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Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Dydni rozpo-
częła działalność 1 września 2012 roku. Powstała dzięki 
staraniom Jerzego F. Adamskiego-Wójta Gminy Dydnia. 

„Szkoła muzyczna to bardzo poważna decyzja za-
równo dla rodziców, jak i dla dziecka. Nauka w niej kosztuje 
wiele trudu. Jednak zdecydowana większość osób, które 
zetknęły się z edukacją muzyczną, przyznaje, że zawdzię-
cza jej bardzo wiele. Nawet gdy tracą kontakt ze światem 
muzycznym i wybierają różne zawody, twierdzą, że szkoła 
muzyczna dała im coś, czego nie żałują i co wciąż procen-
tuje. Ważne jest to, żeby zaszczepić u dzieci i młodzieży 
miłość do muzyki, a nie to, żeby każde z nich musiało być 
wielkim muzykiem, grającym na wielkich estradach. Sukce-
sy dziecka zależą w dużym stopniu od roli i zaangażowania 
rodziców. Oni właśnie w domu zastępują  nauczycieli. Stwa-
rzają dziecku warunki do pracy przy instrumencie, wspiera-
ją je w chwilach zniechęcenia do ćwiczeń. Zgodnie z tym, 
co powiedział Janusz Korczak: „Kiedy śmieje się dziecko, 
śmieje się cały świat”, szkoła muzyczna niech będzie speł-
nianiem marzeń młodych ludzi, radością”- stwierdza Jerzy 
F. Adamski. Dlatego między innymi dnia 29 maja 2012 roku 
zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Ministrem Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego-Bogdanem Zdrojewskim a 
Wójtem Gminy Dydnia - Jerzym F. Adamskim w sprawie 
utworzenia i prowadzenia przez Gminę szkoły muzycznej 
I stopnia.

Szkoła Muzyczna I st. jest szkołą umuzykalniającą, 
realizującą program w cyklu 4- letnim i 6- letnim w klasach 
fortepianu, skrzypiec, fletu, gitary, kontrabasu, trąbki, sak-
sofonu, klarnetu i akordeonu. Są też zajęcia kształcenia 
słuchu, audycji muzycznych i chóru. O potrzebie otwarcia 
placówki kształcenia muzycznego w Dydni świadczy m. in. 
fakt, że do nowo otwartej szkoły wstąpiło 120 uczniów. 
Mimo bogactwa atrakcji, jakie niesie komputer, internet itp. 
dydyńska szkoła muzyczna cieszy się dużą popularnością i 
poszerza krąg zainteresowanych. Dyrektor szkoły dr Elżbie-
ta Przystasz twierdzi: „Nauka w szkole muzycznej pozwala 
dzieciom i młodzieży realizować talenty i zainteresowania, 
odkrywać własne  możliwości w dziedzinie muzyki, rozwi-
jać wrażliwość, a przede wszystkim uzyskać umiejętność 

gry na wybranym instrumencie. Tutaj z ogromnym powo-
dzeniem rozwijają się adepci sztuki muzycznej, którzy mają 
potrzebę realizacji swoich pasji i marzeń. Niewątpliwie, 
udział w zajęciach muzycznych aktywizuje postawę twór-
czą, sferę emocjonalną i wrażliwość estetyczną. Ponadto 
poprawia myślenie logiczne i kreatywne, no i daje poczucie, 
że jest się kimś wyjątkowym, wyróżniającym się. Gwaran-
tem wysokiego poziomu kształcenia jest pracująca w szkole 
wysoko wykwalifikowana kadra pedagogów, którzy mają na 
swoim koncie wiele osiągnięć, zarówno artystycznych, jak i 
pedagogicznych.

Oferta szkoły skierowana jest zarówno do najmłod-
szych dzieci, jak też do młodzieży z wyższych klas szkoły 
podstawowej i gimnazjum. 

Absolwenci szkoły z powodzeniem będą mogli kon-
tynuować naukę na wyższych szczeblach edukacji muzycz-
nej, zarówno stopnia średniego, jak i wyższego. 

Za kilkanaście lat dzisiejsi uczniowie mogą tworzyć 
kadrę dydaktyczną naszej szkoły. Tak więc, celem szkoły 
muzycznej  jest wykształcenie  dzieci i młodzieży na wybra-
nych instrumentach muzycznych, zarówno w grze solowej, 
jak i zespołowej oraz zapoznanie z pasjonującym światem 
muzyki”.

Co jest tym czynnikiem, który sprawia, że nawet po 

W Gminie Dydnia powstała Szkoła Muzyczna I stopnia, jako pierwsza szkoła 
muzyczna w środowisku wiejskim w województwie podkarpackim

Alina Maślak

Uczestnicy uroczystości otwarcia szkoły

Przecięcie wstęgi

Uczniowie i nauczyciele szkoły muzycznej

fot. S. Pytlowany
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Młodzi muzycy w swoim pierwszym koncercie

fot. G. Cipora

latach czerpie się korzyści z trudu włożonego w naukę mu-
zyki?

Szkoła muzyczna różni się od innych zajęć pozalekcyj-
nych tym, że oferuje cały program kształcenia. Składają się 
na to lekcje indywidualne, w małych grupach i w większych 
zespołach. Jest to kształcenie przede wszystkim artystyczne, 
ale i intelektualne, a nawet fizyczne. Przedmioty nawzajem 
się uzupełniają.

Dziecko uczące się w szkole muzycznej ma większe 
poczucie indywidualnego traktowania. Nauczyciele instru-
mentu bardzo indywidualnie traktują dzieci i dostosowują 
metody nauczania, przebieg lekcji, a nawet wymagania do 
osobowości i możliwości dziecka. Ta sytuacja sprawia, że 
dziecko mniej ulega wpływom grupy, a bardziej rozwija swoje 
indywidualne cechy. Uczy się o swoim instrumencie, o swoich 
możliwościach, musi znaleźć odpowiednie dla siebie metody 
pracy. Nauczyciel omawia jego postępy i dzięki temu uczeń 
dowiaduje się dużo o sobie.

Szkoła Muzyczna I st. w Dydni otoczona troską i opie-
ką przez dyrektora Elżbietę Przystasz oraz pomysłodawcę 
Jerzego F. Adamskiego  stwarza warunki muzycznego rozwo-
ju utalentowanym dzieciom z Gminy Dydnia  i okolic. Jej dzia-
łalność potwierdza ogromną potrzebę istnienia takich placó-
wek, nie tylko przez fakt stwarzania możliwości nauki gry na 
instrumencie, lecz przede wszystkim pozostawiania w sferze 
emocjonalności dziecka zasobów nieocenionych wartości.

Obecny czas, to czas rozkwitu szkoły muzycznej. 
18  grudnia odbył się pierwszy koncert kolęd.

Wystąpili: 
1. Chór młodzieżowy - naucz. Monika Śliwka
2. Martyna Kaczorowska - naucz. Maria Szybka
3  Jan Malawski - naucz. Krzysztof Bury
4  Duet: Katarzyna Matera, Piotr Wolański - naucz. Kata-

rzyna Matera
5  Dawid Kraczkowski - naucz. Paweł Kopiec
6  Natalia Malawska - naucz. Damian Kurasz, Mariusz Ni-

ziołek - naucz. Krzysztof Bury, Duet: Justyna Wójcik, 
Magdalena Kondracka - naucz. Dorota Zubel

7. Małgorzata Howorko - naucz. Tomasz Putrzyński, Mi-
chał Sokołowski - naucz. Krzysztof Bury

8. Aleksandra Kondracka - naucz. Maria Szybka
9. Klaudia Dobosz - naucz. Tomasz Putrzyński, Filip Si-

wiecki - naucz. Krzysztof Bury
10. Duet: Jakub Kraczkowski, Natalia Malawska - naucz. 

Damian Kurasz
11. Duet: Rafał Florek, Tobiasz Siwiecki - naucz. Rafał Flo-

rek
12. Gabriela Preisner - naucz. Katarzyna Matera
13. Michał Malawski - naucz. Grzegorz Bednarczyk
14. Martyna Bluj, Sabina Pocałuń, Weronika Sabat, Marty-

na Kaczorowska - naucz. Elżbieta Przystasz
15. Adrian Szul - naucz. Krzysztof Bury
16. Klaudia Fejdasz - naucz. Monika Śliwka
17. Weronika Nieznańska - naucz. Tomasz Putrzyński
18. Jakub Skawiński - naucz. Paweł Kopiec
19. Duet: Joanna Chorążak, Natalia Malawska - naucz. 

Damian Kurasz
20. Tobiasz Fejdasz - naucz. Krzysztof Bury
21. Aneta Kwiatkowska - naucz. Tomasz Putrzyński
22. Mirosław Miksiewicz - naucz. Paweł Kopiec
23. Patrycja Nieznańska - naucz. Maria Szybka
24. Alicja Kwiatkowska - naucz. Tomasz Putrzyński
25. Zespół kameralny - naucz. Elżbieta Przystasz
26. Uczniowie SM I st. w Dydni - naucz. Elżbieta Przy-

stasz
Akompaniatorzy: Monika Śliwka, Katarzyna Matera, 

Tomasz Putrzyński. Prowadzenie koncertu: Maria Szybka, 
Tomasz Putrzyński. Dekoracja sceny: Agnieszka Kufel.

Muzyka czyni życie piękniejszym. Pomaga w smut-
ku i radości. Wnika do najgłębszych warstw osobowości. 
Porusza, prowokuje, zachwyca. I tych wartości nie da się 
wycenić, przeliczyć, porównać z czymkolwiek.

Alina Maślak

Duet akordeonowy

fot. S. Pytlowany
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W niedzielę, 14 października obchodziliśmy XII Dzień 
Papieski w Ojczyźnie, który przeżywaliśmy pod hasłem „Jan 
Paweł II – Papież Rodziny”. „Mówić o Janie Pawle II jako 
Papieżu Rodziny i Życia, to mówić o wielkich obszarach 
Jego posługi duszpasterskiej, w którą angażował umysł i 
serce. Taki bowiem był Papież, który przybył do Rzymu z 
dalekiego kraju: był cały dla rodziny i cały dla życia” - pod-
kreśla ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Dzień Papieski obchodzimy od 2001 roku, zawsze w 
niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na 
Stolicę Piotrową, czyli 16 października.

Dla naszej szkoły właśnie ta data stała się wyjątkowa 
– obchodzimy wówczas (również od 2001r.) Dzień Patrona 
Szkoły.

Wspólne świętowanie rozpoczęliśmy od spotkania 
przy Pomniku Jana Pawła II, złożenia kwiatów i zapalania 
zniczy.  Następnie udaliśmy się do kościoła na mszę świętą. 
Tegoroczne obchody Dnia Patrona zbiegły się z rekolekcja-
mi dla dzieci z okazji peregrynacji Krzyża Papieskiego w 
naszej parafii, co przyczyniło się do głębszego przeżywa-
nia tego dnia. Po wspólnej modlitwie spotkaliśmy się na sali 
gimnastycznej w szkole.

Obchody Dnia Patrona Szkoły poprzedził  VI Gminny 
Konkurs Wiedzy o życiu Jana Pawła II. 

Główne cele tego konkursu to:
- Wdzięczność Bogu za dar Jana Pawła II 
- Upowszechnienie nauczania Jana Pawła II 
- Ukazywanie młodzieży wzorca osobowego
- Przekazywanie wartości chrześcijańskich
- Integracja uczniów Szkół Podstawowych Gminy Dydnia 

Tegoroczny konkurs odbył się pod hasłem: „Jan 
Paweł II Papież Rodziny ”. Nad jego organizacją czuwała 
Jolanta Dąbrowiecka. W konkursie wzięło udział 9 uczest-

ników ze szkół podstawowych naszej gminy. Wszyscy 
wykazali się sporą wiedzą. Wyniki konkursu szczególnie 
cieszą naszą społeczność, gdyż I miejsce zajął Karol Myć-
ka- uczeń Szkoły Podstawowej w Jabłonce. II miejsce zajął 
uczeń Szkoły Podstawowej w Grabówce – Kacper Kafara, 
a III miejsce –Amelia Kułak- uczennica ze Szkoły Podsta-
wowej w Jabłonce. 

Zastępca Wójta Stanisław Pałys oraz Dyrektor szko-
ły wręczyli laureatom nagrody.

Tradycją naszej szkoły stało się, że w tym niezwy-
kłym dniu wręczamy honorowe medale osobom, które ob-
darowują szkołę swoim czasem, siłą, energią, dobrym ge-
stem. Wspierają naszą działalność. 

Pamiątkowe medale wręczamy już ósmy raz. W tym 
roku Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna postanowiły wy-
różnić tym honorowym odznaczeniem byłych nauczycieli: 
Zbigniewa Gollę i Natalię Stareńczak. Wyraziliśmy w ten 

Setne urodziny obchodziła 18 listopada br. miesz-
kanka Końskiego gm. Dydnia Pani Julia Kaliniecka. Z tej 
okazji podczas zorganizowanego przez rodzinę uroczyste-
go spotkania Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski wręczył 
Jubilatce kosz przepięknych róż, pamiątkowy grawerton 
oraz okolicznościowy prezent.

W uroczystości uczestniczyli również: Z-ca Wójta 
Gminy Stanisław Pałys, Skarbnik Zofia Pytlowana oraz Kie-
rownik USC Małgorzata Pomykała.

Wszyscy zgromadzeni, rodzina i przybyli goście zło-
żyli Jubilatce gratulacje, serdeczne życzenia pomyślności 
i długich jeszcze lat życia w dobrym zdrowiu. Wznieśli toast 
i odśpiewali gromkie „200 lat”. 

Pani Julia Kaliniecka urodziła się 18 listopada 1912 r. 
w Końskiem. W czasie swego długoletniego życia dochowa-
ła się dwójki dzieci: córki i syna. Ciężko pracowała wspólnie 
z mężem na 4 - hektarowym gospodarstwie rolnym. Od 20 
lat jest już wdową. Doczekała się 5 wnuków, 15 prawnuków 
i 3 praprawnuków. Jubilatka mimo sędziwego wieku jest 

osobą w pełni samodzielną, rezolutną, pogodną, z dosko-
nałą pamięcią i wzrokiem. Gratulujemy!

Małgorzata Pomykała

Pamiątkowe zdjęcie z Jubilatką

Ewa Cioban
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Występ młodzieży poświęcony Papieżowi i rodzinie

fot. archiwum
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Uroczyste obchody Dnia Patrona Gimnazjum w Nie-
bocku miały miejsce 19 października 2012 r. W tym dniu 
wspominamy postać św. Jana Kantego, który patronuje nie 
tylko społeczności gimnazjalnej, ale całej parafii Niebocko. 
Jak co roku, uczniowie gimnazjum wraz z pocztem sztanda-
rowym oraz gronem pedagogicznym i zaproszonymi gośćmi 
wzięli udział w uroczystej mszy św. w miejscowym kościele 
parafialnym. 

Wszystkim biorącym udział w uroczystości młodzież 
gimnazjum przybliżyła postać Patrona  w przygotowanej na 
tę okoliczność akademii, która miała miejsce w budynku 
szkoły. Zwrócono w niej szczególną uwagę na słowa Papie-
ża Jana Pawła II, który o aktualności wzoru tego Świętego 
powiedział: „Trzeba obecnej młodzieży ukazywać świetlane 
wzory historycznych Postaci, by z nich czerpała bogactwo 
ideałów i uczyła się z nimi żyć na każdy dzień”. Podczas 
słowno – muzycznej inscenizacji młodzież wyraziła  idee 
przyświecające życiu i działalności Świętego, wskazując na 
Jego dobroć, miłosierdzie, dzielenie się z bliźnimi wszyst-
kim, co posiadał, cierpliwość i dążenie do wiedzy, jako na 
cechy, które powinny dziś być dla nas drogowskazem. 

Wspólne spotkanie było też okazją do upamiętnienia 
Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Młodzież podziękowała 
nauczycielom za trud nauczania - słowem, piosenką i sym-
boliczną różą. 

Ten dzień był również wyjątkowy dla uczniów I klasy 
gimnazjum, którzy po złożeniu przysięgi uczniowskiej zosta-

li uroczyście przyjęci w poczet społeczności gimnazjalnej. 
Pierwszoklasiści mieli również okazję wykazać się wiedzą o 
patronie św. Janie Kantym. Tego dnia Dyrektor gimnazjum, 
Bożena Chorążak złożyła gratulacje laureatom konkursu, a 
Wójt Jerzy F. Adamski wręczył nagrody. Największą wiedzą 
wykazał się Krystian Oleniacz – I miejsce, następnie Emilia 
Biesiada – II miejsce i Aleksandra Rachwalska – III miej-
sce.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy wzięli 
udział w uroczystości: władzom gminy na czele z Wójtem 
Jerzym F. Adamskim, Delegatowi Kuratorium Oświaty w 
Rzeszowie Mirosławowi Mańkowskiemu, dyrektorom szkół 
gminy Dydnia oraz emerytowanym nauczycielom.

Małgorzata Adamska

Narodowe Święto Niepodległości – obchodzone dla 
upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski nie-
podległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach 
od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. 
Ustanowione w ostatnich latach II RP, a przywrócone w 
roku 1989. 

Gminne obchody Święta Niepodległości odbyły się w 
dniu 11 listopada.

W uroczystościach uczestniczyli: Wójt Jerzy F. 
Adamski, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Szul, dyrek-

torzy szkół, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w 
Brzozowie, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej, delegacja Gminnego Koła Polskiego 
Stronnictwa Ludowego w Dydni, przedstawiciel Urzędu 
Marszałkowskiego, młodzież szkolna, mieszkańcy gminy.

Na parkingu obok szkoły zgromadziły się poczty 
sztandarowe szkół, organizacji i jednostek OSP z terenu 
gminy Dydnia.

Wszyscy, w uroczystym pochodzie z orkiestrą dętą 
na czele udali się do kościoła. O godzinie 15:00 w kościele 

sposób ogromną wdzięczność za Ich wysiłek i zaangażo-
wanie, za przekazywanie uczniom  uniwersalnych wartości: 
szacunku dla drugiej osoby, wzajemnej tolerancji oraz zro-
zumienia.

Następnym punktem naszego spotkania był występ 
młodzieży przygotowany pod kierunkiem Zofii Pajęckiej, 
Ewy Cioban i Joanny Kulon. 

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, 
projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszło-
ścią, która pozostaje zawsze otwarta. Są owocem miłości 
małżeńskiej, która dzięki nim odżywa i umacnia się. Ojcowie 
i matki! Głoście wartość rodziny i zarazem wartość życia! 
Bez tych wartości nie będzie przyszłości godnej człowieka!” 
i o tym właśnie opowiadali uczniowie w swoim wystąpieniu. 
W trakcie części artystycznej pokazana została prezentacja 

„Ja i moja rodzina”. Zdjęcia przedstawiały rodziny naszych 
uczniów. 

Jan Paweł II mówił, jak powinniśmy Go pamiętać. 
Podpowiadał tym, którzy szukali w Jego życiu i pontyfikacie 
spraw dla Niego najważniejszych. Pisał m. in.:

„Rodzina pozostaje pierwszą drogą Kościoła. Rodzi-
na jest centrum i sercem cywilizacji miłości. Rodzina Bo-
giem silna staje się siłą człowieka i całego narodu. Papież 
pragnął, aby nasze rodziny były silne Bogiem. A my silni 
naszymi rodzinami.”

Nastrój spotkania na pewno niejedną osobę wzru-
szył i skłonił do rozmyślań o tym wspaniałym człowieku, 
jakim był Jan Paweł II.

Ewa Cioban
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Jolanta Kłodowska 

Rozpoczęcie uroczystości
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parafialnym w Dydni rozpoczęła się msza święta za Ojczy-
znę odprawiana przez Księdza Prałata Adama Drewniaka. 
Po mszy św. młodzież gimnazjum pod kierunkiem nauczy-
cieli: Matyldy Myćki i Zbigniewa Kowalczyka przedstawiła 
program artystyczny, na który składały się wiersze, piosenki 
i informacje związane z czasami, gdy Polska była pod zabo-
rami. Zarówno wypowiadane słowa, wyświetlane filmy, jak i 
obrazy pokazywały trudną, okupioną krwią drogę Polaków 
do niepodległości. Na koniec kościół wypełniły dźwięki pie-
śni patriotycznych wykonanych przez Orkiestrę Dętą z Dyd-

ni pod kierunkiem Pana Zygmunta Podulki. 
Kolejnym punktem programu był uroczysty prze-

marsz pocztów sztandarowych i wszystkich uczestników 
pod Pomnik Poległych w Strajku Chłopów, przy którym 
uroczystą wartę pełnili harcerze z płonącymi pochodniami 
w dłoniach. Delegacje przybyłe na obchody 94. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości złożyły pod pomni-
kiem wiązanki kwiatów. Wszystkim zebranym udzielił się 
niecodzienny, podniosły nastrój. 

Jolanta Kłodowska

Łucja Dutkiewicz urodzi-
ła się 5.12. 1896 r. w Sanoku, 
w ówczesnym woj. lwowskim 
jako córka Ludwika Dutkiewi-
cza i Franciszki z Dąbrowskich 
-Dutkiewicz. Ojciec miał zakład 
stolarski w domu i uczył chłop-
ców stolarstwa, matka zajmo-

wała się domem i wychowaniem 3 córek: Heleny, Marii i 
Łucji. Dziewczynki zwracały się do rodziców przez „proszę” 
- „proszę ojca, proszę matki”.

Obie siostry Łucji zajmowały się krawiectwem dam-
skim. Również miały uczennice.

Łucja uczęszczała do Szkoły Wydziałowej w Sanoku 
i tu w 1913 roku ukończyła klasę trzecią. W tym samym roku 
zapisała się do prywatnego Seminarium Nauczycielskiego 
w Sanoku, ale z powodu wybuchu I wojny światowej miała 
roczną przerwę w nauce. Po przejściu „inwazji wojennej” 
dalsze nauki pobierała prywatnie i jako eksternistka zdała 
11.09.1917 r. egzamin dojrzałości przed Komisją Egzami-
nacyjną w Seminarium Nauczycielskim Męskim w Krośnie.

Komisja Egzaminacyjna „uznała  kandydatkę dojrza-
łą do pełnienia obowiązków nauczycielki tymczasowej w 
publicznych szkołach ludowych, pospolitych z językiem wy-
kładowym polskim i nauczycielki robót ręcznych w tychże 
szkołach”. Rozpoczęła więc pracę nauczycielską w Komań-
czy 23 kwietnia 1918 r., ale już 1.08.1918 r. została przenie-
siona do 2-klasowej szkoły publicznej w Nowotańcu. Tu 25 
marca 1919 r. zachorowała na tyfus. Choroba i rekonwale-
scencja trwały do 30.11.1919 r.

Po powrocie do zdrowia 1.12.1919 r. została zatrud-

niona w 1-klasowej szkole w Tyrawie Wołoskiej, gdzie pra-
cowała 5 lat i 9 miesięcy.

Z dniem 1.09.1925 r. rozpoczęła pracę w 4-klasowej 
szkole powszechnej w Załużu. 

Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego uznało 
teraz, że można zaliczyć jej już „praktykę w charakterze na-
uczycielki tymczasowej w szkołach ludowych”. 14.11.1925 r. 
zdawała więc egzamin nauczycielski do szkół powszech-
nych przed Państwową Komisją Egzaminacyjną dla na-
uczycieli Szkół Powszechnych, w celu uzyskania „Patentu 
na nauczyciela szkół powszechnych”. Na podstawie tego 
egzaminu komisja: „uznała Pannę Dutkiewicz Łucję dosta-
tecznie uzdolnioną do samodzielnego sprawowania urzędu 
nauczycielskiego w szkołach powszechnych z językiem wy-
kładowym polskim”.

Przy „osobnym egzaminie z nauki religii” kandydatka 
„okazałą się dostatecznie uzdolnioną do zastępowania, na-
uczyciela religii swego wyznania”. Konsekwencją pozytyw-
nie zdanego egzaminu i otrzymania patentu było wydanie 
przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego na mocy 
ustawy z dnia 1.08.1926 r. o stosunkach służbowych na-
uczycieli, „Dekretu nauczyciela”, na podstawie którego Pa-
nią Łucję Dutkiewiczównę z dniem 1 stycznia 1927 r. miano-
wano stałą nauczycielką publicznych szkół powszechnych.

W Załużu pracowała 14 lat – aż do wybuchu II wojny 
światowej.

Czas okupacji od 1.09.1939 r. do 1.09.1941 r., spę-
dziła w domu rodzinnym. Był to okres „bezczynności zawo-
dowej” ze względu na „przymusowy brak pracy”.

Od 1.09.1941 r. otrzymała skierowanie do pracy w 
2-klasowej szkole powszechnej w Krzywem wydane przez 

Halina  Pocałuń
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„Ojczyzna jest darem i zadaniem”

Złożenie kwiatów pod pomnikiem
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Inspektora Hubera z Inspektoratu Szkolnego w Sanoku 
(Huber z pochodzenia Niemiec w okresie międzywojennym 
aktor teatru lwowskiego). Pracowała tu do 31.08.1944 r., 
czyli do końca II wojny światowej.

Od 01.09.1944 r. po zakończeniu działań wojennych 
na terenie powiatu brzozowskiego rozpoczęto naukę w 
szkołach powszechnych. 

Marzeniem Łucji było wrócić do rodzinnego domu, 
do Sanoka, ale tam nie było jeszcze zorganizowanej pracy 
szkół. Nikt nie mógł też zapewnić jej, że dostanie pracę, gdy 
w powiecie sanockim nauka się rozpocznie.

Pozostała więc w szkole w Krzywem, mając nadzie-
ję, że zmieni miejsce pracy w przyszłości.

Wojna zabrała jej najbliższe osoby – najpierw zmarł 
ojciec, w 1943 r. - matka, zaś najstarsza siostra Helena 
zmarła w 1947 r. W Sanoku pozostała chora siostra Maria. 
Łucja odwiedzała ją, wspierała w miarę własnych możliwo-
ści. Do Sanoka przez las, piechotą było 18 km (szosą 28 
km), ale można było chodzić tędy latem i gdy własne zdro-
wie na to pozwalało.

Praca w szkole powojennej  była bardzo trudna. 
Ciężkie warunki materialne, lokalowe – po prostu -  jak ma-
wiał śp. P. Wróblewski - „głodno i chłodno”.

Kłopoty były też z realizacją programu nauczania 
– nie było żadnych instrukcji dydaktycznych, nie było pod-
ręczników (wszystkie w 1939 r. należało zebrać i odesłać do 
Inspektoratu Szkolnego w Sanoku). Nauczycielki z pamięci 
recytowały wiersze, opowiadały treść lektur, „przemycając” 
treści patriotyczne, których oficjalne przekazywanie nie by-
łoby akceptowane przez władze szkolne. 

Od 1945 r. została wznowiona działalność ZNP – do 
którego Łucja Dutkiewicz należała od 1921 r. (pracowała 
wtedy w Tyrawie Wołoskiej).

Z dniem 15.08.1945 r. powierzono Jej obowiązki kie-
rownika 4-klasowej Szkoły Powszechnej w Krzywem. Sta-
rała się wykonywać swoją pracę jak najlepiej i była za to 
szanowana i lubiana w środowisku. 

Trudności powojenne w pracy powiększały jeszcze 
braki kadrowe i często zmieniający się nauczyciele, a także 
warunki lokalowe – w jednej izbie lekcyjnej uczyły się po-
czątkowo i 4 klasy.

Ze względu na trudną sytuację rodzinną i własny stan 
zdrowia wystąpiła 30 maja 1948 r. do Kuratorium Okręgu  
Szkolnego w Rzeszowie przez Inspektorat Szkolny w Brzo-
zowie z prośbą o przeniesienie  do pracy do Sanoka lub po-
wiatu sanockiego. Odpowiedź była negatywna ze względu 
na brak wolnych etatów w szkołach. 

Tymczasem stan jej zdrowia również pogarszał się, 
a możliwości leczenia, w przypadku znacznej odległości od   
„opieki lekarskiej” były znikome. Wystąpiła więc w okresie 
wakacji (18 lipca) 1950 r. o udzielenie miesięcznego urlopu 
na leczenie własne. Zastępstwo za nią w szkole objęła na-
uczycielka Józefa Bocoń (później Suchodolska). Do pracy 
wróciła 15.08.1950 r., chcąc przygotować szkołę do rozpo-
częcia zajęć 1 września. Z dniem 1.09.1950 r. otrzymała 
jednak odwołanie ze stanowiska p. o. kierownika szkoły 
podpisane przez Kierownika Wydziału Oświaty PPRN w 
Brzozowie Ludwika Steina. Pracowała nadal jako nauczy-
cielka w Szkole Podstawowej w Krzywem do roku1958.

W ostatnim 1957/58 roku szkolnym ze względu na 
stan zdrowia przeważnie była na zwolnieniu lekarskim.

6.06.1958 r. zawiadomiła kierownictwo Szkoły Pod-

stawowej w Krzywem, że z powodu choroby zamierza od 
września 1958 r. przejść w stan spoczynku służbowego. 
Na podstawie pisma Kierownika Wydziału Oświaty PPRN 
w Brzozowie została zwolniona ze służby nauczycielskiej z 
dniem 30.06.1958 r. 

Wróciła do Sanoka, by wreszcie na stałe zamieszkać 
w domu rodzinnym przy ulicy Daszyńskiego.

Mieszkańcy Krzywego nie zerwali z Nią kontaktu 
– odwiedzali, wspierali, opiekowali się jak mogli. Najpierw 
zamieszkała z Nią Danuta Nabywaniec, a później Anna Ko-
gut.

Ze wspomnień Anny Kogut dowiadujemy się, że dom 
rodzinny Łucji Dutkiewicz stał przy ul. Daszyńskiego, tam, 
gdzie teraz jest zajezdnia autobusów – za domem był ogród 
i rosły drzewa.

„Dom był na zakręcie i jednej zimy, jak było ślisko, 
dwa razy samochody w niego uderzyły. Chociaż szkody nie 
były takie bardzo duże, władze miejskie Sanoka odkupiły od 
P. Łucji Dutkiewicz, dom i ogród (przez jakiś czas był tam 
plac targowy). Właścicielka otrzymała też wtedy mieszkanie 
w lokalu przy ulicy Poprzecznej.”

Zamieszkała tam również opiekująca się Nią Pani 
Anna Kogut, której zresztą P. Łucja Dutkiewicz była chrzest-
ną mamą.

Ze względu na stan zdrowia i samotność P. Łucja 
Dutkiewicz potrzebowała opieki, potrzebowała wsparcia, 
ale zawsze była radosna, uśmiechnięta, zachowała wesołe 
usposobienie zwłaszcza dla spotykanych – nawet na ulicy 
w Sanoku – znajomych z Krzywego. 

Lubiła wspominać czas pracy w szkołach. Najwięcej 
opowiadała o „swych dzieciach z Krzywego”, które kochały 
Ją i tak, jak ich rodzice, zawsze Ją szanowały.

Dodawała jednak często, że „przeżyła 2 wojny świa-
towe, ale trzeciej, to już nie chce przeżyć.”

Zmarła, mając prawie 91 lat; stan spoczynku zawo-
dowego trwał ok 30 lat. Pochowana została w rodzinnym 
grobowcu na cmentarzu przy ulicy Kościuszki w Sanoku. Z 
pewnością jednak jako jedna z naszych polskich „siłaczek” 
nie zostanie zapomniana.

Halina Pocałuń
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Pani Łucja z koleżankami: Stefanią Dmitrzak i Stanisławą Tylko
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Ulucz... Niepozorne wzniesienie Dębnik (Dubnyk), 
na którym posadowiona jest najstarsza, jak do niedawna 
powszechnie sądzono i bezsprzecznie jedna z najpięk-
niejszych drewnianych polskich cerkwi, to właściwie tylko 
garb, wypukłość w zboczu rozległego, zalesionego kopca 
o regularnym kształcie rotundy, Czerteża będącego nie-
wątpliwie osobliwością Pogórza Przemyskiego. Fenome-
nem bynajmniej nie z powodu rozmiarów ani nazwy – ten 
częsty w Karpatach toponim pochodzenia rusińsko-woło-
skiego oznacza miejsce karczunku, porębę, trzebież; no-
tabene położona po sąsiedzku na przeciwległym brzegu 
Borownicy góra też nosi miano Czerteż – lecz ponieważ 
wśród głębokich jarów skrywa lekko pofałdowaną (w jed-
nym miejscu delikatnie wklęśniętą, a nieco wyżej przewie-
szoną), pionową ścianę wysoką na dwadzieścia metrów 
i takiej samej szerokości u podstawy. Owa wychodnia 
twardszego od granitu piaskowca krośnieńskiego nie  
została zaznaczona na żadnej z wydanych dotychczas 
map turystycznych, prawdopodobnie wskutek przeocze-
nia kartografów, których większość myli zresztą nawet 
tak ważne toponimy, jak nazwy gór w regionie. Skądinąd 
te błędy i pominięcia są dla opisywanej ściany istnym 
darem losu, gdyż obecność na mapach spowodowała-
by niechybnie zainteresowanie żądnych silnych wrażeń 
wspinaczy. Jak to ma miejsce w przypadku popularne-
go Leskiego Kamienia, przez podnoszących kwalifikacje 
sportowe zostałaby naszpikowana żelastwem, przez ło-
buzów zaś oszpecona sprejem. Jakkolwiek dokumenty 
geodezyjne przypisują mu miano Dopust, polscy znawcy 
Czerteża zwą urwisko Lamentarzem, a niegdysiejsi ru-
sińscy bywalcy – Lamentarnykiem.

Zapyta ktoś, jakie jest pochodzenie tych nazw dość 
dziwacznych. Dostępne mi źródła wskazują jednoznacz-
nie na historię Daniła Hrywy, syna kmiecego, włóczęgi, 
który w 1854 roku, a więc niedługo po zniesieniu pańsz-
czyzny w Galicji, realizując ojcowskie interesy, w towa-
rzystwie pary dorodnych wołów udał się z Międzybrodzia 
na jarmark w Mrzygłodzie. Młodzian, w drodze powrotnej 
przez zbójów oskubany z sakiewki, w lęku przed gnie-
wem ojca zrejterował do Ulucza, gdzie miał widoki na 
objecie funkcji parobasa w zasobnym gospodarstwie le-
śnego ekonoma...

Minęły dwa lata. Nastał czerwiec. Daniło harował 
na gumnie i roli od świtu do nocy, od nocy do świtu zaś 
wzdychał do Ołenki, urodziwej córki Wasyla Kiryka, też 
gospodarza co się zowie, którego zagroda oraz smako-
wite cztery morgi dobrej ziemi położone były na prze-
ciwległym skraju Ulucza. Pewnego poranka jął golić łąkę 
schodzącą szerokim pasem aż do Sanu śpiesznie. Czas 
pilił, kośba jawiła się jako konieczność najpierwsza, 
wszak trawy po obfitych wiosennych deszczach na pół-
tora łokcia zdążyły wyrosnąć, gdy ze wsi wrzask, lament 
babski dopadł go wielki.  Ot, bieda, ot, nieszczęście, ot, 
dopust piekielny – Ołena znikła bez śladu! Znikła przed 
świtaniem, jakby z chaty ktoś wywiódł podstępem, po-
rwał w nieznane. Kto? Ano pewnikiem bies Duda, który 
tak się w owych czasach rozswawolił, że na Pogórzu 
od Hłomczy po Jawornik nocy spokojnej nie było, tak 
figle szpetne czynił często. Wywiedziawszy się, gdzie 
który chłop polazł dziewkę szukać, Daniło odrzucił kosę 

i pobiegł do cerkwi.
Na Dubnyku prócz zdziczałego kota nie znalazł 

żywej duszy; nawoływania nie przynosiły efektu. Wsze-
lako dały mu do myślenia pozostawione na danielowej 
ścieżce ślady: wyraźne, świeże, głębokie a zmieszane ze 
zwierzęcymi.  Nie deliberując długo, gwoli zapewnienia 
sobie bodaj iluzorycznej przewagi w ewentualnym star-
ciu z czortem chwycił kluczkę opartą o ścianę babińca i 
podążył w górę Czerteża.  Trop wiódł zygzakami, bywało, 
że również w poprzek góry, przeto niejeden raz zachodzi-
ła konieczność brnięcia przez błoto początkujące żywot 
rachitycznych strużek, które gdzieś w zboczu po heroicz-
nym przebyciu kilkudziesięciu czy ledwie kilkunastu sąż-
ni zanikały, tworząc kolejne bagienko, bądź pokonywania 
stromych, usypujących się boków głębokich jarów. Parno 
było. Daniło grzał się niemiłosiernie, lecz nie zwolnił kro-
ku ani na chwilę. Wtem przystanął zaskoczony. Ścieżyn-
ka doprowadziła go do litej skały, piaskowcowej zerwy, 
i się skończyła. Młodzieniec mógł albo zejść znacznie i 
spróbować ominąć urwisko dołem, albo też cofnąć się, 
po czym piąć w terenie, gdzie nawet korzenie krzewów 
nie znajdowały wystarczającego oparcia w skruszałych 
łupkach, a ich gałązki zwisały nad przepaścią, ciążąc ku 
zagładzie, którą przypuszczalnie groził każdy żwawszy 
poryw wiatru. Dalsza droga na wprost nie pozostawiała 
złudzeń – pion ściany załamywał się, zapadał w sobie; 
rzeźba skały była nad wyraz uboga, pozbawiona jakich-
kolwiek stopieńków, także istotniejszych, przydatnych 
do wspinaczki rys i szczelin. Nagle z urwiska nad sobą 
usłyszał zdławiony jęk czy też szloch. Zadarł głowę, lecz 
nie dojrzał nikogo. Chwyciwszy wystające, sprawiające 
wrażenie solidniejszych, lepiej od innych umocowanych 
korzeni, wygiął się do tyłu i ponownie popatrzył w górę. 
Żadnych rezultatów! Zadyszany wnet przylgnął do ścia-
ny. Wtedy jęk się powtórzył, jakby wyraźniejszy.  W tonie 
raczej cienki, przeciągły. Żałosny. Bezsprzecznie ludzki.

-To ty, Ołenko?! - zawołał. - Gdzieżeś, niebogo?! 
- wytężył słuch.

Obok przeleciał duży ptak, na pobieżny rzut oka 
czarno upierzony, nieznanego gatunku. Nie zdążył trzy-
krotnie machnąć skrzydłami, gdy jęk po raz kolejny na-
znaczył przestrzeń i, przerodziwszy się w lament, zamarł. 
Niewątpliwie stanowił odpowiedź. Przyzywał. Daniło oce-
nił, że źródło dźwięku, owa nieszczęsna, wymagająca 
niezwłocznej pomocy istota, ani chybi luba Ołenka, znaj-
duje się tuż za wybrzuszeniem, do przebycia wszystkiego 
tylko trzy sążnie... ech, może nawet łokieć mniej!

Zauważył, że na wysokości piersi ze ściany wysta-
je kanciasty guz na cal szeroki. Spróbował go palcami. 
Mocny! Powinien wytrzymać! Powiódł wzrokiem wyżej i 
jeszcze wyżej. Skrupulatnie spenetrował widoczną połać 
piaskowca. Tu i ówdzie dostrzegł kolejne wypustki. Gdy-
by nie zmęczenie fizyczne, do którego doszło napięcie 
nerwowe, może dałby radę. Może...

Zzuł łapcie. Pogimnastykował palce. Zatarłszy dło-
nie, zaczerpnął głęboko powietrza, nim ruszył.

Scenę tę zza krzaków obserwował, później relację 
z niej zdał mieszkańcom Ulucza Mirko, pacholę wysłane 
przez leśnego ekonoma do pomocy chwackiemu parob-
kowi.

Marcin Niziurski
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Danile los sprzyjał. W ciągu niewielu chwil kosz-
tem niebywałego wysiłku dotarł popod  przewieszkę, kie-
dy Mirkowi akurat załopotało coś za plecami. Odwrócił 
się. Nieznane ptaszysko, to samo, co poprzednio, prze-
płynęło w pobliżu, niemal na wyciągnięcie ręki. Pęd po-
wietrza od skrzydeł owiał twarz chłopięcia. W tym czasie 
wspinacz musiał pokonać przewieszkę, bo znikł z pola 
widzenia.

Już nikt nigdy nie ujrzał Ołenki ani Daniły. W zbo-
cza Czerteża wdarła się nowa roślinność – nadzwyczaj 
wytrzymałe, za to mało wybredne odmiany olchy szarej 
tudzież buczyny karpackiej. Bogato zarosły nimi też po-
bocza urwiska. Z tego właśnie powodu na samą ścianę 
najłatwiej dziś natrafić w wietrzny czas, gdy wichura roz-
wiewa gałęzie na boki. Obdarzony spostrzegawczością 

bądź szczęściem obserwator zlokalizuje ją przy pomocy 
lornety także zza Sanu,  wprawdzie z lekkiego ukosa, ale 
całkiem wyraźnie – znad Chłopskiego Lasu, zwłaszcza 
zaś z wyniosłych a niezalesionych wzgórz nad Witryło-
wem: Koziarczysk i Góry Potockiego.

 Wedle niektórych świadectw w górnej części 
urwiska tuż nad przewieszką w ostrym świetle słońca 

można czasem dostrzec zarys wczepionej w piaskowiec 
samotnej kobiecej postaci, niekiedy, lecz rzadziej, dwoj-
ga ludzi złączonych uściskiem. W taką właśnie wietrzną 
porę również teraz, po półtora wieku, w pobliżu przepa-

ści da się posłyszeć ni to zawodzenie, ni jęki przepełnio-
ne żałością. Jednakże zdarza się ponoć, że w skale nie 

smętne dźwięki, a śmiech zakwita. Śmiech radosny.   
Marcin Niziurski

24 listopada 2012 roku w sali Wiejskiego Domu Kul-
tury w Dydni odbyła się kolejna Staropolska Biesiada Lu-
dowa, której organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w 
Dydni oraz Koła Gospodyń Wiejskich. W biesiadzie udział 
wzięło 13 kół z terenu Gminy Dydnia oraz Koło Gospodyń 
ze Słowacji (Raslavice), które również przyjechało z samy-
mi pysznościami przyrządzonymi przez tamtejsze gospo-
dynie. Delegacji przewodniczył starosta Raslawic Anton 
Lamanec, który od kilku lat bardzo prężnie współpracuje z 
Gminą Dydnia. 

Biesiadę zwyczajowo otworzył Zespół Pieśni i Tańca 
Kalina z Niebocka, który zaprezentował tańce Przeworskie 
i Krakowskie. Barwność strojów oraz poziom artystyczny 
zespołu wzbudziły zachwyt i podziw uczestników biesiady. 
Gości zaproszonych przywitał Dyrektor GOBPiW w Dydni 
Jacek Adamski, stwierdzając: „Organizacja biesiady to nie 
tylko chęć spędzenia miłego Andrzejkowego wieczoru, ale 
to szczególnie ochrona tradycji i folkloru wsi galicyjskiej, a 
tym samym dziedzictwa narodowego, to utrwalenie i udo-
kumentowanie ginących potraw i nalewek. To także próba 
uaktywnienia działalności kół gospodyń z terenu Gminy 
Dydnia.”

Oficjalnego otwarcia biesiady dokonał Wójt Gminy 
Dydnia Jerzy F. Adamski.

Każde koło przygotowało wyśmienite smakołyki, któ-
re dostojnie „prezentowały się” na pięknie udekorowanych 
stołach. Podczas degustacji potraw gościom umilała czas  

Kapela Ludowa „Przepióreczka” z Niebocka, która działa 
przy GOKBPiW w Dydni.

Każde koło postarało się o znakomite potrawy, pysz-
ne, pachnące, które na sam widok wzbudzały nieodpartą 
chęć skosztowania. Ilość dań zaprezentowanych przez koła 
gospodyń była tak duża, że nie sposób było skosztować 
nawet połowy potraw. 

Z bardziej ciekawych dań, które pojawiły się na sto-
łach były: karkówka na kiszonej kapuście z ananasem,  
zupa królewska, kurczak jedzący świniaka, sernik królew-
ski, kurczak niespodzianka, sałatka andrzejkowa, pierogi 
kebabowe, kapusta z mięsem.

Delegacja ze Słowacji zaprezentowała starosłowac-
kie potrawy takie, jak: macianka z kiełbasą i słoniną, koła-
cze słodkie weselne, zraziki mielone, rożki ze śliwkowym 
wkładem, słodkie pierogi.

Nie sposób wymienić wszystkich potraw, bo każde 
koło prezentowało jeszcze ciasta, chleby, rogaliki, prze-
pyszne nalewki, swojskie wina, śliwowice. 

Na każdym stole pięknie przyozdobionym w glinia-
ne garnki, drewniane łyżki, suszone dekoracje z kwiatów, 
pachniał swojski chleb, bułeczki, smalec ze skwarkami 
i kiszone ogórki. Jednym słowem było w czym wybierać, 
degustować i zachwycać się różnorodnością staropolskiej i 
starosłowackiej kuchni. 

Na biesiadę przybył również zaproszony gość z Mek-
syku, który robił „Meksyk” podczas tańca z bardziej odważ-
nymi tancerkami. Śmiechu i owacjom nie było końca.

Organizator powołał kapitułę smakoszy, do której zo-
stali wybrani: 
- Józef Kołodziej – Dyrektor PUP w Brzozowie, 
- Stanisław Pilszak – Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Brzozowie, 
- Henryka Pelczarska -  Główna Księgowa GOKBPiW w 

Dydni 
Po burzliwych obradach komisja przyznała tytuł po-

trawy roku dla dania „Karkówka na kiszonej kapuście 
z ananasem”, która została przygotowana przez Panie z 
KGW w Obarzymie. 

Po wręczeniu nagród ponownie na scenie pojawiła 
się Kapela Ludowa „Przepióreczka”, dając sygnał, że tańce 
rozpocząć należy. 

Małgorzata Turopolska

Dla utrwalenia radosnych chwil

fot. archiwum
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Każdemu z nas koniec roku kojarzy się z okresem 
zadumy oraz czasem, w którym dokonujemy różnorakich 
podsumowań. To także czas podsumowań inwestycji zre-
alizowanych przez Gminę Dydnia w 2012 roku, a mowa tu 
przede wszystkim o takich zadaniach, jak:  
1. Modernizacja i urządzenie obiektów kulturalnych i re-

kreacyjno - sportowych w miejscowościach Końskie, 
Krzywe, Krzemienna, Jabłonka na szlaku Architektury 
Drewnianej. 

W ramach tego programu rozbudowano, wyremontowano, 
wybudowano:

1.1. Rozbudowano Dom Ludowy w Krzywem poprzez 
dobudowę świetlicy i garażu OSP o pow. 104,73 m2 
oraz urządzono nowe sanitariaty w budynku, likwi-
dując stare na zewnątrz budynku, zmodernizowano 
pomieszczenie kuchenne i jego zaplecze, wyremon-
towano salę taneczną, wykonano nowy dach, elewa-
cję z dociepleniem, ogrodzenie oraz parking z kostki 
brukowej.

1.2. Remont Domu Ludowego w Jabłonce – wymienio-
no parkiet w sali tanecznej i na scenie, zlikwidowano 
boazerię i posadzkę lastryko w na klatce schodowej 
- ściany wyszpachlowano i pomalowano, posadzkę 
wykonano z płyt granitowych, ściany zabezpieczono 

odbojnicami z płyty meblowej, w sanitariatach wy-
mieniono okładziny ścian i posadzkę, drzwi, instala-
cję wodno-kanalizacyjną i elektryczną, wymieniono 
główne drzwi zewnętrzne i wewnętrzne na drzwi alu-
miniowe.

1.3. Zmodernizowano Dom Ludowy w Krzemiennej po-
przez gruntowny remont wraz ze zmianą dachu, 

Dobudowana świetlica i garaż w DL w Krzywem

Dom Ludowy w Krzywem

fot. G. Cipora

fot. G. Cipora

fot. G. Cipora

fot. G. Cipora

fot. M. Dżoń

Sala taneczna Domu Ludowego w Jabłonce

Ogrodzenie i dojście DL w Krzemiennej

Dom Ludowy w Krzemiennej

Maciej Dżoń
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stropu oraz wzmocniono konstrukcję ścian, wyre-
montowano salę taneczną, wykonano ogrodzenie, 
elewację z dociepleniem, dojścia, chodniki i parking.

1.4.  Budowa parku rekreacyjnego w Krzemiennej – na 
powierzchni 0,9 ha zdewastowanego  i opuszczone-
go terenu podworskiego urządzono skwer rekreacyj-
ny im. Dydyńskich, wykonując pogłębienie i oczysz-
czenie stawu o pow. 0,4 ha, a na pozostałym gruncie 
o pow. 0,5 ha urządzono trawniki, ścieżki spacero-
we o nawierzchni żwirowej dł. 240 m, zamontowano 
22 szt. ławek i 20 koszy na śmiecie oraz posadzono 
200 szt. krzewów i drzewek.

1.5. Budowa Boiska Sportowego w Końskiem polegała 
na wykonaniu nowej nawierzchni trawiastej o wym. 
62,0x32,0 m do piłki nożnej i do siatkówki o wym. 
9,0x20,0 m, ogrodzeniu wys. 3,0 m, placu rekreacyj-
nego wyposażonego w 2 szt. zadaszenia i 34 szt. 
ławek, wykonanie chodników z kostki brukowej i na-
wierzchni asfaltowej na parkingu.

2. Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego w Nieboc-
ku. W ramach programu „Bezpieczne boiska Podkar-
pacia”, który powstał z myślą o poprawie stanu boisk 
sportowych na terenie województwa oraz w celu propa-
gowania zdrowego stylu życia mieszkańców naszego 
regionu, stare niekompletne, ogrodzenie /łapacz piłki/ 
zostało rozebrane, a wybudowano nowe ogrodzenie o 
dł. 2 x po 40,0 m i wys. 5,8 /łapacze piłki za bramkami/ 
i 182,4 m, wys. 1,5 m z dwoma bramami wjazdowymi i 
furtkami dla pieszych. 

 Ogrodzenie wykonano z siatki w kolorze zielonym na 
słupkach stalowych

3. Remont elewacji budynku Zespołu Szkół w Niebocku.
 Wykonano kompleksowo elewację wraz z dociepleniem 

ścian budynków dydaktycznych oraz malowanie elewa-
cji sali gimnastycznej. Ponadto wykonano nowe schody 
wejściowe i odwodnienie.

fot. G. Cipora

fot. G. Cipora

fot. G. Cipora

fot. G. Cipora

fot. M. Dżoń

Skwer rekreacyjny w Krzemiennej

Pogłębiony i oczyszczony staw w Krzemiennej

Ławki i zadaszenie na boisku w Końskiem

Boisko sportowe w Końskiem

Ogrodzenie boiska sportowego w Niebocku
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Drogi
W ramach odbudowy dróg uszkodzonych w wyniku 

klęski żywiołowej odbudowano drogi.

1. „Za Dębinę” w miejscowości Wydrna/Dydnia, nawierzch-
nia z płyt żelbetowych typu JOMB.

2. „Łączki” w miejscowości Jabłonka, nawierzchnia asfal-
towa.

3. Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do grun-
tów rolnych w obrębie: Wydrna, nawierzchnia z płyt 
żelbetowych typy JOMB wraz z podsypką piaskową 
i zasypką, odwodnieniem i poboczami /od drogi po-

wiatowej do kaplicy św. Jana/
4. Regeneracja i naprawa drogi, Grabówka - Lalin w miej-

scowości Grabówka i Temeszów – Rzeki w Temeszo-
wie.

Chodnik
Gmina we współpracy z Podkarpackim Zarządem 

Dróg wybudowała chodnik przy drodze wojewódzkiej o dł. 
600,0 m w Dydni za kwotę 400 tys. zł z czego 200 tys. z 
budżetu gminy.

Utworzenie drugiego oddziału przedszkolnego 
ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-

fot. G. Cipora fot. G. Cipora

fot. G. Cipora

fot. G. Cipora
fot. G. Cipora

Zespół Szkół w Niebocku

Droga „Za Dębinę”

Droga w „Łączki”

Budowa chodnika w Dydni

Droga do kaplicy św. Jana

fot. G. Cipora
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mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z funduszy 
unijnych zostały przygotowane sale, szatnia, sanitariaty.

PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicz-
nej. Przystąpiono do ww projektu, który ma na celu moderni-
zację pasywnej infrastruktury sieciowej Jednostek Samorządu 
Terytorialnego. Ma zapewnić szeroki dostęp informatyczny w 
województwie podkarpackim i stworzyć sprawne załatwianie 
spraw w urzędach JST za pomocą Internetu, drogą e-mail. W 
2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
wraz z Gminą Dydnia rozpoczął realizację projektu. 

Utrzymanie obiektów komunalnych
1. Montaż dwóch zadaszeń /wiat/ dla zawodników na boisku 

sportowym przy Zespole Szkół w Dydni
2. Remont pomieszczenia socjalnego i podjazdu budynku 

Poradni Lekarza POZ /Ośrodka Zdrowia/ w Witryłowie.
3. Wymiana gazowego podgrzewacza wody przepływowej,  

baterii wannowej i kuchni gazowej w pomieszczeniu kuch-
ni  budynku Domu Ludowego w Niebocku.

4. Wymiana przyłącza wodociągu z rur PE wraz z robotami 
ziemnymi na długości 200 m do budynku DL w Jabłonce.

5. Wymiana pompy cyrkulacji wody układu centralnego 
ogrzewania  budynku komunalnego (szkoła, ośrodek 
zdrowia, apteka itp) w Krzemiennej.

Ponadto we wszystkich miejscowościach z budżetu 
gminy finansowane były także zadania realizowane w ramach 
Funduszu Sołeckiego. Zadania te realizowane były zgod-
nie z ustaleniami zawartymi we wnioskach Rad Sołeckich 
przyjętych przez poszczególne zebrania wiejskie w danych 

miejscowościach. W oparciu o te wnioski i ustalenia zebrań 
wiejskich wykonano wiele potrzebnych prac remontowych 
infrastruktury drogowej oraz bieżące jej utrzymanie. Środki 
przeznaczane były także na utrzymanie czystości i porządku, 
zagospodarowanie miejsc i placów publicznych wokół budyn-
ków szkół, domów ludowych, zakup niezbędnego sprzętu do 
ich utrzymania.

Nagrody i wyróżnienia przyznane Gminie Dydnia 
w 2012 r.

Kapituła konkursu „Gmina Fair Play”, Krajowa Izba 
Gospodarcza oraz fundacja „Instytut Badań nad Demokracją 
i Przedsiębiorstwem Prywatnym” przyznały po raz piąty tytuł 
i certyfikat „Gmina Fair Play 2012” Certyfikowana Lokalizacja 
Inwestycji oraz Nagrodę Główną - Statuetkę Gmina Fair Play 
2012 oraz Złotą Statuetkę. 

Wręczenia certyfikatów „Gmina Fair Play 2012” odby-
ło się 7 grudnia 2012 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i 
Nauki w Warszawie.

Gmina Dydnia uzyskała Certyfikat „Gmina Fair Play 
2012”- Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji w kategorii: Gmi-
na Wiejska Agro - kategoria ta obejmuje gminy, gdzie zloka-
lizowane są miejscowości, z których żadna nie posiada praw 
miejskich, a których rozwój jest związany z rolnictwem, agro-
biznesem lub szeroko rozumianym przetwórstwem rolno-spo-
żywczym. 

Głównym celem programu „Gmina Fair Play” – Certy-
fikowana Lokalizacja Inwestycji jest identyfikacja gmin przyja-
znych inwestorom, a więc działających zgodnie z zasadami 
przejrzystości procedur oraz charakteryzujących się prawo-
rządnością i wysokim poziomem etycznym pracowników gmi-
ny. Nagradzane są gminy w pełni zaangażowane w tworzenie 
jak najlepszego klimatu inwestycyjnego. Potencjalnym inwe-
storom wskazywane są miejsca korzystne z ich punktu widze-
nia, a więc takie, w których inwestorzy są obsługiwani według 
określonych standardów.

W 2012 roku została przedłużona ważności otrzyma-
nego w 2011 certyfikatu ISO 9001:2008 na kolejny rok. Certy-
fikat to uznany w skali światowej model Systemu Zarządzania 
Jakością oparty o satysfakcję Klienta, wynikającą ze spełnie-
nia jego wymagań i potrzeb. Norma ISO 9001:2008 zawiera 
wymagania dla systemu zarządzania jakością mającego za-
stosowanie dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielko-
ści i rodzaju, która potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego 
dostarczania wyrobów czy usług zgodnych z wymaganiami 
klienta i mających zastosowanie do obowiązujących przepi-
sów oraz dążąc do zwiększenia zadowolenia klienta.

Maciej Dżoń

fot. G. Cipora

fot. G. Cipora

Nowa sala w przedszkolu w Dydni

Rozpoczęcie adaptacji budynku „ochronki”
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Boże Narodzenie to jedno z najpiękniejszych świąt w 
naszej chrześcijańskiej tradycji. Chcemy spędzić je wśród 
grona bliskich, przyjaznych nam osób, w ciepłej, rodzinnej 
atmosferze.

Niezwykle ważne jest, aby nikt w ten wyjątkowy czas 
nie czuł się odizolowany czy zapomniany. Każdy, kto od-
czuwa potrzebę wspólnego przeżywania czasu świąt, ma 
możliwość uczestniczenia w spotkaniach bożonarodzenio-
wych. W 2012 roku spotkania odbyły się w 13 miejscowo-
ściach gminy Dydnia. W ich organizację zaangażowane 
były wszystkie  środowiska poszczególnych wsi, takie jak: 
nauczyciele wraz uczniami , dyrektorzy szkół, radni, sołtysi, 
Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Rodziców.

Spotkania bożonarodzeniowe poprzedzone były 
występami artystycznymi dzieci i młodzieży. Stanowiły one 
niezwykłą oprawę  i wprowadzały w podniosłą atmosferę  
zbliżających się świąt. Z pieczołowitością przygotowane i 
serwowane przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich i Rad 

Rodziców znakomite dania, nawiązywały do tradycyjnych 
potraw wigilijnych. Na każdym spotkaniu obecny był gospo-
darz Gminy – Wójt Jerzy F. Adamski.

Słowa szczególnego podziękowania należy skie-
rować pod adresem sponsorów spotkań bożonarodzenio-
wych. W tym roku organizatorzy spotkań mogli liczyć na 
pomoc rzeczową i finansową otrzymaną ze strony takich 
instytucji i osób, jak: J. Nowak Stacja Paliw w Niebocku, 
A. Wolanin „Hit” Niebocko, G. i M. Fejdasz „GRAMAR” Dyd-
nia, G. i A. Wójtowiczowie „Granpik” w Brzozowie, T. i A. 
Zygarowicz „Alta” w Brzozowie, „Krusz-Bet” w Obarzymie, 
sklep „OLIMPIA” R. Pierożak Jabłonka.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim oso-
bom zaangażowanym w organizację spotkań bożonaro-
dzeniowych, życzymy zdrowia i prosimy o dalsze wsparcie 
naszych działań w kolejnych latach.

Teresa Szelest 
Kierownik GOPS w Dydni

20 grudnia w Zespole Szkół w Dydni z inicjatywy  dy-
rektor Iwony Pocałuń odbyło się spotkanie o charakterze wi-
gilijnym. Przybyli na nie emerytowani oraz czynni nauczycie-
le i pracownicy obsługi. Swoją obecnością zaszczycili nas: 
Wójt Gminy Jerzy F. Adamski i Ksiądz Prałat Adam Drew-
niak. W świąteczny nastrój wprowadziła wszystkich młodzież 
częścią artystyczną, a harcerze przekazali zebranym Betle-
jemskie Światełko Pokoju. 

Wigilię rozpoczęło odczytanie przez ks. Adama Drew-
niaka fragmentu Biblii o narodzeniu Pana Jezusa. Następnie 
składano sobie wzajemne życzenia i łamano się opłatkiem, 
po czym wszyscy zajęli miejsca przy stole, aby spożyć wigi-
lijne dania i wspólnie kolędować. 

Spotkanie przebiegało w bardzo uroczystym a jedno-
cześnie serdecznym i miłym nastroju. Takie chwile zbliżają 
ludzi.

Kolejny „świąteczny” dzień to 21 grudnia, nasza 
szkolna Wigilia. Najpierw wszyscy spotkali się na sali gim-
nastycznej, gdzie obejrzeli przedstawienie o dziewczynce z 
zapałkami przygotowane przez przedszkolaków i uczniów 
szkoły podstawowej. Następnie harcerze przekazali Betle-
jemskie Światełko Pokoju przedstawicielom poszczególnych 
klas, a dyrektor Iwona Pocałuń złożyła wszystkim serdecz-
ne życzenia. Później uczniowie ze stroikami rozświetlonymi 
Światełkiem Pokoju udali się do swoich sal. W szkole słychać 
było śpiew kolęd, a w powietrzu unosiła się woń świątecz-
nych potraw.

Równie uroczyście przebiegały wigilie klasowe i na-
sza - VI b także. Gdy weszliśmy do odświętnie udekorowanej 
sali, były tam już nasze mamy, które przygotowały dania wi-
gilijne. Od Betlejemskiego Światełka Pokoju odpaliliśmy po-
zostałe świeczki w stroikach, stojące na zastawionym stole. 
Było uroczyście, zadbaliśmy o dodatkowe nakrycie dla nie-
spodziewanego gościa. Mieliśmy szczęście, przybyli goście 
w osobach: dyrektor Iwony Pocałuń, wicedyrektor Marty Ra-
chwał i druha - Witolda Pocałunia. Na rozpoczęcie naszej kla-
sowej Wigilii Andżelika Hawrylak odczytała fragment Pisma 

Świętego o narodzeniu Pana Jezusa, później odśpiewaliśmy 
kolędę, a następnie przyszedł czas na życzenia. Składali je 
wszyscy wszystkim, uściskom nie było końca. Wreszcie nad-
szedł czas spożywania posiłków. Na początek była bułka z 
sokiem malinowym, następnie barszcz czerwony z uszkami, 
pierogi z kapustą, pierogi z ziemniakami, zupa grzybowa, 
smażona ryba, różne ciasta, owoce i napoje. Czas uprzy-

jemniały nasze koleżanki, które grały kolędy. Dominika Bluj i 
Joasia Chorążak na gitarach, a Madzia Kondracka na flecie. 
To nie wszystko, przyszli do nas z życzeniami i śpiewem ko-
ledzy i koleżanki - z V b Adrian Szul grał na akordeonie, a 
z IV b Dawid Kraczkowski grał na flecie, wszyscy pozostali 
śpiewali. Ten uroczysty nastrój udzielił się wszystkim. Napeł-
nieni miłością i dobrocią chodziliśmy po szkole i składaliśmy 
życzenia, a szkoła tętniła śpiewem, kolędami i radością.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Mamom, które 
przygotowały nam te przepyszne dania i tym, które w tym 
„świątecznym” dniu były z nami. W bieżącym roku święto-
wały z nami: Agata Bok, Joanna Duda, Barbara Rybczak,  
Jolanta Rybczak i Dorota Wójcik.

VI b
i wych. J. Kłodowska
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Tak nas czaruje ta chwila...
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Wigilia Bożego Narodzenia  - 24 grudnia w polskiej 
tradycji świątecznej, w obchodach całego cyklu świątecz-
nego Bożego Narodzenia, zajmuje miejsce niezwykłe i naj-
ważniejsze.

W całej Polsce Wigilia to najpiękniejszy, magiczny 
dzień i wieczór w roku; dzień i wieczór cudów, niezwykłych 
przeżyć; największe w całym roku niezwykle i cudowne 
święto rodzinne. Święto, które – i w przeszłości i obecnie 
-  budzi w nas wielkie emocje i co roku mobilizuje do nie-
codziennej aktywności, do wielkich, pasjonujących przygo-
towań: porządków i zakupów. Wszystkich ogarnia troska o 
świąteczne akcesoria, o choinkę, opłatki i prezenty, kartki 
świąteczne, listy z życzeniami, które piszemy przed świę-
tami i wraz z włożonym do środka kawałkiem opłatka, wy-
syłamy do krewnych, przyjaciół, znajomych, a więc do osób 
nam drogich, którzy w tym dniu nie mogą być razem z nami, 
a których chcielibyśmy mieć przy wigilijnym stole. Wszyst-
ko to jest znakiem szczególnej pamięci, a także znakiem 
trwałości i siły polskiej  tradycji świątecznej, a szczególnie 
polskiej tradycji wigilijnej.

Siła tej tradycji sprawia, że Polacy świętują swe wi-
gilie  uroczyście w każdych warunkach i czasach. Dzień 
Wigilii i jego  niezwykłe obchody związane są z naszym ży-
ciem i obyczajem, na wszystkie czasy – dobre i złe, dawne 
i obecne.

Od najdawniejszych czasów Wigilia otwierała rok 
słoneczny, wegetacyjny i tradycyjny ludowy rok obrzędowy. 
Zachowały się więc w jej obchodach ślady dawnych rytu-
ałów i obrzędów agrarnych, zadusznych i noworocznych. 
Pozostały także pewne elementy folkloru klasycznego. 
Niezależnie od wszystkich tych wątków, Wigilia jest przede 
wszystkim uroczystością chrześcijańską, z tradycją i liturgią 
kościelną.

Ma wreszcie Wigilia polska niezliczone tradycje ro-
dzinne i zwyczaje domowe, przekazywane z pokolenia na 
pokolenie i kultywowane z wielkiej i serdecznej, szczerej 
potrzeby. Wigilię polską cechuje pełne emocji oczekiwanie, 
na wielkie, cudowne wydarzenie: na święto Narodzenia Bo-
żego.

Wigilijne menu Polaków wbrew pozorom jest bardzo 
zróżnicowane. Obok kanonu, czyli czerwonego barszczu z 
uszkami lub z fasolą, klusek z makiem,  karpia i pierogów 
na wigilijny stół wjeżdżają także potrawy charakterystyczne 
dla każdego regionu.  U Kaszubów grzyby i ryby, u Śląza-
ków kapuśnica z grzybami i moczka, u Górali sery – oscyp-
ki i bundze, w Wielkopolsce poznańskie makiełki i pyry, na 
Mazowszu zupa z prawdziwków z kluskami i krokiety z ka-
pustą i podgrzybkami, w Małopolsce śledzie, kutia,  barszcz 
grzybowy lub z czerwonych buraków, zupa grzybowa z klu-
seczkami, kapusta z grochem, gołąbki i pierogi.

W wigilię zwierzęta były bardzo dobrze traktowane: 
dostawały lepszą paszę, opłatek, resztki wieczerzy wigilij-
nej, aby mogły wraz z ludźmi i całym światem cieszyć się 
wielkim świętem  Narodzenia Bożego.

Czas po wieczerzy upływa na śpiewaniu lub słucha-
niu kolęd. Polskie kolędy, a zwłaszcza pastorałki, cechuje 
serdeczna poufałość wobec narodzonego Dzieciątka, któ-
re chociaż jest Bogiem, jest także bezbronnym Dzieckiem 
Człowieczym. Można więc je kołysać, okrywać, częstować 

przysmakami, a ponieważ nikim nie gardzi i chętnie przyj-
mie każdy, szczery dar, możemy mu zaofiarować kącik we 
własnym domu i opiekować się Nim, Jak w góralskiej kolę-
dzie o Maluśkim jako rękawicka. 

Bogaty dawniej w obrzędy i zwyczaje dzień i wieczór 
wigilijny, kończył się o północy  uroczystą mszą świętą –  
jutrznią, w Polsce nazywaną  pasterką albo północką.

SZOPKA I ANIOŁY ANTONIEGO ŁUCZKI NA WY-
STAWIE  W KRZYWEM

Bogusława Krzywonos społeczny animator kultury  
zorganizowała w Izbie Regionalnej w Krzywem wystawę 
drewnianych  aniołów Antoniego Łuczki z Zagórza wspania-
le wpisującą się w klimat świąt Bożego Narodzenia, które w 
naszej tradycji trwają do 2 lutego.

Ekspresyjne postaci w barwnie polichromowanych 
szatach fascynują wdziękiem i osobliwym wyrazem twarzy. 
Każdy z aniołów jest zapracowany:  przeważnie gra na ja-
kimś instrumencie.

Odpowiednio zaaranżowana ekspozycja, wraz z 
wyrzeźbioną przez artystę szopką, wprowadza nas w świą-
teczny nastrój. Anioły Antoniego Łuczki są piękne: grają na 
trąbach, skrzypcach i „obsypane” są ptaszkami.

Antoni Łuczka to rzeźbiarz uznany. Członek Biesz-
czadzkiej Grupy Twórców Kultury biorący udział w licznych 
wystawach: w Rzeszowie, Krośnie, Lesku, Niepołomicach, 
Zakopanem, Zagórzu, a także w Stryszowie – Oddział Zam-
ku Królewskiego na Wawelu, na Słowacji i w Polskim Domu 
Kultury w Pietropawłowsku w Kazachstanie.

Rzeźby swoje maluje kolorowymi farbami, żeby były 
wesołe i barwne. I takie są. Jego ulubionymi tematami są 
anioły, szopki  bożonarodzeniowe i kapliczki.

Wystawie towarzyszą liczne akcenty bożonarodze-
niowe. Pięknie przystrojona izba chłopska oraz wystawa 
wierszy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  z gminy 
Dydnia pt. „Witaj Dzieciątko w moim domu – Anno Domini 
2012”.

Wystawa była czynna od 25 listopada 2012 do 
27 stycznia 2013 roku.

Halina Kościńska 
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„Posłańcy z nieba” w Krzywem
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Rok szkolny 2012/2013 przyniósł w szkolnictwie 
duże zmiany. Od września 2012 roku szkoły filialne prze-
jęło Stowarzyszenie „Ziemia Dydyńska przyjazna Dzie-
ciom”. Od tego momentu powyższe szkoły stały się od-
rębnymi jednostkami organizacyjnymi.

Szkoła Podstawowa w Krzemiennej rozpoczę-
ła nowy rok szkolny uroczystą mszą świętą, a następ-
nie uczniowie, rodzice, nauczyciele przeszli do budynku 
szkoły. Tutaj uczniów przywitała dyrektor Zofia Wojnow-
ska i zapoznała wszystkich z nowymi nauczycielami oraz 

planem pracy. Szkołę odwiedził również Wójt Gminy Jerzy 
F. Adamski, życząc wszystkim wielu sukcesów i zadowo-
lenia z nowej rzeczywistości. 

Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów. W związ-
ku z tym we wrześniu odbyło się spotkanie z policjantem, 
który uwrażliwił uczniów na bezpieczne poruszanie się po 
drodze, w drodze do szkoły i z powrotem do domu.

W tym miesiącu również społeczność szkolna mo-
gła uczestniczyć w uroczystości nadania imienia „Skwer 
Dydyńskich” kompleksowi rekreacyjnemu w Krzemiennej. 

Na zaproszenie dyrektora TVP Rzeszów Włodzimie-
rza Rudolfa, który działał w imieniu prezesa Telewizji Polskiej 
S.A. Juliusza Brauna, Zespół Szkół w Dydni uczestniczył w 
akcji „Internetowy Teatr TVP”. W dniu 29 października 2012 
roku o godzinie 10.00 z Teatru im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie transmitowany był spektakl „Czarnoksiężnik z 
Krainy Oz”. Poprzez szerokopasmowy internet w świetlicy 
szkolnej uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i klasy I 
gimnazjum na żywo obejrzeli słynny spektakl. Reżyserem 
tego przedsięwzięcia był Jarosław Kilian, a autorem muzyki 
Grzegorz Turnau. 

Telewizja Polska wystąpiła z taką inicjatywą do stu 
polskich placówek oświatowych, aby wzbogacić i urozma-
icić szkolne zajęcia, a także rozszerzyć edukację artystycz-
ną, szczególnie w małych i średnich ośrodkach, często 
znacznie oddalonych od teatru. Akcja, której ideą jest two-

rzenie jak najszerszego dostępu do wydarzeń kulturalnych, 
będzie kontynuowana.

Piotr Szul

Zofia Wojnowska
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Stowarzyszenie Mariański Ruch Inicjatyw Ekono-
miczno-Społecznych w Puszczy Mariańskiej w dniu 30 listo-
pada 2012 r. odbyło wizytę studyjną w Gminie Dydnia. Ce-
lem wizyty było poznanie inicjatyw podejmowanych przez 
aktywnych mieszkańców Gminy Dydnia oraz zachęcanie do 
podjęcia działań lokalnych we własnych miejscowościach. 
Z gośćmi spotkali się: Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski 
oraz Przewodniczący Rady Gminy Dydnia Piotr Szul. Go-
ście najpierw spotkali się z przedstawicielem Stowarzysze-
nia Obarzym 2009, który zaprezentował wioskę tematyczną 
„Obarzym wioska szlaków”. Tę i szereg innych inicjatyw w 
Gminie Dydnia sfinansowano w ramach Programu Integra-
cji Społecznej. Zwiedzili też Dom Tradycji i Kultury powstały 
w budynku remizy OSP w Obarzymie. Z zaciekawieniem 
oglądali eksponaty dawnego rzemiosła (m.in. prządka, żar-
na, cep) oraz galerię prac z odbywających się w Obarzymie 
i Niewistce plenerów malarskich i warsztatów rzeźbiarskich. 
Na wielu uczestnikach ogromne wrażenie wywarło spotka-
nie z Jerzym F. Adamskim – Wójtem Gminy Dydnia, który 
opowiadał o historii i rozwoju gminy, ale także problemach,  
z jakimi borykają się jej mieszkańcy. Przedstawił też źró-
dła finansowania podejmowanych inicjatyw społecznych 

oraz inwestycji infrastrukturalnych. Ciekawostką była m.in. 
kładka łącząca dwie wsie: Witryłów - Ulucz. W spotkaniu 
uczestniczyły również: Sekretarz Gminy - Alina Maślak oraz 
Kierownik GOPS - Teresa Szelest. 

Uczestnicy zasmakowali regionalnych potraw. Po 
spotkaniu żywo dyskutowali, z uznaniem podziwiając pracę 
aktywnego samorządu Gminy Dydnia oraz lokalnych orga-
nizacji.

Teresa Szelest

Pamiątka pobytu na Ziemi Dydyńskiej

Kraina magii w szkolnej świetlicy
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Dzieci przygotowały na tę okazję krótkie przedstawienie 
teatralne pt. „Ukryte piękno”, które opowiadało o historii 
powstania Krzemiennej.

W październiku szkoła świętowała Dzień Komisji 
Edukacji Narodowej uroczystym apelem. Uczniowie przy-
pomnieli historię święta, wygłosili okolicznościowe wier-
sze, zaśpiewali piosenki.

Po raz pierwszy nauczyciele szkoły zorganizowali w 
październiku Święto Chleba. Uczniowie obejrzeli prezen-
tację multimedialną „Od ziarenka do bochenka”, zapoznali 
się z przedmiotami, których prababcie używały do zbioru 
zboża, jego młocki i potem wypieku chleba. Następnie 
wszyscy mogli obejrzeć wystawę, na której zgromadzo-
ne były różne rodzaje zbóż, mąki, przetwory mączne, a 
przede wszystkim chleby, które wypiekali sami rodzice lub 
babcie. Na zakończenie odbył się mały poczęstunek zło-
żony z wypieków przyniesionych przez dzieci. Dodać na-
leży, że rodzice czynnie włączyli się w organizację święta 
w szkole. A samo święto miało uświadomić uczniom, jak  
ważna jest praca rolnika, młynarza, piekarza i że nasz co-
dzienny chleb to cenny dar.

Październik to również ważny czas dla naszych 
pierwszoklasistów. Po raz pierwszy szkoła przyjmowała w 
swoje mury uczniów klasy I. Do tej pory robiła to szkoła w 
Dydni. Pod opieką Haliny Maślak nasi najmłodsi przygoto-
wali piękną akademię, uroczyście ślubowali dbać o honor 
szkoły dobrą nauką, przeszli „otrzęsiny” przygotowane 
przez III - klasistów oraz otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Od października uczniowie mogli uczestniczyć w 
programie Dom Kultury +. Edukacja artystyczna. W jego 
ramach zorganizowane zostały zajęcia plastyczne, te-
atralne, haftu krzyżykowego. Uczniowie odbyli również 
wycieczkę do Muzeum Lalek w Pilźnie i Muzeum w Oba-
rzymie. 

W listopadzie została uczczona pamięć wszystkich 
tych, którzy wywalczyli ojczyźnie niepodległość. 11 listo-
pada rozbrzmiewał w szkole piosenkami żołnierskimi i 
wierszami o tematyce patriotycznej.

Zorganizowano również dla dzieci Święto Pluszo-
wego Misia. Służyło ono wielu celom. Przybliżyło dzie-
ciom misie – bohaterów literackich i filmowych, zachęciło 
dzieci i ich rodziców do częstego sięgania po literaturę 
dziecięcą, pomogło uczniom w radzeniu sobie z własnymi 
emocjami, zapoznało ze zwyczajami tych prawdziwych, 
pięknych i niebezpiecznych misiów. Jednocześnie, bu-
dując z dziećmi oprawę plastyczną i artystyczną, godnie 
uczciliśmy urodziny przyjaciela dzieci.

Pod koniec listopada uczniowie mogli uczestniczyć 
w zabawie andrzejkowej i poznać tradycje związane z 
dniem świętego Andrzeja.

Grudzień minął w bardzo świątecznej atmosferze. 
Najpierw uczniów odwiedził św. Mikołaj, przynosząc każ-
demu upominki. Następnie, 11 grudnia,  uczniowie uczest-
niczyli w wigilii dla osób starszych, która miała miejsce w 
Domu Ludowym w Krzemiennej. Przygotowali w związku 
z tym krótką scenkę bożonarodzeniową. 21 grudnia na-
uczyciele i Rada Rodziców zorganizowali wigilię szkolną. 
Przy wspólnym stole zasiedli uczniowie, nauczyciele i ro-
dzice.

Dodać należy, że szkoła przystąpiła we wrześniu 
do ogólnopolskiego programu „Szkoła z klasą”. Program 
skierowany jest do nauczycieli i dyrektorów wszystkich 

poziomów edukacyjnych z całej Polski, którzy widzą po-
trzebę edukacji medialnej w szkole, chcą kształtować u 
uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z In-
ternetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii, 
i którzy są przekonani, że stosowanie TIK może pomóc w 
mądrej i skutecznej edukacji. Program pomaga też rozwi-
jać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzial-
nego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w 
praktyce.

Dla stosunkowo niewielkiej społeczności wiejskiej 
jaką jest Obarzym - ogromne znaczenie ma szkoła. Obiekt 
ten służy nie tylko uczniom, ale stał się również ważnym 
ośrodkiem życia całej miejscowości.

Szkoła jest miejscem, gdzie oprócz działalności dy-
daktyczno - wychowawczej i opiekuńczej, organizowane 
są uroczystości szkolne, takie jak:
* „Czyste środowisko - to zdrowe środowisko! Ekologia 

tak - śmieci nie! - udział uczniów w dbałości o swoje 
otoczenie,

* „Pasowanie Pierwszoklasistów na Uczniów” - podtrzy-
mywanie tradycji i obrzędowości w szkole,

* „Wspominamy tych, którzy odeszli...” - uczczenie pa-
mięci ofiar Katynia, wspomnienie o śp. Janie Kowalu, 
oraz szacunek dla zmarłych,

* Dzień Edukacji Narodowej - szacunek i wdzięczność 
dla pracy innych,

* „Bezpieczeństwo drogowe, to nie przypadek” - spotka-
nie z policjantem, zachowanie bezpieczeństwa w każ-
dym miejscu,

* Narodowe Święto Niepodległości - głębsze uwrażli-
wienie na patriotyzm,

* „Magiczne Andrzejki” - tradycja i obrzędowość w szko-
le,

* Spotkanie z Mikołajem - poznawanie wartości jakimi 
należy kierować się w życiu.

Ponadto uczniowie byli zaangażowani w działania 
nie tylko dla szkoły, ale także na rzecz lokalnej społeczno-
ści, otoczenia. O ich aktywności świadczy udział w projek-
cie realizowanym przez GOK w Dydni - „Spotkania Kultu-
rowe - Próbą Ratowania Wsi Galicyjskiej” -prezentowali 
się poprzez wystawienie inscenizacji „ Obaj z Rzymu”.

Niezwykle ważnym wydarzeniem dla szkoły i lokal-
nej społeczności były spotkania środowiskowe takie jak:
obchody 50 - lecia OSP oraz Spotkanie Wigilijno - Opłat-
kowe, które były okazją do integrowania lokalnej społecz-
ności wsi. Szczególnie cenne są te uroczystości, które 
pozwalają na kultywowanie międzypokoleniowej więzi. To 
właśnie moc tradycji prowokuje do takich rodzinnych spo-
tkań i wspomnień.

Działalność Szkoły Podstawowej w Witryłowie:
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 

– przecięcie wstęgi przez pana Wójta, Dyrektor ZOS 
Zofię Kozłowską, nauczycieli, uczniów i rodziców

2. Spotkanie z policjantem
3. Pasowanie na ucznia
4. Wycieczka do Rzeszowa – Teatr Maska (oglądanie 

spektaklu pt; „Tymoteusz wśród kwiatów”, udział w 
warsztatach z aktorami), Centrum Zabaw „Fantazja” 
(gry i zabawy)

5. Akademia z okazji Dnia Nauczyciela
6. Udział w Programie Dom Kultury+. Edukacja artystycz-

na (Wycieczka do muzeum Lalek w Pilźnie, częściowe 
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wykonanie strojów do układów choreograficznych, spo-
tkanie z artystami ludowymi – Panią Bogusławą Krzy-
wonos w Izbie Regionalnej w Krzywem oraz z Kapelą 
Ludową Przepióreczka z Niebocka, występ uczniów 
na podsumowaniu Projektu w Domu Kultury w Dydni 
(przyśpiewki i układ choreograficzny do LASOWIAKA)

7. Wróżby andrzejkowe
8. Spotkanie z Mikołajem
9. Spotkanie z klownem Waldusiem
10. Przygotowanie części artystycznej na Spotkanie Wi-

gilijne dla osób starszych (wiersze, pastorałki, przy-
śpiewki ludowe oraz układ choreograficzny LASO-

WIAK, zagranie kolęd na skrzypcach przez uczennicę 
klasy III Weronikę Sabat, która również jest uczennicą 
Szkoły Muzycznej w Dydni)

11 Zorganizowanie konkursu „Choinka pełna cudów” dla 
uczniów szkół działających w „Stowarzyszeniu Ziemia 
Dydyńska przyjazna Dzieciom” oraz ZSP w Końskiem

12. Udział w konkursie na wiersz „Witaj dzieciątko w moim 
domu. Anno Domini 2012 - Izba Regionalna w Krzy-
wem

13. Występ Karoliny Sabat (gra na skrzypcach – kolędy) 
na Gminnej Wigilii Strażackiej.

Zofia Wojnowska

„Mamo, tato, jestem przedszkolakiem!”
 Dnia 17 października 2012 r. świętowaliśmy w 

przedszkolu po raz pierwszy pasowanie na przedszkola-
ka. Uroczystość miała miejsce na sali gimnastycznej w Ze-
spole Szkół w Niebocku. Swą obecnością zaszczycili nas: 
dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku Bożena Chorążak, jej 
zastępca Renata Sieńczak, nauczyciele, przedstawiciele 
Rady Rodziców, rodzice oraz osoby bliskie dzieciom. Go-
ście z przyjemnością obejrzeli program artystyczny przy-
gotowany przez dzieci i ich wychowawców. Pani dyrektor 
osobiście pasowała olbrzymim ołówkiem każde dziecko na 
pełnoprawnego przedszkolaka. „Wyróżniła” 3 grupy wieko-
we: przedszkolaki (dzieci 3 i 4 – letnie), starszaki (5-letnie) i 
zerówczaki (6 – letnie). Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplo-
my oraz kuferki ze słodyczami. Po zakończeniu uroczysto-
ści na dzieci i dumnych ze swoich pociech rodziców czekały 
napoje i pyszne ciasto.

Ewelina Kondracka
 

Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów
30 października w naszej szkole miało miejsce 

wielkie wydarzenie. Pierwszoklasiści zostali pasowani na 
uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły. Ro-
dzice pierwszaków wraz z innymi uczniami uczestniczyli we 
mszy św. oraz akademii z tej okazji. Uczniowie w wierszach 
i piosence przedstawili swoje umiejętności nabyte po kil-
ku miesiącach nauki w klasie I dyrektor Bożena Chorążak 
tradycyjnie wielkim ołówkiem dokonała pasowania a wy-
chowawca klasy, pani Stanisława Zajdel wręczyła okolicz-
nościowe dyplomy. Rada Rodziców zafundowała upomin-
ki dla pierwszaków w postaci słodyczy. Po akademii nasi 
najmłodsi członkowie społeczności szkolnej świętowali w 

klasie przy poczęstunku i napojach. 
Kochane pierwszaki! Życzymy Wam samych sukce-

sów, piątek i szóstek oraz pogodnej minki na co dzień!
Stanisława Zajdel

Zajęcia otwarte w przedszkolu
Zajęcia otwarte, szczególnie dla rodziców, są dosko-

nałą okazją poznania własnego dziecka, jego przyjaciół i ich 
rodzin. Mają one na celu pokazanie rodzicom, w jaki spo-
sób można połączyć zabawę z nauką, a także praktycznie 
wykorzystać umiejętności dzieci. Wprowadzając zwyczaj 
spotkań z rodzicami, uzyskujemy wiele ważnych informa-
cji o dziecku i jego życiu w rodzinie. Przedszkolaki czują 
się doskonale z mamą czy tatą - wtedy łatwiej im wykonać 
każde zadanie.

Zajęcia otwarte pt. „Mamo, tato, pobaw się ze mną”  
odbyły się w grupie 3-4-latków. Spotkanie krótką prelekcją 
rozpoczęła pani psycholog, która uświadomiła rodzicom, jak 
ważną rolę w życiu maluchów odgrywa zabawa. Kolejnym 
etapem zajęć były wspólne zabawy przy muzyce. Rodzice 
przyłączyli się do układu choreograficznego ułożonego do 
piosenki pt. „Dżungla” tańcząc z maluchami. 

Dzieci spontanicznie reagowały w trakcie zabaw ru-
chowych, plastycznych, ze śpiewem, integrujących grupę. 
Były szczęśliwe, że mają okazję bawić się w przedszkolu 
ze swoimi rodzicami. Chętnie prezentowały poznane pio-
senki, wiersze i zabawy. Rodzice również bez skrępowania 
uczestniczyli w zajęciach. Dzień był pełen wrażeń i wszyscy 
mile spędzili czas w przedszkolu. Wszystkim, którzy wzięli 
udział w dniu otwartym, serdecznie dziękujemy. 

Ewelina Kondracka

IX Gminny Konkurs Poezji Obcojęzycznej
27 listopada  odbył się IX Gminny Konkurs Poezji 

Obcojęzycznej pod hasłem „POEZJA RÓŻNYCH NARO-
DÓW”. Głównymi jego celami było rozwijanie zaintereso-
wań kulturą różnych narodów, rozwijanie zamiłowania do 
poezji jako jednej z form sztuki oraz przedstawienie recyta-
cji jako formy doskonalenia znajomości języków obcych. W 
konkursie wzięło udział 23 artystów ze szkół naszej gminy: 
Zespołu Szkół w Dydni, Szkoły Podstawowej w Jabłonce, 
Szkoły Podstawowej w Grabówce, Zespołu Szkół Publicz-
nych w Końskiem i Zespołu Szkół w Niebocku. Uczniowie 
recytowali wiersze w języku angielskim i rosyjskim. 

Artyści występowali w trzech kategoriach:
I - szkoła podstawowa - klasy I - III
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Uczniowie klasy I z wychowawczynią Stanisławą Zajdel
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II - szkoła podstawowa - klasy IV - VI
III - gimnazjum - klasy I – III

Konkurs przebiegał w przyjemnej atmosferze. Dy-
rektor Bożena Chorążak wręczyła nagrody i wyróżnienia 
oraz podziękowania dla nauczycieli i opiekunów. Na koniec 
wszyscy uczestnicy stanęli do wspólnego zdjęcia.

Ewa Golla

X Gminny Konkurs „Cudze chwalicie, swego nie 
znacie”

14 grudnia odbył się konkurs „Cudze chwalicie, swe-
go nie znacie”, w którym wzięli udział uczniowie gimnazjów 
w Dydni, Końskiem, Grabownicy i Niebocku. Konkurs do-
tyczył położenia geograficznego, warunków klimatycznych, 
początków osadnictwa i roli rzeki San w rozwoju terenów 
Gminy Dydnia. 23 uczniów rozwiązywało test wiedzy o re-
gionie a następnie przy skromnym poczęstunku oczekiwało 
na wyniki. Dyrektor Bożena Chorążak podczas rozdania na-
gród podziękowała uczestnikom za wzięcie udziału w kon-
kursie podkreślając, że rywalizacja była bardzo wyrównana, 
wszyscy wykazali się gruntowną wiedzą o gminie Dydnia 
a różnice punktowe były nieznaczne. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy a opiekunowie podzięko-
wanie dla szkół oraz ręcznie wykonanego, szydełkowego 
aniołka, z życzeniami radosnych świąt i szczęśliwego No-
wego Roku 2012. Mamy nadzieję, że za rok konkurs odbę-
dzie się ponownie.

Beata Holik

„W świątecznym nastroju” - zajęcia otwarte 
w przedszkolu

14 grudnia w przedszkolu odbyły się zajęcia otwar-
te w grupie 5-6 latków (opiekun - p. Małgorzata Dmitrzak) 
z udziałem zaproszonych rodziców. Celem zajęć było za-
poznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi ze 
świętami Bożego Narodzenia. W radosnym, świątecznym 
nastroju, dzieci wraz z przybyłymi mamami wykonywały 
ozdoby choinkowe, którymi wspólnie wystrojono przed-
szkolną choinkę.

Po zakończeniu spotkania rodzice wzięli udział w 
zorganizowanym przez nauczycieli przedszkola kiermaszu 
ozdób świątecznych, z którego dochód zostanie przezna-

czony na potrzeby przedszkola. Wszystkim uczestnikom 
kiermaszu serdecznie dziękujemy.

Małgorzata Dmitrzak

NASZA SZKOŁA JAK NOWA!
Budynek szkoły w Niebocku, do którego obecnie 

uczęszczają przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej 
i młodzi gimnazjaliści, wybudowany został przed trzydziestu 
laty, a położony jest w scenerii starego parku. Jednak na-
wet zieleń drzew na wiosnę, czy biała, puchowa pierzynka 
w zimie, nie ukrywały starości elewacji, często z ubytkami 
lub jej całkowitym brakiem po niedawnych remontach i roz-
budowie. Cała społeczność szkolna czekała na zmianę ze-
wnętrznego wizerunku budynku szkoły. 

Dziś mamy efekt rzadkiej u dzieci i młodzieży cechy, 
jaką jest cierpliwość. Od października 2012 roku trwały pra-
ce dociepleniowe i odnawianie elewacji szkoły. 

Wszystkim, którzy przyczynili się do obecnego wy-
glądu budynku szkoły - Wójtowi Jerzemu F. Adamskiemu, 
Radzie Gminy Dydnia, ekipom pracującym oraz nadzorowi 
remontu składam w imieniu całej społeczności szkolnej ser-
deczne podziękowania. 

Bożena Chorążak
dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku 

Gminny Ośrodek Kultury w Dydni w partnerstwie ze 
szkołami z Witryłowa, Temeszowa, Krzywego, Krzemiennej 
i Obarzyma zakończył realizowany przez Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury 
w ramach działania Dom Kultury+, projekt: „Spotkania kul-
turalne próbą ratowania kultury wsi Galicyjskiej”.

Podsumowanie projektu miało miejsce 24 listopada 
2012 roku w Wiejskim Domu Kultury przy obecności przed-
stawicieli z każdej miejscowości w ramach IV Staropolskiej 
Biesiady Ludowej. 

Charakter ludowej prezentacji kulinarnej, wzbogaco-
ny obecnością naszych partnerów ze Słowackiej Republiki 
– Raslavic, podniósł rangę prezentacji. Trudno było sobie 
wyobrazić lepsze podsumowanie projektu, który bez żad-
nych poprawek został w pełni przyjęty przez NCK w War-
szawie.

fo
t. 

B.
 H

ol
ik

fo
t. 

ar
ch

iw
um

Odnowiona szkoła w zimowej scenerii

Dziecięca wyobraźnia nie zna granic

Jacek Adamski
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni od 
01.01.2012r. do 31.12.2012r. realizował projekt systemowy 
„Czas na aktywność w gminie Dydnia”.

W dniach od 19 do 22 czerwca 2012 roku odbył się 
I etap szkolenia – „Grupa Wsparcia”. W treningu tym wzię-
ło udział 13 uczestników projektu: 9 kobiet i 4 mężczyzn. 
Celem szkolenia było m.in.: wzmocnienie poczucia własnej 
wartości, nauka prowadzenia własnego gospodarstwa do-
mowego, planowanie budżetu.

Od 5 do 20 lipca 2012 roku trwał kurs zawodowy 
„Magazynier z obsługą wózka widłowego”. W zajęciach teo-
retycznych i praktycznych uczestniczyło 4 mężczyzn. Szko-
lenie swoim zakresem obejmowało tematykę dotyczącą: 
typów wózków jezdniowych, czynności kierowcy-operatora, 
wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, przepisów BHP 
oraz praktyczną naukę jazdy wózkiem widłowym. 

W dniach od 25 lipca do 27 sierpnia br. odbył się 
kolejny kurs zawodowy „Aranżacja terenów zielonych”. 
Praktyczna nauka projektowania zieleni odbywała się w 
Krzemiennej. W szkoleniu wzięło udział 9 kobiet, które zdo-
bywały wiedzę na temat: projektowania ogrodów, sadze-
nia drzew i krzewów, pielęgnacji trawników, ochrony roślin 
przed chorobami i szkodnikami.

Od 14 do 16 listopada br. trwało szkolenie „Trening 
Pracy”, w którym wzięło udział 13 uczestników projektu. 
Celem treningu było dążenie do integracji uczestników w 
społeczeństwie ludzi pracujących, wzbudzanie inicjatywy i 
motywacji do poszukiwania i podjęcia pracy.

Ostatnim etapem projektu systemowego było szko-
lenie w formie 1-dniowego wyjazdu dla uczestników projek-

tu i ich otoczenia „Trening kompetencji interpersonalnych”, 
który odbył się 10 grudnia br. w Klimkówce. Szkolenie miało 
na celu pobudzanie inicjatywy w podejmowaniu pracy, likwi-
dację poczucia wyobcowania i poczucia wartości w związku 
z sytuacją bezrobocia. 

W chwili obecnej trwają prace nad realizacją projek-
tu systemowego na 2013 rok. Udział w projekcie „Czas na 
aktywność w gminie Dydnia” jest bezpłatny. Osoby zainte-
resowane mogą zgłaszać swoje uczestnictwo w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni.

Wszelkie informacje o projekcie systemowym można 
znaleźć na stronie internetowej: www.gops-dydnia.pl.

Agnieszka Jatczyszyn

„Najważniejszą sprawą jest zapoczątkować dzia-
łania, dać szanse rozwoju młodym ambitnym uczniom ze 
szkół szczególnie tych mniejszych. Bardzo profesjonalne 
podejście do realizowanego projektu przez dyrektorów 
prowadzących szkoły, w których były realizowane zajęcia, 
pełne zaangażowania, utwierdza mnie w przekonaniu, że 
projekt będzie dalej realizowany. Szkoda by było, gdyby 
piękne, profesjonalnie wykonane stroje ludowe gdzieś zo-
stały zawieszone w szafie. Szczerze wierzę, że tak nie bę-
dzie, że dzieci będą dalej uczestniczyć w zajęciach poza-
lekcyjnych i rozwijać swoje zainteresowania” - powiedział 
o projekcie Jacek Adamski dyr. GOK w Dydni.

Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski także bardzo 
ciepło wypowiedział się o realizowanym projekcie: „Dzi-
siaj funkcjonuje w Dydni Szkoła Muzyczna I Stopnia, któ-
ra zrzesza dzieci i młodzież z terenu całej Gminy Dydnia, 
dając im szansę realizowania swoich zainteresowań mu-
zycznych. Realizowany program to zaangażowanie dzie-
ci, które od 1 września 2012 roku uczęszczają do szkół 
działających pod Stowarzyszeniem. Projekt pokazuje, że 
wszystkie miejscowości w Gminie Dydnia są traktowane 
równo, dają szansę rozwijania swoich zainteresowań tak-
że poza zajęciami lekcyjnymi. Jeszcze niedawno trudno 
byłoby sobie wyobrazić, że szkoły będą wyposażone w 
profesjonalne stroje ludowe, dzieci będą korzystać z wy-
cieczek i  wyjazdów integracyjno-poznawczych. Życzę wy-
trwałości w realizacji swoich marzeń i zainteresowań”. 

Zapewne niedługo będziemy mieli szansę napi-
sać coś więcej o tym co się dzieje z dziećmi z naszego 
projektu, jak i samym projektem. Mając dobre oceny re-
alizowanego projektu, wyrażamy nadzieję, że będziemy 
aktywnie aplikować o następne dotacje na zajęcia poza-
lekcyjne.

Jacek Adamski
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Nauka może być przygodą 

Odważyć się na więcej
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Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz - Śmi-
gielska w dniu 15 listopada 2012 r. wręczyła odznaczenia 
państwowe nadane przez Prezydenta RP. Medal za Ofiar-
ność i Odwagę otrzymał Druh Edward Dereń.

Edward Dereń – 26 letni mieszkaniec miejscowości 
Krzywe, będący również członkiem Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Krzywem, wykazał się niezwykłym bohaterstwem 
i męstwem, ratując z pożaru, z narażeniem własnego zdro-
wia i życia, 51-letniego mieszkańca miejscowości Krzemien-
na. Edward Dereń był przypadkowym świadkiem pożaru, 
który wybuchł w budynku mieszkalnym w nocy z 26 na 27 
maja 2012 roku. Młody mężczyzna przejeżdżał wtedy wraz 
ze znajomymi samochodem, tuż obok płonącego domu w 
miejscowości Krzemienna. Jako pierwszy zauważył dym wy-
dobywający się z okien zajętego już przez ogień budynku. 
Widząc pożar, zatrzymał się w pobliżu palącego się domu z 
zamiarem wezwania straży pożarnej. Jednakże zanim zdą-
żył wezwać pomoc, usłyszał okrzyki wzywające pomocy, do-
chodzące z palącego się domu. Bez chwili wahania, wbiegł 
do wnętrza palącego się i mocno zadymionego budynku. 
W jednym z pomieszczeń dostrzegł człowieka i pomógł mu 
wydostać się przez okno. Zarówno ratujący, jak i uratowa-
ny, zostali przewiezieni do szpitala z podejrzeniem zatrucia 
dwutlenkiem węgla. 51-latek w wyniku pożaru doznał także 
poważnego oparzenia ciała II stopnia. Według ustaleń policji, 
a także w opinii strażaków i ratowników pogotowia ratunko-
wego, gdyby nie szybkie podjęcie odważnej decyzji, a także 
sprawna akcja ratunkowa, przeprowadzona przez Edwarda 

Derenia, 51-letni mieszkaniec miejscowości Krzemienna, 
niewątpliwie zginąłby w pożarze swojego domu. Nie budzi 
najmniejszych wątpliwości fakt, że ten bohaterski czyn, dzięki 
któremu  zostało uratowane ludzkie życie, będące najwyższą 
wartością, jest godny podziwu i naśladowania. Docenieniem 
wzorowej postawy obywatelskiej Edwarda Derenia, a przede 
wszystkim nagrodą  za męstwo i odwagę, którym wykazał się 
Druh Dereń, ratując zagrożone życie ludzkie, było uhonoro-
wanie Go Medalem za Ofiarność i Odwagę na wniosek OSP 
Krzemienna.

Stanisław Pytlowany

Na wniosek Zagórskiego Towarzystwa Sportowego 
„Zakucie”, po zasięgnięciu opinii Komisji ds. oświaty, kultu-
ry, sportu, zdrowia i spraw społecznych Rady Gminy Dydnia  
Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia przyznał nagrodę fi-
nansową w wysokości 1000 zł  Adamowi Ruda s. Zbigniewa 
zamieszkałemu w miejscowości Dydnia, który jest uczniem 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku.

Nagroda finansowa wraz z grawertonem została 
wręczona na sesji Rady Gminy Dydnia w dniu 29 listopa-
da 2012 roku przez Pana Piotra Szula – Przewodniczą-
cego Rady Gminy Dydnia oraz Pana Jerzego F. Adam-
skiego – Wójta Gminy Dydnia Pani Annie Ruda, która 
reprezentowała syna przebywającego w tym czasie na 
zgrupowaniu.

Adam Ruda reprezentuje barwy Zagórskiego Towa-
rzystwa Sportowego „ZAKUCIE” z siedzibą Zagórzu.

Według załączonych do wniosku dokumentów oraz 
opinii Prezesa Zagórskiego Towarzystwa Sportowego Ada-

ma Kiszki okazuje się, że Adam Ruda jest najlepszym za-
wodnikiem  klubu w roczniku 1995.

W 2011 roku zdobył czwarte  miejsce w Narodowym 
Programie Rozwoju Skoków Narciarskich LOTOS CUP, re-
prezentował nasz kraj w Mistrzostwach Polski w skokach 
narciarskich w Wiśle, zajmując dwudzieste szóste miejsce. 

W 2012 roku na swoim koncie  również miał liczące 
się wyniki sportowe między innymi:
1. szóste miejsce w klasyfikacji generalnej – LOTOS CUP 

w Wiśle i Zakopanem
2. w XVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w spor-

tach zimowych 4. miejsce na K - 95 i 6. miejsce na 
K – 120.

Reprezentował Polskę w skokach narciarskich w 
Czechach i Niemczech w turnieju FIS CAK, zdobywając 18 
punktów oraz w Turnieju Kontynentalnym w Wiśle w II lidze 
światowej.

Krystyna Węgłowska
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Zaszczytne odznaczenie 






