 r., który przygotowali uczniowie klasy Ia.

Przypomnieli oni historię wrześniowego sprzątania 
oraz zwrócili uwagę na cel tegorocznej akcji – nieśmie-
cenie. Jeden śmieć dziennie mniej to w Polsce blisko 40 
mln śmieci mniej tylko jednego dnia! To też zaoszczędzona 
energia oraz pieniądze na utylizację odpadów, mniej zanie-
czyszczeń, mniej bałaganu.

Młodzież przekazała do każdej klasy plakat tegorocz-
nej akcji, zachęcając w ten sposób wszystkich uczniów do 
trzech kluczowych działań: - nie śmiecę, - segreguję śmieci, 
- zgniatam puste opakowania przed wyrzuceniem.

Należy wspomnieć, że w Gimnazjum w Dydni syste-
matycznie prowadzona jest segregacja odpadów. Zbieramy 

również: zużyte baterie, niepotrzebne telefony komórkowe 
i plastikowe zakrętki.

Po apelu uczniowie klas Ia, II a i II b gimnazjum wraz 
z towarzyszącymi im nauczycielami udali się w teren, w celu 
praktycznego uprzątnięcia wyznaczonych rejonów.

Koordynatorką szkolnej akcji „Sprzątanie Świata” 
była nauczycielka biologii. 

Danuta Zaremba

Gminny Ośrodek Kultury w Dydni uzyskał pełne 
a zarazem największe dofinansowanie, ze wszystkich 
projektów skierowanych do Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w ramach działania Dom Kultury+, 
pt. „Spotkania kulturalne próbą ratowania kultury wsi Ga-
licyjskiej”. Projektem objęte będzie pięć szkół, które od 
1 września 2012 roku działają w formie stowarzyszeń. 

Wniosek ma za zadanie zorganizować uczniom ze 
szkół podstawowych w Krzywem, Witryłowie, Temeszo-
wie,  Krzemiennej i Obarzymie zajęć pozalekcyjnych. Dla 
szkół w Krzywem i Witryłowie będzie to cykl spotkań z 
folklorem (rytmika, choreografia, wykonanie strojów ludo-
wych). Projekt zakończony będzie koncertami  w WDK w 
Dydni i innych szkołach Gminy Dydnia. 

Drugi cykl zajęć pozalekcyjnych skierowany jest 
do uczniów z szkół z Obarzyma, Krzemiennej i Temeszo-
wa, to cykl zajęć dotyczący tematyki plastycznej (origami, 
masa plastyczna,  wykonywania scenografii do przedsta-
wienia, którego scenariusz zostanie oparty na wydanych 
przez Gminę Dydnia „Legendach i opowieściach ziemi 
dydyńskiej”).

W realizację zadania zaangażowane będą także 
Rady Pedagogiczne uczestniczących w projekcie szkół.

„Projekt to wyrównywanie szans edukacyjnych, 
zaangażowanie dzieci do pracy w nowych formach ar-
tystycznych, to także świadome i celowe zorganizowa-
nie im wolnego czasu. Należy dodać, że zaangażujemy 

mieszkańców danej miejscowości do realizacji projektu, 
a uczestnicy zajęć wyjadą na atrakcyjne wycieczki, jak i 
będą mieli możliwość uczestnictwa w koncertach zespo-
łów, które maja zdecydowanie większe osiągnięcia na 
niwie kulturalnej. Dobrze, że projekt jest skierowany do 
dzieci szczególnie z tym najmniejszych szkół, bo świad-
czy to chęci wyrównywania szans edukacyjnych i równo-
rzędną dbałość o każdego ucznia, niezależnie czy to mała 
czy duża szkoła” – Jacek Adamski – dyr. GOK w Dydni, 
realizator wniosku.

Jacek Adamski
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Spotkanie z tradycją

Apel tematyczny
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Tegoroczne Święto Odpustowe ku czci Matki Bo-
żej Jagodnej mieszkańcy Wydrnej i zaproszeni goście 
mieli okazję przeżyć nieco inaczej niż w latach ubiegłych. 
Z inicjatywy KGW w Wydrnej, przy współudziale uczniów i 
nauczycieli tutejszej szkoły podstawowej, zorganizowano 
I Piknik Rodzinny. 

Świętowanie rozpoczęło się Uroczystą Sumą Odpu-
stową, następnie wszyscy chętni przeszli na teren szkoły, 
aby wspólnie bawić się, podziwiać występujących i korzy-
stać z przygotowanych atrakcji.

Piknik uświetnił występ Szkolnego Zespołu Tanecz-
nego. Uczniowie z klasy II i III pod kierunkiem J. Żaczek 
przygotowali i zaprezentowali zbiór tańców i piosenek z 
różnych stron świata.

Dużym zainteresowaniem cieszył się koncert muzy-
ki poważnej w wykonaniu rodziny Pilszaków.

O głodnych piknikowiczów zatroszczyły się członki-
nie Koła Gospodyń, przygotowując przepyszne dania i wy-
pieki regionalne. O oprawę muzyczną zadbał zespół Pana 
R. Pilszaka.

Dzięki słonecznej pogodzie i zaangażowaniu lokal-
nych animatorów impreza przebiegła pomyślnie.

Małgorzata Zarzyka-Cipora

Czasowa wystawa malarstwa i rysunków Anity 
Howorko prezentowana w Izbie Regionalnej w Krzy-
wem w dniach 5 – 31 sierpnia 2012 r. jest trzecią wy-
stawą promującą młode talenty z Krzywego w gminie 
Dydnia. Dwie pierwsze wystawy promowały Wojcie-
cha Kraczkowskiego. Pierwsza w 2005 r. zatytułowana 
„Ołówkiem i węglem” – to początki jego drogi twórczej. 
Druga z 2007 r. pokazywała rozwój jego talentu już jako 
studenta plastyki Wyższej Szkoły Zawodowej w Sano-
ku. Wojtek prezentował na wystawie obrazy olejne i ry-
sunki wykonane węglem.

W tym roku Anita Howorko uczennica III klasy 
Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Dydni prezentowała swoje prace wykonane pastela-
mi, kredkami, ołówkiem i długopisem. W rozmowie z 
Bogusławą Krzywonos powiedziała: „Zawsze lubiłam 
rysować, szczególnie to, co mnie otacza: kwiaty i ar-
chitekturę. Sama też wymyślam różne tematy. Mam 
marzenia. Na początek bardzo pragnę uczyć się w li-
ceum plastycznym, zdobywać tam wiedzę i umiejętno-
ści malarskie. Mam nadzieję, że w szkole plastycznej z 
ołówka i kredek przejdę na malarstwo olejne i że kiedyś 
po latach moje obrazy będą zachwycać tych, którzy je 
będą oglądać”.

Na wystawie Anita zaprezentowała kilkanaście 
swoich prac. Martwą naturę: „Jesienny stół”, „Kosz wi-
nogron”, „Porcelanowa zastawa”, „Dzbany” oraz „Sto-
lik z naczyniami, owocami i kwiatami”, cztery obrazy z 
kwiatami, dwa zatytułowane „Miasto XVI-XVII w.” oraz 
„Kościół parafialny p.w. św. Anny i Michała w Dydni” i 
cztery malowane z wyobraźni: „Kobieta paw”, „Komar”, 
„Wróżka” i „Dark”.

Bogusławie Krzywonos przyświecają szczyt-

ne cele. Zależy jej na promowaniu młodych talentów 
z Krzywego. Zachęca młodych ludzi do realizacji wła-
snych pasji twórczych, do obserwacji przyrody, rozbu-
dza w nich poczucie estetyki i ukazywania piękna rodzi-
mego krajobrazu. Prezentowane na wystawie czasowej 
prace wyróżniają się zdecydowanym doborem kolorów, 
pomysłowością w ujęciu tematu, wiernym odtworze-
niem detali architektonicznych. Rysunki przedstawia-
jące „Wróżkę”, „Komara”, „Kobietę pawia” świadczą o 
pomysłowości i wspaniałej wyobraźni młodej autorki.

Życzyć jej należy spełnienia marzeń i dalszego 
rozwoju talentu plastycznego.

Halina Kościńska

Smaki, które łączą pokolenia

„Utkane” z talentu i wyobraźni prace Anity
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Po raz trzeci Orlik w Jabłonce przystąpił do TUR-
NIEJU ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TU-
SKA. 

Celem organizacji Turnieju jest promowanie wśród 
dzieci i młodzieży sportowej aktywności i zasad rywalizacji 
fair play, aktywizacja lokalnych społeczności oraz zachęta 
do organizowania różnych działań sportowych na obiek-
tach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko - 
ORLIK 2012” 

Eliminacje na szczeblu podstawowym odbyły się 
w kategoriach dziewcząt i chłopców grających w grupach 
wiekowych 10 – 11 i 12 – 13 lat. Zawody rozgrywane były 
w różnych terminach dla poszczególnych grup i trwały od 
06.09.2012r – 14.09.2012r. W turnieju brały udział drużyny 
z naszej gminy: Dydnia, Grabówka, Niebocko, Jabłonka. 
Do turnieju zgłosiły się także drużyny spoza gminy Dydnia: 
Brzozów /młodzicy/ oraz Grabownica. Eliminacje wyłoniły 
zwycięzców z poszczególnych grup:
Zespół Szkół w Grabownicy – chłopcy 10 – 11 lat.

Szkoła Podstawowa w Jabłonce – dziewczynki 10 – 11 
lat. 
Zespół Szkół w Dydni – chłopcy 12 – 13 lat.

18 września 2012 r. Gminny Ośrodek Kultury, Biblio-
tek, Promocji i Wypoczynku w Dydni zorganizował w Ze-
spole Szkół w Dydni spotkanie autorskie z Lidią Miś, pisar-
ką utworów dla dzieci. W spotkaniu tym udział wzięły  dzieci 
z Przedszkola Gminnego oraz uczniowie klas 0-III Szkoły 
Podstawowej w Dydni.

Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały pisarki, 
która zapoznała je ze swoimi utworami oraz opowiedzia-
ła o tym, jak powstają książki i skąd czerpie inspiracje do 
pisania. Wiele historii ze swojego dzieciństwa autorka opi-
sała na kartach książek. Za pomocą obrazów słowem ma-
lowanych przeniosła dzieci w krainę fantazji, tam gdzie żyją 
wróżki, elfy, czarownice i smoki... Dzieci słuchały zdumione 
i rozmarzone. Bo przecież któż nie lubi baśni?

Bardzo miłym akcentem było rozdanie wszystkim 
dzieciom zakładek z autografem pisarki oraz znaczków 
ambasadora kultury. Dzieci miały także możliwość zakupu 
książek pani Lidii.

Za udział w spotkaniu dzieci podziękowały pani Lidii, 
wręczając album o gminie Dydnia.

Pani Lidia Miś mieszka w Świlczy, od 2010 roku 
jest właścicielką i dyrektorem rzeszowskiego wydawnictwa 
DREAMS. Pierwsza jej książka dla dzieci pt. „Odwiedzając 
czarownice” ukazała się w 2004 r. za którą dostała nagrodę 
Związku Literatów Polskich za Najlepszy Debiut Prozatorski 
Podkarpacia. Za liczne spotkania autorskie w domach kul-
tury, bibliotekach, szkołach, domach dziecka, placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych oraz szpitalach na oddziałach 
pediatrycznych w lutym 2007 roku pani Lidia otrzymała Dy-
plom Uznania za życzliwość i wsparcie dla Kampanii Spo-
łecznej Cała Polska Czyta Dzieciom. W 2010 roku otrzy-
mała z rąk Podkarpackiego Koordynatora Fundacji kolejny 

Dyplom Uznania.
Twórczość:

-  „Odwiedzając czarownice” - baśń dla dzieci - wyd. I - 
2004, wyd. II - 2006

- „Opowieści biblijne dziadzia Józefa- synowie Jakuba” - 
2006

-  „Serce Lasu” - zbiór opowiadań dla dzieci i młodzieży 
- 2009

-  „Opowieści biblijne dziadzia Józefa - zbiór opowiadań: 
Synowie Jakuba, Stworzenie świata oraz Siła Samsona” 
- 2010

Wszystkich, którzy chcą poznać utwory Lidii Miś za-
praszamy do Biblioteki Gminnej w Dydni oraz do naszych 
Filii bibliotecznych.

Małgorzata Myćka

Uczestnicy bajkowego spotkania

Rozgrywki czas zacząć
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Uczniowski Klub Sportowy „Orły” powstał 
5 sierpnia 2008 r. W tym dniu w Szkole Podsta-
wowej w Jabłonce odbyło się zebranie, którego 
celem było powołanie do życia ULKS „Orły” Ja-
błonka. Inicjatorem powstania klubu był Mariusz 
Szczepek, a jego pomysł poparli Stanisław Pa-
łys Zastępca Wójta Gminy Dydnia (jednocześnie 
sołtys wsi Jabłonka) oraz Zuzanna Dmitrzak dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Jabłonce. Pozo-
stałe osoby uczestniczące w zebraniu też przy-
chylnie odniosły się do inicjatywy utworzenia organizacji, 
która da młodym ludziom możliwość realizowania swoich 
sportowych pasji oraz pozwoli pożytecznie i aktywnie spę-
dzać wolny czas. Nie bez znaczenia był również fakt, że 
szkoła w Jabłonce miała piękną dużą salę gimnastyczną 
nie w pełni wykorzystywaną oraz trwały prace przy budo-
wie kompleksu boisk sportowych „Orlik”. Mając zaplecze 
sportowe, można było utworzyć klub skupiający młodych, 
zdolnych ludzi, którzy wolą aktywny tryb życia zamiast 
gier komputerowych lub telewizyjnych.

Jednak funkcjonowanie klubu to nie tylko pomysł. 
Trzeba było znaleźć ludzi, którzy poświęcą swój wolny 
czas i zaangażują się w działalność społeczną na rzecz 
dzieci i młodzieży. W dniu 10 sierpnia 2008 r. odbyło się 
zebranie, na którym wybrano zarząd klubu, a więc ludzi 
od tzw. „czarnej roboty”. Prezesem klubu został Dawid 
Kaseja, Wiceprezesem Mariusz Szczepek, Sekretarzem 
Mariusz Rakoczy, Skarbnikiem Ireneusz Sokołowski, 
Członkiem zarządu Zuzanna Dmitrzak. Powołana została 
również komisja rewizyjna w składzie: Łukasz Rachwal-
ski, Jarosław Tabisz, Bogdan Sokołowski.

Mając zarząd i dokumenty założycielskie takie, 
jak: uchwała o powstaniu klubu wraz ze statutem klubu 
można było przystąpić do rejestracji klubu w Starostwie 
Powiatowym w Brzozowie. Przy wypełnianiu potrzebnej 
dokumentacji młodym działaczom społecznym z Jabłonki 
pomógł Henryk Dąbrowiecki.

Głównym celem klubu jest krzewienie kultury fi-
zycznej poprzez:
1. Upowszechnianie i rozwijanie sportu, turystyki, rekre-

acji ruchowej oraz innych form aktywnego wypoczynku 
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

2. Uczestniczenie w imprezach sportowych, turystycz-
nych i rekreacyjnych

3. Organizowanie zawodów sportowych oraz imprez re-
kreacyjnych i turystycznych

4. Tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania 
sportu wyczynowego i kultury fizycznej przez jego 

członków.
Drużyna uczestniczy w rozgrywkach pił-

karskich organizowanych przez OZPN Krosno. 
Największymi sukcesami klubu są: 
- zwycięstwo w lidze juniorów B klasy w 
sezonie 2011/2012
- zajęcie 3. miejsca w lidze w sezonie 
2010\2011 oraz mistrza ligi trampkarzy w sezo-
nie 2009/2010
- zajęcie 2. miejsca w turnieju z cyklu „Pił-

karska Kadra Czeka”, przegrywając w finale z takim 
zespołem jak Brzozovia Brzozów 2:3.

Członkowie klubu biorą udział także w zajęciach re-
kreacyjnych, np: mini turnieje piłki nożnej dla dzieci, które 
są organizowane na Orliku w Jabłonce, a także uczestnic-
two w rajdzie rowerowym „Błękitna Wstęga Sanu”.

Klub sportowy nie może działać bez sponsorów 
– ludzi, którzy poświęcają własne pieniądze na rozwój 
młodych ludzi. ULKS „Orły” Jabłonka dotują: Urząd Gminy 
w Dydni, Stanisław Pajęcki, Bogdan Sokołowski, Henryk 
Berendt oraz firmy Krusz – Bet Obarzym i Krusz-Bud Te-
meszów. 

Wyniki sportowe klubu zależą od działaczy (ludzi, 
którzy organizują od strony formalnej działalność klu-
bu), sponsorów (od ich hojności, czy zawodnicy mają 
sprzęt, czym dojechać na mecze a przede wszystkim czy 
mają dobrego trenera). Wszystko to ma znaczenie, ale 
to zawodnicy wygrywają lub przegrywają, dlatego nale-
ży podziękować wszystkim zawodnikom – tym ze szkółki 
piłkarskiej, orlikom oraz trampkarzom juniorom za zaan-
gażowanie oraz wymieniać najlepszych, by były ich coraz 
więcej. Wyróżniający się zawodnicy ULKS-u to: Daniel 
Nester, Robert Bocoń, Mateusz Sierotnik, Bartłomiej Ra-
koczy, Tomasz Pietryka, Grzegorz Kulon. Życzyć jeszcze 
więcej strzelonych goli najlepszym strzelcom klubu: Ro-
bertowi Boconiowi (14 bramek), Piotrowi Sokołowskiemu 
(12 bramek), Jakubowi Dymnickiemu (10 bramek).

 Należy podziękować za zajęcie pierwszego miej-
sca w tabeli Juniorów „B klasy” z dorobkiem 53 punktów, 
za 17 wygranych, 3 remisy i 2 przegrane na 22 mecze  
rozegrane, za 84 strzelone bramki przy 34 straconych za 
sezon 2011/2012, który należy zaliczyć do udanych.

Na koniec zostały plany i „marzenia” ULKS „Orły” 
Jabłonka. Plany na przyszłość są uzależnione od pozy-
skanych środków i bazy sportowej. Klub na pewno będzie  
nadal uczestniczył w rozgrywkach sportowych organizo-
wanych przez OZPN Krosno, organizował turnieje piłkar-
skie. Największym marzeniem jest własny pełnowymiaro-

Zespół Szkół w Grabownicy – dziewczynki 12 – 13 lat.
Drużyny te zakwalifikowały się zarazem do elimi-

nacji szczebla wojewódzkiego. Każda z drużyn otrzymała 
pamiątkowe koszulki oraz dyplomy.

Na turnieju drużynom kibicowali uczniowie pobli-
skiej szkoły. Przybyli kibice sportowo dopingowali swoje 
drużyny.

Nad prawidłowym przebiegiem meczy oraz prze-
strzeganiem zasad czystej gry czuwał sędzia Szymon 

Korfanty. Zaś od strony medycznej opiekę nad turniejem 
sprawowała dyplomowana pielęgniarka Żelaznowska Mał-
gorzata.  

Całemu turniejowi dodała uroku piękna słoneczna 
pogoda oraz atrakcyjne usytuowanie obiektu wśród pięk-
nej zieleni przy pobliskim parku przydworskim , co zosta-
ło zauważone i docenione przez drużyny przybyłe z ze-
wnątrz.

Wiesław Sowa

Beata Czerkies
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W dniu 22 września br. (sobota) w Dydni w godz. od 
15:00 do 19:00 odbyły się ćwiczenia pn: „POŻAR W PAR-
KU” - (pożar suchej trawy, suchego poszycia leśnego).

Z uwagi na fakt, że zastępy JRG są przy innym zda-
rzeniu dyżurny CPR postanowił zadysponować wszystkie 
jednostki OSP z terenu Gminy Dydnia: Dydnia, Jabłonka, 
Witryłów, Grabówka, Niebocko, Wydrna, Krzywe, Teme-
szów, Obarzym, Niewistka, Krzemienna. Ze względu na 
ukształtowanie terenu i duże odległości przyjęto system do-
wożenia wody samochodami gaśniczymi, którą tłoczono do 
zbiornika brezentowego. Teren działań podzielony został na 
2 odcinki bojowe. Pierwszym odcinkiem bojowym dowodził 
dh Roman Janowicz, natomiast drugim odcinkiem bojowym 
dh Czesław Serafin. Założenie do ćwiczeń przygotował mł. 
bryg. Stanisław Wielobób z KP PSP Brzozów, który  wspól-
nie z mł. bryg. Krzysztofem Foltą prowadził i nadzorował 
ćwiczenia. W ćwiczeniu uczestniczył Jerzy F. Adamski Wójt 
Gminy Dydnia wraz z Zespołem Zarządzania Kryzysowego 
Gminy Dydnia. Ćwiczenie zakończyło się podsumowaniem 

i wspólnym posiłkiem przygotowanym przez ochotników z 
OSP Krzywe.

Stanisław Pytlowany

W dniu 18 września br. zgodnie z „Planem ćwiczeń 
na obiektach dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP 
w Brzozowie na 2012 r.” zostały przeprowadzone ćwiczenia  
na terenie zabytkowej cerkwi w Uluczu. W ćwiczeniu udział 
wzięły następujące jednostki OSP: Dydnia, Krzemienna, 
Witryłów, Nozdrzec, Izdebki, Wesoła oraz jeden zastęp z 
JRG z Brzozowa.

Założeniem ww ćwiczeń była pozoracja pożaru na 
zalesionym obszarze zabytkowej cerkwi w Uluczu. Zostały 
przećwiczone poszczególne etapy związane z prowadze-
niem akcji gaśniczej, tj: rozwinięcie linii gaśniczych, zasi-
lających oraz przetłaczanie wody ze względu na znaczną 
wysokość terenu. Przećwiczono także budowanie punktu 
czerpania wody. Ze względu na znaczne zalesienie i od-
ległości komunikacja pomiędzy zastępami przebiegała za 
pomocą radiotelefonów. Ćwiczenie obserwowało kierownic-
two z KP PSP Brzozów st. bryg. Jan Szmyd, mł. bryg. Marek 
Ziobro, przedstawiciel Muzeum Budownictwa Ludowego w 
Sanoku Kazimierz Pietrykiewicz natomiast  UG Dydnia re-

prezentował Stanisław Pytlowany. Ćwiczenie prowadził za-
stępca dowódcy JRG kpt. Jacek Kędra. 

Stanisław Pytlowany

wy stadion, na którym można by było rozgrywać mecze i 
organizować turnieje, bo stadion Orlika jest za mały, by 
móc przeprowadzić mecz ligowy. Klub korzysta ze stadio-
nu w Dydni bądź w Niebocku, co jest kłopotliwe przede 
wszystkim z uwagi na transport zawodników.  Ale marze-

nia trzeba mieć i może kiedyś uda się je spełnić i ULKS 
„Orły” Jabłonka zagrają na własnym pełnowymiarowym 
stadionie. 

Beata Czerkies

Strażacy w akcji gaśniczej

Gotowość bojowa strażaków 
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