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W ostatnią sobotę Stare-
go Roku (29.XII.2012 r.) zmarł 
w Przemyślu abp Ignacy Tokar-
czuk. Odszedł po nagrodę do 
Pana.

Kardynał Stanisław Nagy 
SCJ w artykule wspominko-
wym zanotował: „Co to była za 
postać ten ksiądz Ignacy, arcy-
biskup metropolita przemyski, 
człowiek o tak bogatym i długim 
życiu! Dziś, po 94 latach, można 
je streścić w słowach: Bohater 
walczącego Narodu i nieugięty 
Książę Kościoła w walce z sys-
temem komunistycznym”.

Wiele napisano artyku-
łów o Zmarłym Arcybiskupie. W 
różnych czasopismach podkre-
ślano Jego niezłomną postawę. 
Całe swe długie życie zawsze 
był wierny Bogu, Kościołowi i Oj-
czyźnie. Znakomity dziennikarz 
Piotr Semka w jednym ze styczniowych numerów „Rzeczy-
pospolitej” pisał, że Ojczyzna w osobie prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego podziękowała Mu za patriotyzm i uhonoro-
wała Orderem Orła Białego. W tym samym tekście czytamy 
dalej: „Ostatni ze Zbaraża w dobrych zawodach wystąpił, 
bieg ukończył, wiary – nie tylko swojej – ustrzegł”.

Jeszcze 24 czerwca ub. roku obchodził jubileusz 70- 
lecia kapłaństwa. Pół roku później – 12 grudnia – odwiedzi-
łem abpa Tokarczuka w domu biskupim. Rozmawialiśmy o 
Gminie Dydnia, której był Honorowym Obywatelem. Pytał 
o nowy kościół w Temeszowie, o inicjatywę budowy świą-
tyni w Jabłonce. Ucieszył się, że w Dydni powstała Szkoła 
Muzyczna I stopnia. Zadawał dużo pytań. Każdą nową spo-
łeczną inicjatywę bardzo sobie cenił.

W rozmowach nigdy nie mówił o swoich problemach 
zdrowotnych, o chorobie, która coraz bardziej postępowa-
ła. Jego otwartość na ludzi zachwycała wszystkich. Umiał 
słuchać.

„Jeśli człowiek prosi o spotkanie, to moją powinno-
ścią jest go wysłuchać, o ile przychodzi z dobrą wolą” - mó-
wił Dariuszowi Iwaneczce.

Uroczystości pogrzebowe zgromadziły w przemy-
skiej katedrze tysiące wiernych oraz wybitnych hierarchów 
Kościoła. Koncelebrze przewodniczył kardynał Stanisław 
Dziwisz, metropolita z Krakowa.

W homilii podczas Mszy Św. Pogrzebowej ks. bp 
Kazimierz Ryczan z Kielc powiedział m.in.: „Kogo poleca-
my dziś Panu Bogu? Biskupa duszpasterza, który mimo 
przeszkód, podstępnych knowań władz, kłamstw, zbrodni-
czych zamiarów spełniał niezachwianie misję ewangelizacji 
i umacniał braci w wierze. Daj mu, Panie, mieszkanie mię-
dzy wielkimi obrońcami Kościoła”.

Ordynariusz kielecki nadto dziękował Arcybiskupowi 
Tokarczukowi za dar odważnego i troskliwego pasterzowa-

nia. Nie krył dumy, że na swojej 
kapłańskiej drodze w osobie Śp. 
Zmarłego Duszpasterza spotkał 
jedną z największych postaci 
współczesnej historii Polski i Ko-
ścioła.

Po Mszy Świętej trumna 
z ciałem ks. abpa Tokarczuka 
została przeniesiona do pod-
ziemi archikatedry przemyskiej. 
W drodze do krypty Zmarłemu 
towarzyszyli kapłani (w liczbie 
ponad siedmiuset) z arcybisku-
pem Józefem Michalikiem na 
czele, kardynałowie, arcybisku-
pi i biskupi z Polski i zagranicy, 
rodzina abpa Tokarczuka, śro-
dowiska akademickie, NSZZ 
„Solidarność”, władze świeckie 
państwowe i samorządowe. Że-
gnała Go także delegacja Gmi-
ny Dydnia: radni, sołtysi, poczty 
sztandarowe szkół i strażackie, 

pracownicy różnych instytucji oraz działacze samorządowi 
i duchowni.

W pierwszych dniach lutego wykonawca testamentu 
Zmarłego – ks. biskup Adam Szal – przekazał dla Gminy 
Dydnia pamiątki związane z osobą Arcybiskupa Tokarczu-
ka. Będą one zgromadzone i udostępniane zwiedzającym 
w jednej z sal Zespołu Szkół w Końskiem (abp Tokarczuk 
jest patronem tej placówki).

Współpracą ze szkołą w Końskiem zainteresowana 
jest rodzina Tokarczuków. W jej imieniu p. Stanisław Tokar-
czuk z Lubina k. Legnicy nawiązał kontakt z Gminą Dydnia. 
W najbliższej przyszłości do Muzeum w Końskiem przeka-
że film o arcybiskupie Tokarczuku, którego jest autorem. 
Także Muzeum Kresowe w Żarach, gdzie ważną częścią 
ekspozycji są pamiątki związane z osobą abpa Ignacego 
Tokarczuka – według prezesa tej placówki p. Józefa Tarnio-
wego – zainteresowane jest wspólną działalnością.

Jeszcze za życia abp Ignacy Tokarczuk określany 
był Wielkim Pasterzem polskiego Kościoła. Jak pisał w tele-
gramie kondolencyjnym papież Benedykt XVI: „Odszedł do 
Pana wybitny pasterz, który z miłością troszczył się o powie-
rzonych jego pieczy wiernych... Zmarły Ksiądz Arcybiskup 
z pewnością przejdzie do historii Kościoła w Przemyślu i w 
całej Polsce jako niestrudzony budowniczy kościołów, ale 
także niestrudzony przewodnik duchowieństwa i wiernych 
w trudnych czasach komunistycznego reżimu”.

Ktoś inny o Śp. Arcybiskupie powiedział: „Święty 
Człowiek, Święty Biskup”. Z pewnością dla nas Polaków 
jest abp Tokarczuk jeszcze jednym pięknym kandydatem 
do Chwały Ołtarzy.

Arcybiskupie Ignacy - prosimy Cię wstawiaj się w na-
szych intencjach do Dobrego Boga. Wypraszaj nam łaski 
tak potrzebne w codziennym życiu.

Jerzy F. Adamski
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Królem był rzadkiej przystępności,
nie lubił żadnych powierzchownych ozdób 

i wytworu.
Od objęcia rządów, aż do końca życia

okazywał się zawsze łaskawym i wspaniałym″
Jan Długosz /Historia Polonica/

Dla każdej szkoły Dzień Patrona to wydarzenie 
szczególne i uroczyście obchodzone. Tak dzieje się również 
i u nas. Co roku, 4 marca, społeczność szkoły podstawowej 
Zespołu Szkół w Niebocku przygotowuje inscenizację i kon-
kursy związane z postacią króla Władysława Jagiełły.

W tym roku dzień ten zebrał w naszej szkole zapro-
szonych gości oraz uczniów i nauczycieli. Uroczystość roz-
poczęła się wspólną mszą świętą. 

Po powrocie z kościoła pani dyrektor powitała wszyst-
kich przybyłych oraz zapoznała z historią nadania imienia 
naszej szkole. Zaprosiła również do obejrzenia okoliczno-
ściowej  części artystycznej.

Uczennica klasy 4 - Weronika Przystasz przybliżyła 
najważniejsze fakty z życia polskiego władcy. Wspomniała 
m.in., że Władysław Jagiełło król Polski, Najwyższy Ksią-
że Litewski, przez blisko pół wieku dzierżył jabłko i berło 
Królestwa Polskiego. Aktem podpisanym w Krewie w 1385 
roku zobowiązał się w zamian za rękę Jadwigi, królowej 
Polski przyjąć wraz z braćmi i całą Litwą chrześcijaństwo 
w obrządku łacińskim, a ziemię Litwy i Rusi Litewskiej na 
zawsze przyłączyć do Korony Królestwa Polskiego. W lu-
tym 1386 roku przyjął chrzest i poślubił Jadwigę. 4 marca 
tegoż roku został koronowany na króla Polski. Najważniej-

szym wydarzeniem historycznym za panowania Władysła-
wa Jagiełły była bitwa pod Grunwaldem zakończona klęską 
wojsk krzyżackich. Zwycięstwo nad Krzyżakami rozsławiło 
w świecie imię Polski i jej króla. 

Następnie uczniowie prześledzili losy naszej małej 
ojczyzny – Niebocka – od czasów jej założenia, poprzez 
okres I i II wojny światowej. Nie zabrakło nazwisk miesz-
kańców Niebocka, którzy nie zawahali się oddać życia za 
Ojczyznę i bohatersko wyruszyli na wojnę. 

Uczniowie wspominali również dążenia naszych 
przodków do tego, by wieś miała szkołę, ośrodek zdrowia 
i kościół. 

Przypomnieli również, to co widzimy każdego dnia – 
troskę władz gminy, zaangażowanie mieszkańców wsi i dy-
rekcji szkoły, aby było u nas coraz piękniej i nowocześniej. 
Opowieść tę zaczerpnięto z książki pani Salomei Golli, a 
przeplatały ją wiersze polskich poetów i piosenki wykony-
wane przez chór szkolny. Nad całością części artystycznej 
czuwały: Anna Sobaś-Bodzioch i Jolanta Irzyk.

Podniosły nastrój uroczystości podkreślała pięk-
na dekoracja wykonana przez Halinę Żak-Ruszel i Piotra 
Ruszla. 

Występ uczniów wywarł ogromne wrażenie i został 
nagrodzony brawami. 

Na zakończenie uroczystości dyrektor Bożena Cho-
rążak wręczyła nagrody zwycięzcom Szkolnego Konkursu 
Wiedzy o Patronie Szkoły -  przygotowanego przez Marze-
nę Czerkies oraz Szkolnego Turnieju Rycerskiego przepro-
wadzonego przez Beatę Dżoń.

Anna Sobaś-Bodzioch

Tegoroczny Dzień Babci i Dziadka obchodzony był 
w Grabówce bardzo uroczyście. Z inicjatywy Koła Gospo-
dyń Wiejskich oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni 
wspólnie ze Szkołą Podstawową przygotowano spotkanie 
dla wszystkich seniorów naszej miejscowości. Po południu 
20 stycznia Dom Ludowy tętnił życiem. Babcie i dziadkowie 
licznie przybyli na spotkanie, odpowiadając w ten sposób 
na skierowane do nich zaproszenia. Szczególnymi gośćmi 
spotkania byli: Jerzy F. Adamski wójt Gminy Dydnia, Marek 
Owsiany zastępca dyrektora Podkarpackiego Oddziału Re-
gionalnego ARiMR w Rzeszowie, ks. Jerzy Ziaja proboszcz 
parafii, Lesław Mazur radny i Józef Pelczar sołtys naszej 
miejscowości.

Pomimo tremy, jaka przeważnie towarzyszy publicz-
nym występom, nasi uczniowie stanęli na wysokości zada-
nia i zaprezentowali przygotowaną część artystyczną w taki 
sposób, że nie raz zakręciła się łza w oku oglądających z 
powodu wzruszenia, nie raz gościł na twarzach zebranych 
uśmiech, który był wyrazem dobrej zabawy. Właśnie o to 
chodziło dzieciom, małym aktorom, aby swoim występem 
dostarczyć trochę radości swoim Babciom i Dziadkom. Były 
wiersze i piosenki, były tańce i krótkie humorystyczne scen-

ki oraz „Familiada”, w której zmierzyli się oczywiście senio-
rzy. Program przygotowały: Krystyna Podczaszy, Wioletta 
Mazur i Bożena Głubisz, okolicznościową dekorację wyko-
nały Maria Ruszel i Alina Gromek.

Teresa Mazur

fot. K. Olejko

Spotkanie pokoleń w Grabówce
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Dla naszych gości swoje umiejętności muzyczne w 
krótkim koncercie zaprezentowali: na klarnecie – Mirosław 
Miksiewicz (kl.V SP), na flecie – Kinga Kafara (kl.V SP) i 
Agnieszka Pelczar (kl. III Gim.), na gitarach – Natalia Adam-
ska (kl. II Gim.), Weronika Mazur (kl. III Gim.) i Agnieszka 
Pelczar (kl. III Gim.).

Spotkania takie są bardzo potrzebne w dzisiejszym 
„pędzącym” świecie. Stwarzają możliwość osobistych kon-
taktów i rozmowy, integrują pokolenia, ukazują wielką rolę, 
jaką odgrywają babcie i dziadkowie w wychowywaniu mło-
dego pokolenia. Wspólne świętowanie, wspólna zabawa 
zaciera różnice wieku, równocześnie jest żywą lekcją sza-
cunku, miłości i wdzięczności dla osób starszych w naszych 
rodzinach.

Po życzeniach, długich lat życia w zdrowiu i miło-
ści okazywanej przez wnuczęta, wręczono gościom przy-
gotowane przez dzieci upominki, laurki i bibułkowe róże. 
Przygotowany przez panie z koła gospodyń poczęstunek 
był okazją do rozmów, wspomnień i wspólnego śpiewu. 
Występ kapeli ludowej „Przepióreczka” dopełnił trwającą do 
późnych godzin wspaniałą atmosferę spotkania.

Koło Gospodyń Wiejskich, Gminny Ośrodek Kultury 
w Dydni oraz Szkoła Podstawowa w Grabówce składają 
Panu Markowi Owsianemu serdeczne podziękowanie za 
okazane wsparcie przy organizacji Środowiskowego Dnia 
Babci i Dziadka w naszej miejscowości. 

Teresa Mazur

Słowa z „Księgi Koheleta” przywołane przez Je-
rzego F. Adamskiego rozpoczęły ogólnogminne Święto 
Kobiet, które w tym roku odbyło się 7 marca w Domu Lu-
dowym w Jabłonce. Spotkaniu patronowało hasło „Serca 
kobiet są jak serca aniołów, pełne miłości i dobroci”. 

Wójt Gminy serdecznie powitał wszystkich uczest-
ników uroczystości. Wśród nich: delegacje poszczegól-
nych KGW, reprezentantki instytucji i zakładów z gminy 
Dydnia, tj. Spółdzielni Kółek Rolniczych, Podkarpackiego 
Banku Spółdzielczego, Gminnej Spółdzielni SCH, Krusz 
- Bet-u, GOK-u, Izby Regionalnej, Akcji Katolickiej, szkół i 
przedszkoli, pracownice Urzędu Gminy.

Razem z kobietami świętowali też panowie: pro-
boszcz parafii w Jabłonce ks. Bogusław Zajdel, radni z 
przewodniczącym rady – P. Szulem, sołtysi i pracownicy 
Urzędu Gminy.

Jerzy F. Adamski szczególnie słowa uznania skie-
rował pod adresem Kobiet, podkreślając ich rolę w życiu 
rodzinnym i społecznym. Dziękując za zaangażowanie i 
prace na rzecz naszego środowiska, złożył Im serdeczne 
życzenia, przede wszystkim rozwoju i realizowania życio-
wych pasji. Dopełnieniem życzeń był wręczany przez Pa-
nów symboliczny goździk.

Myślą przewodnią tegorocznego spotkania była 
pasja życia. Do niej właśnie nawiązali szczególni goście 
uroczystości: Agnieszka i Włodek Bilińscy – autorzy zdjęć 
do albumu „Ziemia Dydyńska - Kraina Sanem przepasa-
na”. P.  Agnieszka opowiadała o swojej pasji towarzyszą-
cej jej od dzieciństwa, czyli zamiłowaniu do fotografowa-
nia. Wbrew pozorom jej realizowanie jest bardzo trudne, 
ale efekt końcowy bywa niezwykle wyjątkowy. Dzieliła się 
też wrażeniami z pobytu w naszej gminie i przedstawiła 
przebieg prac nad zdjęciami do albumu o regionie, który 
urzeka wspaniałą przyrodą i wspaniałymi ludźmi. Zauro-
czenie tą ziemią i chęć jej promowania zaszczepiła  w 
fotografikach Sekretarz Gminy – Alina Maślak, na ręce 
której autorzy zdjęć złożyli życzenia dla wszystkich Ko-
biet – szczególnie rozwijania pasji i zwykłego ludzkiego 
szczęścia. 

Następnie odbył się pokaz multimedialny fotografo-
wanych przez Agnieszkę i Włodka Bilińskich wyjątkowych 
krajobrazów i osobliwości przyrodniczych „krainy Sanem 
przepasanej”. 

Jerzy F. Adamski dziękując za wystąpienie, poin-
formował, że na stronie internetowej gminy znajduje się 
diaporama, dzięki której można stale odbywać wędrówkę 
po Ziemi Dydyńskiej. Potwierdził też słowa p. Agnieszki, 
że nasza gmina urzeka każdego, kto w niej mieszka, stąd 
wyjechał i tu przyjeżdża. 

Tegoroczne spotkane to także okazja do zaprezen-
towania życiowych pasji mieszkanek gminy, bowiem uro-
czystości towarzyszyła wystawa pod hasłem „Co skraca 
mi czas? Działanie. Co wydłuża go niemiłosiernie? Bez-
czynność!”

Wystawa, do obejrzenia której zaprosiła Danu-
ta Sokołowska – wiceprzewodnicząca Powiatowej Rady 
Kobiet, zgromadziła prace będące dowodem niezwykłych 
zdolności i artystycznych  możliwości autorek. Bibułkowe 
kwiaty, obrazy, wykonane różnorodną techniką ozdoby i 
pisanki przyciągały wzrok oraz wzbudzały zachwyt oglą-
dających. Potwierdzały też stwierdzenie, że żyć z pasją, 
to żyć podwójnie. Oficjalną część uroczystości zakończył 
Wójt Gminy słowami: „Świętujcie Święto Kobiet cały rok”. 
Jednocześnie podziękował paniom z KGW w Jabłonce za 
przygotowany poczęstunek, na który zaprosiła przewod-
nicząca koła – Anna Skrabalak.

Niezwykła kompozycja smaków i kulinarne kreacje 
gospodyń z Jabłonki zadowoliły każdego, nawet wymaga-
jącego smakosza. 

Zofia Morajko

fot. G. Cipora

„Świętujcie Święto Kobiet cały rok”
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Święto Kobiet obchodzone w naszej gminie po raz 
drugi wejdzie zapewne na stałe do kalendarza imprez 
gminnych. Obecność wielu osób i atmosfera towarzyszą-
ca uroczystościom potwierdzają zasadność organizowa-
nia takich spotkań. Trzeba bowiem oderwać się od co-
dziennych zajęć, zatrzymać się na chwilę i znaleźć czas 

na spotkanie, rozmowę z drugim człowiekiem, na święto-
wanie, bo: „Wszystko ma swoją godzinę... jest czas śmie-
chu, czas tańca, czas uścisków...” 

Zofia Morajko

„Żadna moc nie odbierze tradycji, wspomnień dzie-
jowych i kultury, bo te w nas tkwią nieprzyzwyciężenie jak 
pamięć, jak rozum, jak dusza w człowieku.”

Wielkanocne zwyczaje mają wielowiekową tradycję i 
bogatą historię. Kultywowanie pięknych, ludowych obycza-
jów to obowiązek każdego człowieka, zwłaszcza w dzisiej-
szym świecie.

W dniu 20 marca 2013 r. w Zespole Szkół w Dydni 
odbyła się IX edycja konkursu na najpiękniejszą palmę i pi-
sankę wielkanocną. Zaproszoną młodzież wraz ze swoimi 
opiekunami przywitała dyr. Zespołu Szkół w Dydni Iwona 
Pocałuń. Swoje zdolności i umiejętności wokalno-aktorskie 
pokazali uczniowie kl. „0” pod czujnym okiem Małgorza-
ty Indyk, a o tradycjach związanych ze Świętami Wielkiej 
Nocy pięknie opowiedziała i przedstawiła w pokazie multi-
medialnym Zofia Morajko - nasz gminny etnograf – jak o P. 
Zofii powiedziała Iwona Pocałuń.

Sztuka robienia pięknych i okazałych palm oraz ko-
lorowych pisanek jest też tradycją naszej gminy. IX edycję 
konkursu plam i pisanek wielkanocnych zorganizował Wójt 
Gminy Dydnia, Zespół Szkół w Dydni oraz Gminny Ośrodek 
Kultury.

Na konkurs zgłoszono 28 palm i 113 pisanek w na-
stępujących kategoriach: 
I Przedszkola i kl. „0”
- pisanki 37, palmy 9
II Klasy I-III
- pisanki 50, palmy 10
III Klasy IV-VI
- pisanki 16, palmy 3
IV Gimnazjum
- pisanki 10, palmy 6

Szkoły biorące udział w konkursie: Grabówka, Nie-
bocko, Jabłonka, Wydrna, Dydnia, Obarzym, Krzemienna, 
Niewistka, Końskie, Witryłów, Temeszów, Krzywe.

Gimnazja: Dydnia, Niebocko, Końskie.

Komisja w składzie: Matylda Myćka, Danuta Baran, 
Małgorzata Turopolska po wnikliwym obejrzeniu oceniła  
konkursowe prace. 

W ocenie wzięto pod uwagę:
- symbolikę wielkanocną,
- bogactwo ozdób,
- trwałość wykonania,
- ciekawą technikę.

Laureaci finału gminnego:
Kat. palma
Przedszkola i kl. „0”
1. Aleksandra Myćka i Jakub Myćka - Niebocko, 2. Wiktoria 
Kołodziej – Dydnia, 3. Przedszkole Samorządowe – Dyd-
nia
Kl. I – III
1. Nikolina Tybor – Jabłonka, 2. Kamila Jaworska – Gra-
bówka, 3. Kacper Józefowicz – Witryłów
Kl. IV-VI
1. Marcin Kmiecik – Grabówka, 2. Kinga Kafara – Grabów-
ka, 3. Martyna Śmigiel i Marcin Miksiewicz – Grabówka
Gimnazjum 
1. Jan Janowicz – Dydnia, 2. Katarzyna Sokołowska – Dyd-
nia, 3. Aleksandra Piszczek – Dydnia
Kat. pisanka 
Przedszkola i kl. „0”
1. Wiktoria Sowa – Witryłów, 2. Szymon Mazur – Grabów-
ka, 3. Weronika Kucab – Temeszów
Kl. I – III
1. Mateusz Stelmach – Niewistka, 2. Sabina Pocałuń – Dyd-
nia, 3. Jolanta Kufel – Krzywe
Kl. IV-VI 
1. Wiktoria Wojnik – Wydrna, 2. Patryk Kondracki – Jabłon-
ka, 3. Wiktor Szałyga – Końskie
Gimnazjum 
1. Maja Holik – Niebocko, 2. Weronika Szelest – Dydnia, 
3. Patrycja Szpiech – Dydnia

Wyróżniono jedną pisankę w kat. kl. I-III - Marceliny 
Chorążak – Końskie.

Nagrody książkowe oraz piękne, kolorowe dyplomy 
ufundował Gminny Ośrodek Kultury w Dydni. W tegorocz-
nym konkursie uczestniczyła także telewizja internetowa z 
Brzozowa oraz portal internetowy „Brzozowiana”. 

Cieszy fakt, iż nauczyciele – opiekunowie oraz rodzi-
ce potrafią z dobrym skutkiem zainteresować uczniów tego 
typu konkursami, a tym samym zadbać o kultywowanie ro-
dzinnych, wielkanocnych tradycji. Dziękujemy wszystkim, 
którzy wzięli udział w konkursie, a w szczególności słowa 
podziękowania kierujemy do Iwony Pocałuń - dyr. Zespo-
łu Szkół w Dydni za pomoc w przeprowadzeniu konkursu i 
zorganizowaniu wystawy.

Małgorzata Turopolska

fo
t. 

J. 
W

ol
ak

W oczekiwaniu na wyniki konkursu
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 Janina Zubel z Jabłonki już od kilkudziesięciu lat robi 
pisanki. Zrobiła ich tysiące.

Pisanki niczym koronki
Robienie pisanek jest pasją pani Janiny Zubel z Ja-

błonki już kilkadziesiąt lat. Nie liczyła ile ich już zrobiła, ale 
można na pewno powiedzieć, że było ich tysiące

Pani Janina Zubel, mimo wielu „wiosen”, które prze-
żyła nie wyobraża sobie jesiennych i zimowych dni bez ro-
bienia pisanek. I tak jest już od wielu wielu lat.

Pisanka z kawalerki
A wszystko zaczęło się, gdy była jeszcze dzieckiem. 

- Miałam chyba 8 czy 9 lat, gdy starszy brat przyniósł z ka-
walerki pisanki – wspomina Janina Zubel. – Panował wów-
czas zwyczaj, że w drugi dzień świąt wielkanocnych panny 
na wydaniu obdarowywały kawalerów, własnoręcznie wy-
konanymi pisankami.

Dzięki bratowej
Zauroczyły ją kolory, różne wzory i sama zaczęła ro-

bić. Najpierw rodzinie, później znajomym, a później robienie 
pisanek stało się nie tylko pasją, ale pracą pani Janiny. I 
to też przez przypadek. W latach 60-tych ubiegłego stule-
cia, bratowa pracująca w Brzozowie zgłosiła ją na konkurs 
pisanek do Przemyśla. - Odpowiedź jak przyszła, bardzo 
mnie zaskoczyła. Zdobyłam cenną na tamte czasy nagrodę 
i z czasem zaczęły przychodzić zaproszenia z muzeów, do-
mów kultury, stowarzyszeń, na konkursy, pokazy, wystawy 
– opowiada pani Janina.

200 pisanek dziennie
Pisankami Janiny Zubel z Jabłonki zainteresowała 

się „Cepelia” w Rzeszowie, gdzie wykonywała pisanki ro-
bione na całych jajkach oraz Spółdzielnia Wytwórców Rę-
kodzieła Artystycznego „Millenium” w Krakowie, dokąd wy-
syłała tylko pisanki wydmuszkowe.

Jak wspomina, we wcześniejszych latach, zbyt na nie 
był ogromny. Każdego miesiąca przez cały rok odstawiała 
do Krakowa minimum 200 sztuk pisanek wydmuszkowych. 
– Były i takie miesiące, że trzeba było wykonać i 500 sztuk. 
Wszystko praktycznie szło za granicę – mówi pani Janina.

Jej prawdziwe dzieła były i są w Stanach Zjednoczo-
nych Ameryki Północnej (między innymi w jednym z muze-

ów w Nowym Jorku, w Niemczech, Włoszech, na Wyspach 
Brytyjskich).

Teraz, gdy nie ma już zamówień z Cepelii czy Mille-
nium, bo czasy się zmieniły, zapraszana jest na kiermasze 
i wystawy w okolicy Brzozowa, Sanoka, Krosna. Prezentuje 
tam swój kunszt i zachwyca swoją techniką, sposobem wy-
konywania i efektem końcowym.

Dwie dziurki w skorupce
Specjalizuje się od lat w wykonywaniu pisanek z 

wydmuszek. Wykonanie pisanki wydmuszkowej nie jest na 
pewno łatwe. Wydmuszki są delikatne i kruche, trzeba je 
zafarbować i co najważniejsze, wydrapać na ich powierzch-
ni rysunek. Jak podkreśla, jajko musi być białe. Na tych z 
żółtą skorupką, pisanki nie wychodzą najlepiej.

Wydmuszki robi wybijając dwie dziurki w skorupce: 
jedną mniejszą, druga większą i wydmuchuje zawartość 
jajka. W jesienno – zimowe wieczory potrafi „wydmuchać” 
nawet i 100 jajek.

Pięć kolorów
Pisanki robi w pięciu kolorach: bordowym, fioleto-

wym, niebieskim, czerwonym i zielonym. Do barwienia uży-
wa farb do tkanin, ale też nie każda się nadaje. Do swoich 
pisanek sprowadza farby z Krakowa. Po zafarbowaniu i 
osuszeniu, trzeba je natrzeć delikatnie lakierem, może być 
nawet zwykły do drewna. Pisanka staje się wówczas trwała 
i nie schodzą kolory. - Jedną pisankę robię do godziny cza-
su. Jednak co jakiś czas trzeba robić sobie przerwy, żeby 
ręce czy oczy odpoczęły – mówi. 

Pisanki niczym koronki
Wzory na pisankach są precyzyjnej koronkarskiej 

roboty, niczym hafty. Można zobaczyć drobne kwiatuszki, 
paseczki, wianuszki, gwiazdeczki, wzory geometryczne, 
listeczki. Wszystko misternie, dokładnie wykonane. Każda 
pisanka jest inna. Wzory wymyśla sama, są niepowtarzal-
ne, mają one jednak wspólną cechę. - Jest to nasz pod-
karpacki wzorek, inny jak w pozostałych regionach Polski. 
Jak jeździłam jeszcze na Tatrzańską Jesień i tak robiłam 
pisanki, to wszyscy nazywali ten wzór hafciarskim – mówi 
Janina Zubel.

Z gęsich jaj
Pani Janina robi pisanki nie tylko z kurzych jaj. 

Wspomina z uśmiechem przygodę z pisankami z gęsich jaj. 
- Pewnego razu przyjechała pani spod Sanoka i zapropo-
nowała, że przywiezie mi gęsie wydmuszki, żebym zrobiła 
z nich pisanki. I przywiozła…, ponad 500. Cóż było począć, 
robiłam przez trzy miesiące, ale zrobiłam. Powędrowały te 
pisanki za wielką wodę, do Kanady – opowiada. 

Pisanki uspokajają
Pytana, czy jest w stanie powiedzieć, ile pisanek 

w swoim życiu zrobiła, zdecydowanie odpowiada, że nie. 
Można domniemywać, że były ich tysiące. Teraz zaczyna 
robić jesienią, przed Bożym Narodzeniem. Czeka na ten 
moment. - Robienie pisanek uspokaja mnie, próbowałam 
robić na drutach, ale to nie jest to. Od wiosny do jesieni, gdy 
nie zajmuję się pisankami, brakuje mi tego. Nie wiem, jak 
wyglądałoby moje życie bez pisanek – kończy rozmowę.

Andrzej Józefczyk

Andrzej Józefczyk

fot. A. Józefczyk

Dyskretny urok „koronkowych pisanek”
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Bogusława Krzywonos społeczny animator kultury 
przygotowała wspaniałą wystawę o tematyce wielkanoc-
nej.

Wyeksponowana  została w trzech salach, a skła-
dają się na nią:
I. Stół wielkanocny w izbie chłopskiej

Prezentowane są tu: baranki z cukru i ciasta, ko-
szyk wykonany na szydełku, pisanki wykonane techniką 
quillingu, gałązka z bibułkowymi kwiatami wiśni wykona-
na przez Jadwigę Kraczkowską, palmy  wielkanocne z 
bibuły i barwionych traw, pisanki na gałązkach wykonane 
przez   Danutę Sokołowską, babka wielkanocna, zdobio-
ne jajo strusie, na stole lniany obrus haftowany, podaro-
wany przez Danutę Bocoń i  gospodarz w lnianym stroju 
wykonany przez rzeźbiarza z Krzywego Henryka Ciporę. 
W 3 antyramach wyeksponowano karty wielkanocne z 
1955 r. przekazane przez Danutę Bocoń z Krzywego.

II. Sala tradycji i obyczajów 
W sali tej prezentowane są karty wielkanocne wy-

konane przez uczniów szkół gminy Dydnia w 2010 roku 
oraz różnorodne karty wielkanocne z lat 2005 – 2012. 
Świetnie komponuje z nimi wiersz ucznia SP z Nieboc-
ka:

„Na  stole obok baranek, no i koszyczek pełen pi-
sanek, wiosenne bazie stoją w wazonie, podczas Wielkiej 
Nocy miłość w sercach płonie”.

Warto zaznaczyć, że prezentowane karty podaro-
wane zostały przez Wójta Gminy Dydnia Jerzego Adam-
skiego oraz mieszkańców wsi Krzywe. Część kart pocho-
dzi z kolekcji Bogusławy Krzywonos.
III. Wystawa pisanek i innych symboli wielkanoc-
nych

Na stołach  odpowiednio przybranych wyekspono-
wano:  13 oryginalnych pisanek, kurczątko i baranka wy-
konanych techniką qauillingu, w szydełkowym koszyku  
6 pisanek wydmuszkowych i pisanki ze styropianu wyko-
nane przez  Anię Matuszewską z Przysietnicy, członka 
Stowarzyszenia Ludzi Twórczych w Brzozowie. 

Ponadto z kolekcji Bogusławy Krzywonos prezen-
towane są:  baranek z wełny z 1989 r. z Chin,  ze słomy 
z 1965 r.,  z gipsu z 2004, z wosku z 2005 r., ciasta wiel-

kanocne z 2008 r., kurczątka w koszyczku z 2008 r., za-
jączki – duży ręcznie malowany z Niemiec z 2005 r., oraz 
5 zajączków z filcu z 2005 r.,  stroiki ze słomy,  drewniany 
kurczak na podstawce i wiosenne kwiaty z bibułki. 

Królują oczywiście pisanki z Polski i ze świa-
ta zbierane przez lata przez Bogusławę Krzywonos: 
wydmuszkowe z wycinankami łowickimi z 1979 r., wy-
dmuszki malowane z Niemiec z 2008 r., ze szkła dmu-
chanego zdobione w małe kwiatuszki z Niemiec z 2006 r. 
– wszystkie wyeksponowane na gałązkach tzw. gaiki lub 
młode latko.

Prezentowane są pisanki Teresy Podolak z Pisaro-
wiec koło Sanoka – 4 wydmuszki zdobione białą frywolit-
ką (koronką szydełkową) z 2010 r., 8 pisanek wydmusz-
kowych Janiny Zubel z Jabłonki zdobionych wzorem 
rzeszowskim z 2003 r., 3 ręcznie malowane pisanki war-
szawskie z 1972 r., 1 wydmuszka obszyta jedwabiem i 
pasmanterią  także warszawska z 1962 r., 2 pisanki z 
Wilna zdobione farbą akrylową z 1994 r., 2 jajka – szka-
tułki porcelanowe z 2005 r., 2 pisanki drewniane, rzeźbio-
ne góralskie z 1968 r., 3 z Ukrainy z 1985 r. oraz 1 duże 
drewniane jajo – symbol prawosławia także z 1985 r., 
5 pisanek drewnianych z Mazowsza z 1963 r., 3 gipsowe 
malowane z Mazowsza z 1995 r., 2 huculskie drewniane z 
Ukrainy z 1969 r., 3 pisanki z Indii drewniane i lakierowa-
ne z 1990 r., 4 pisanki kurpiowskie z wzorami ludowymi z 
1979 r., 3 pisanki z Podlasia oklejane sitowiem, barwione 
z 1974 r., 1 z opolskim wzorem ludowym malowana przez 
Halinę Ziomek artystkę ludową w 1986 r., 9 pisanek z 
Krzywego z 1998 r. Zofii Turoń – wydmuszki skrobane, 8 
pisanek wydmuszkowych wykonanych przez uczniów ze 
SP w Krzywem w metalowej, ażurowej kurze z 2003 r.,  2 
pisanki wydmuszki z Mołdawii z 1996 r. oraz 2 wykonane 
techniką okleinową przez Klaudię Kocyła w 2005 r.

Ekspozycję dopełniają kolejne karty wielkanocne 
z lat 1995 - 2007 z Jezusem Zmartwychwstałym – dar 
Danuty Bocoń i napis: „Wyślij wielkanocne życzenia Ro-
dzinie, Przyjaciołom i Znajomym – to polska tradycja”.

Halina Kościńska

Halina Kościńska

fot. J. Wolak

fot. J. Wolak

„Pisanki, pisanki, jajka malowane”

Wzory, które robią wrażenie 
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Niewielu - jest ludzi, którzy widzieli i pamiętają nad-
zwyczajne zjawisko, jakie miało miejsce w sierpniu 1939 r. 
Jednym z nich jest Tadeusz Turoń - autor poniższych wspo-
mnień. 

Pamiętam, jak w sierpniową noc około godz. 2:00 
zostałem wraz z rodzicami obudzony przez przypadkowe-
go podróżnego, aby obejrzeć na niebie krzyż. Na te słowa 
zerwaliśmy się wszyscy ze snu i rzeczywiście na niebie od 
strony północno-zachodniej widniał ogromny krzyż, dokładny 
z zachowaniem symetrii, jasno podświetlany, (podobnie jak 
księżyc w pełni).

Wszyscy uklękli i modliliśmy się aż do czasu jego za-
niku, a było to już nad ranem w miarę nastania świtu. Zjawi-
sko to, jak mówili ówcześni ludzie, było znakiem Bożym na 
nadchodzące nieszczęście.

I rzeczywiście w dniu 1 września 1939 r. wybuchła 
II Wojna Światowa, która przyniosła nieszczęście dla wielu 
milionów ludzi.

Uzbrojonych żołnierzy niemieckich zobaczyłem po 
raz pierwszy 13 września 1939 r. w Borownicy - (ówczesny 
powiat Dobromil, a obecnie powiat Przemyśl) mając wów-
czas 8 lat.

Po raz pierwszy zobaczyłem tu też wielu zabitych pol-
skich żołnierzy, a widok ten utrwalił mi się w pamięci chyba 
do końca życia. Mówiąc o tym i wracając myślami do tamtych 
dni, nie mogę się opanować i łzy cisną mi się do oczu. Dzisiaj 
już mu wiadomo, że tymi zabitymi żołnierzami, byli bojownicy 
17 pułku piechoty Ziemi Rzeszowskiej, którzy pod dowódz-
twem ppłk. Beniamina Kotarby stoczyli w dniu 12 września 
1939 r. zacięte walki z nacierającymi wojskami hitlerowskimi, 
tracąc w tym dniu swego ostatniego dowódcę.

Jako, dziecko mieszkałem wraz z matką w miejsco-
wości Krzemienna.

W Borownicy mieszkała natomiast moja ciotka Win-
centyna Kłak, której mąż był wówczas organistą w miej-
scowym kościele. W przededniu nadejścia Niemców do 
Krzemiennej, matka z uwagi na względy bezpieczeństwa 
postanowiła wyprowadzić się na czas zbliżającego się frontu 
i udać do swej siostry w Borownicy, by tu między lasami i 
górami przeczekać ten niebezpieczny okres wraz z czwórką, 
nieletnich dzieci. Przybycie do Borownicy sprawiło obu sio-
strom wiele radości, tym bardziej, że była w domu z dwójką 
własnych dzieci samotna, ponieważ mąż podobnie jak wielu 
mężczyzn w jego wieku opuścił dom, uciekając przed Niem-
cami na wschód.

Opuszczając swój dom w dniu 5 września, przeszli-
śmy przez San pieszo, ponieważ woda w tym miejscu i cza-
sie była niewielka i przez Jabłonicę Ruską, Hroszówkę, a 
dalej polnymi drogami dotarliśmy, do Borownicy.

Pobyt w tej miejscowości wydawał się spokojniejszy 
ale niestety, nie całkiem spokojny, gdyż byliśmy niepokojeni 
burzliwymi komunikatami radiowymi, które posiadała miej-
scowa rodzina żydowska mieszkająca w pobliżu organistów-
ki.

Radio to nadawało przez cały czas komunikaty wo-
jenne i zapowiedzi alarmów lotniczych, które to informacje 
przyjmowane były z dużym niepokojem.

Następne dni były coraz mniej spokojne, gdyż od rana 

do wieczora przechodziły 
grupy młodych mężczyzn, 
a następnie w dniach: 8 i 9 
września - kolumny wojsk 
polskich wraz z taborem po-
suwającym się pośpiesznie 
w kierunku Przemyśla.

Nie czując się tu jed-
nak bezpiecznie, cała rodzi-
na udała się do Czerteża 
osady odległej od Borownicy 
o około 2 km w kierunku po-
łudniowo-zachodnim, gdzie 
mieszkali nasi krewniacy. 
Tu postanowili przetrwać te 
trudne, nadchodzące dni po-
cząwszy od 9 września.

Na drugi dzień w go-
dzinach rannych oddział wojska polskiego tuż po wyjściu 
z lasu wsi Borownica, pokazał się na polach osiedla Czer-
też, udając się biegiem w kierunku zachodnim na Ulucz. Od 
dowódcy tego oddziału, (który zatrzymał się przy ich domu 
celem napicia się wody), dowiedzieli się domownicy, że od-
dział nie posiada żadnej łączności z dowództwem i są osa-
motnieni, a tymczasem w Uluczu są już Niemcy. Nie tracąc 
czasu, dowódca pobiegł szybko za wojskiem, które ręczny-
mi łopatkami rozpoczęło się okopywać nad rzeczką Czarny 
Potok. Następnego dnia już od rana słychać było od strony 
Ulucza i Jawornika Ruskiego ciągłe odgłosy strzałów karabi-
nów ręcznych i maszynowych, a w godzinach późniejszych 
rozpoczęła się również kanonada z dział artyleryjskich. Po 
odgłosie wystrzałów starsi mieszkańcy tej miejscowości po-
znawali własność posiadanej broni, twierdząc, że wystrzały 
pochodzą głównie z karabinów niemieckich, których odgłos 
wystrzałów był bardziej ostry, natomiast karabiny polskie da-
wały odgłos raczej przytłumiony.

Strzelanina ta trwała jeszcze cały następny dzień 12 
września, natomiast 13 września strzały całkowicie umilkły.

Moja Matka wraz z dziećmi i siostrą (również z dzieć-
mi) postanowiły w tej sytuacji wrócić do Borownicy na orga-
nistówkę.

Po wyjściu z lasu, udając się w kierunku kościoła na-
trafiliśmy na uzbrojonych żołnierzy niemieckich, którzy stali w 
odległości jeden od drugiego co 20 metrów.

Widząc rodziny z małymi dziećmi przepuścili wszyst-
kich, zezwalając iść dalej.

Dochodząc do kościoła zobaczyliśmy niesamowity 
obraz. Z prawej strony schodów, w pobliżu dzwonnicy leżało 
wiele trupów polskich żołnierzy w zakrwawionych mundurach 
i część w płaszczach, inni bez płaszczy, leżeli obok siebie, a 
inni w poprzek. 

Obok kościoła z lewej strony leżały trupy żołnierzy 
niemieckich, których było jednak znacznie mniej w stosunku 
do żołnierzy polskich. 

Widok ten i ilość zabitych, których oceniłem na około 
100 osób, razem wywarły na małych dzieciach ogromne wra-
żenie, którego do końca życia nie potrafią zapomnieć.

Chcąc dojść do schodów, należało przekraczać ciała 
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Tadeusz Turoń

Tadeusz Turoń 
- zdjęcie współczesne
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polskich żołnierzy i wówczas widoczne były z bliska roztrza-
skane ich twarze, zmasakrowane ciała, trudne do rozpozna-
nia. Schodząc schodami w dół, widać było jak całe schody od 
góry do dołu zalane były krwią.

Na dole po obu stronach schodów odpoczywali roz-
brojeni żołnierze polscy pod nadzorem uzbrojonych żołnierzy 
niemieckich.

Widząc małe dzieci, jeden z żołnierzy niemieckich 
przyniósł ze stojącego obok samochodu blaszane pudełko 
cukierków, które usiłował dać mojej ciotce. Pozostając pod 
wpływem propagandy polskiej, ciotka nie chciała początko-
wo ich przyjąć, bojąc się, że mogą być zatrute. Doprowadziło 
to Niemca do wściekłości i bojąc się go, ciotka cukierki przy-
jęła. Cukierki te długo leżały w naszym domu w Krzemiennej, 
zanim dowiedzieliśmy się, że są one dobre i pochodzą z ra-
bunku polskich sklepów.

Idąc  dalej, doszliśmy do organistówki i stwierdziliśmy, 
że była ona całkowicie zdemolowana, zaś z izby i komory 
zrobiono tymczasowy areszt dla zatrzymanej ludności, cywil-
nej. Rodzina nasza uniknęła jednak aresztu z powodu obec-
ności małych dzieci.

Po tak krwawo stoczonej walce wojska polskiego z 
wojskami niemieckimi w dniu 12 września 1939 r. o wieś Bo-
rownicę, nikt nie przypuszczał, że 6 lat później w dniu 20 
kwietnia 1945 r. wieś ta zostanie przez UPA spalona, a lud-
ność w liczbie 76 osób wraz z księdzem proboszczem wy-
mordowana.

Wracając do domu w Krzemiennej na skróty przez 
wzgórze koło Hroszówki, spotkaliśmy masę różnorakiego 
sprzętu wojskowego jak pasy, ładownice, tornistry, płaszcze, 
a w pobliżu cmentarza również zabite konie.

Na trasie powrotu widzieliśmy też co kilka metrów le-
żących pod miedzami uzbrojonych Niemców, którzy jednak 
nie zatrzymywali i nie kontrolowali, idących.

W jednym z domów mieszkalnych na naszej drodze 
mieszkała dobra znajoma, u której zatrzymaliśmy się dla od-
poczynku i nabrania oddechu do dalszej drogi.

W mieszkaniu na łóżku zobaczyliśmy dwóch rannych 
żołnierzy polskich, natomiast w stodole leżał jeden zmarły 
żołnierz polski, któremu spod płaszcza widać było tylko bose 
nogi.

Idąc dalej w kierunku domu, na samym wzgórzu spo-
tkaliśmy wiele świeżych okopów, przy których leżały stosy 
łusek karabinowych, co świadczyło, że kilkanaście godzin 
temu, toczyły się tu zacięte walki.

Po przebyciu dalszej trasy na przestrzeni około 1,5 
km z lewej strony drogi stacjonował oddział niemiecki. Do-
chodząc do tego miejsca, napotkaliśmy nieznaną kobietę, 
która  podążała w odwrotnym kierunku, jakby kogoś szukała. 
Za moment z grupy wojsk, niemieckich zjawił się galopując 
na koniu - oficer niemiecki, która „szwargocąc” nerwowo w 
języku niemieckim, skierował lufę pistoletu w kierunku mojej 
ciotki. Nie wiedząc o co chodzi, przeżyliśmy grozę strachu, 
ale po pewnym momencie Niemiec zostawił nas wolnych, 
odjeżdżając na koniu w kierunku nieznanej kobiety.

Rodzina przeżyła jeszcze jeden moment tragiczny w 
tym dniu, gdy w miejscowości Hroszówka zobaczyliśmy, jak 
jeden z żołnierzy niemieckich wprowadzał siłą do samochodu 
polskiego żołnierza, trzymając nad nim kolbę od karabinu.

Do domu wróciliśmy w godzinach popołudniowych, 
spotykając po drodze wiele samochodów niemieckich prze-
prawiających się przez rzekę San pod temeszowską Skałą, 

gdzie była wówczas najmniejsza woda w rzece.
Po skontaktowaniu się już w domu z miejscowymi 

sąsiadami dowiedzieliśmy się, że nie było tu żadnej wojny 
i Niemcy przeszli przez ten teren bez przeszkód, co czyniło 
naszą podróż zupełnie niepotrzebną. 

Po trzech dniach pobytu w domu, ze swym starszym 
bratem Edwardem pojechałem ponownie furmanką do Bo-
rownicy, by przywieźć resztę sprzętu jeszcze nie zrabowane-
go, a szczególnie sprzęt kuchenny potrzebny ciotce.

Jadąc przez Hroszówkę i Ulucz spotykaliśmy samo-
chody niemieckie ozdobione wiązankami kwiatów rzucanych 
przez ludność ukraińską Ulucza, co budziło u nich wielkie 
oburzenie. Na końcu wsi Ulucz, w miejscu, gdzie droga skrę-
ca w lewo pod górę do Borownicy, widzieliśmy na pewnym 
odcinku kilka niemieckich samochodów zupełnie spalonych 
z wystającymi kikutami ręcznych karabinów i karabinów ma-
szynowych.

Po przyjeździe na miejsce okazało się, że cała orga-
nistówka jest zdemolowana, wszystko zrabowane, a jedynie 
pozostała słoma. W słomie tej znajdowało się bardzo dużo 
pozostawionych i rozsypanych sucharów wojskowych, cu-
kierków, żyletek do golenia, szczoteczek do zębów z napi-
sem niemieckim i była nawet lufa od karabinu maszynowego, 
którą nie wiadomo po co zabraliśmy ze sobą.

W drodze powrotnej do domu widzieliśmy nadal nie-
mieckie samochody. Nikt nas nie zatrzymywał, ale zacie-
kawiły nas świeże nasypy ziemi spotykane po drodze, a 
szczególnie przy drodze w pobliżu cmentarza w Borownicy. 
Ciekawi tego, dowiedzieliśmy się od jednego z mieszkańców 
tej wsi, że tu są pochowani żołnierze polscy.

Fakt ten utkwił mi w pamięci na długie lata, i dlatego 
też po ponownym przybyciu w te tereny dopiero w roku 1978 
wraz z trójką swych braci w ramach odwiedzin tych stron, 
zainteresowaliśmy się bliżej nieznanymi mogiłami.

Będąc w Borownicy, usiłowaliśmy się wówczas dostać 
do przysiółka Czerteż, co okazało się prawie niemożliwe ze 
względu na całkowite zalesienie tego terenu.

Krajobraz wydawał się nam podobny, ale nie znaleź-
liśmy ani znajomej polany około 1 km od kościoła, ani śla-
du osady, a wszędzie były tylko drzewa grubości do 50 cm 
średnicy i 20-30 m wysokości. Od miejscowego proboszcza 
dowiedzieliśmy się jedynie, że na miejscowym cmentarzu 
znajduje się pomnik dowódcy 17 Pułku Piechoty w Rzeszo-
wie płk. Beniamina Kotarby, gdzie udaliśmy się niezwłocznie, 
robiąc tam pamiątkowe zdjęcie.

Wręczyliśmy księdzu drobną kwotę pieniężną na od-
prawienie Mszy Św. w intencji poległych żołnierzy polskich 
w Borownicy. Po tej rozmowie odjechaliśmy furmanką, do 
swych domów w Krzemiennej.

Upłynęło wiele lat od tego czasu, zanim podjąłem 
starania o upamiętnienie walk żołnierzy polskich, którzy tam 
polegli w 1939 r.

Wcześniej było to praktycznie niemożliwe ze względu 
na aktualną sytuację polityczną kraju.

Pamiętamy bowiem, że w dniu 17 września 1939 r. 
w wyniku tajnych porozumień zawartych traktatem „Ribben-
trop-Mołotow”, - Armia Czerwona przekroczyła bez uprze-
dzenia granicę Polski i nastąpił IV rozbiór naszego państwa.

Została wówczas utworzona na Sanie granica między 
Rosją, a Niemcami, która przestała istnieć dopiero po wybu-
chu wojny Niemiec z Rosją w czerwcu 1941 r.

Tadeusz Turoń
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Helena Wójcik (z d. Wi-
tek) urodziła się 01.04.1948 r. 
w Grabownicy Starzeńskiej.

Była córką Józefa Wi-
tek i Marii z d. Zacharska. 
Rodzice zajmowali się rolnic-
twem.

Szkołę podstawową 
ukończyła w rodzinnej wiosce, 
a następnie uczęszczała do 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Dynowie i tu 02.06.1966 r. 
zdała egzamin dojrzałości.

Miała zamiar studiować na Politechnice Krakow-
skiej ale z „powodu braku miejsc” nie została przyjęta, 
chociaż zdała egzamin wstępny. Zwróciła się więc z proś-
bą do PPRN Wydział Oświaty w Brzozowie o zatrudnienie 
w charakterze nauczycielki i zobowiązała się uzupełnić 
kwalifikacje zawodowe w systemie eksternistycznym.

Otrzymała pracę w Szkole Podstawowej w Uluczu, 
ale z powodu braku kwalifikacji tylko na zasadzie umowy 
o pracę. Brakujące kwalifikacje pedagogiczne uzupełniła 
zdając, jako eksternistka, 11 maja 1968 r. egzamin doj-
rzałości w Liceum Pedagogicznym w Gorlicach – dotyczył 
on przedmiotów, których nie było w LO w Dynowie. Dzięki 
temu uzyskała średnie wykształcenie pedagogiczne.

W Szkole Podstawowej w Uluczu uczyła matema-
tyki, j. rosyjskiego, geografii, wychowania muzycznego i 
zajęć praktyczno-technicznych.

W 1968 roku ukończyła tez kurs doskonalenia języ-
kowego dla nauczycieli j. rosyjskiego w szkołach podsta-
wowych zorganizowany przez Sekcję Języka Rosyjskie-
go Okręgowego Ośrodka Metodycznego w Rzeszowie. 
Uczestniczyła również w 1970 r. w kursie nauczania ma-
tematyki w klasach V-VIII.

12 maja 1970 r. złożyła egzamin kwalifikacyjny 
przed Komisją Oświatową Wydziału Oświaty w Brzozo-
wie z wynikiem pomyślnym i uzyskała kwalifikacje do na-
uczania w szkołach podstawowych. Posiadała również 
z 1968r. dobrą ocenę pracy w zawodzie nauczycielskim 
(„zaangażowanie w proces nauczania i wychowania 
uczniów, wyniki nauczania, sposób prowadzenia lekcji 
i prace społeczną dla środowiska”) uzyskaną w czasie 
wizytacji szkoły przez Podinspektora Szkolnego w Brzo-
zowie Tadeusza Skockiego.

02.08.1973 r. Helena Witek wyszła za mąż za 
mieszkańca Dydni Michała Wójcika i przyjęła nazwisko 
męża.

Po urlopie macierzyńskim (14.11.1974 r.) nie mo-
gła wrócić do pracy w szkole w Uluczu ze względu na 
trudne warunki mieszkaniowe i dojazdowe. Poprosiła o 
przeniesienie do Szkoły Podstawowej w Humniskach, 
aby mieszkając w domu rodzinnym w Grabownicy, mogła 
z łatwością  dojechać do pracy.

Zamierzała również w roku szkolnym 1975/76 roz-
począć studia zaoczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Rzeszowie. Władze oświatowe w Brzozowie zgodziły 
się na Jej odejście ze Szkoły Podstawowej w Uluczu, ale 
otrzymała przeniesienie z dniem 15.11.1974 r. na etat 

nauczyciela Szkoły Podstawowej w Zmiennicy. Nie było 
to dla Niej szczęśliwe rozwiązanie, ponieważ dojazd z 
Grabownicy do Zmiennicy był trudny zwłaszcza w okre-
sie jesienno-zimowym. Zamieszkała w małej „izdebce” w 
Zmiennicy, a wychowaniem malutkiej Agnieszki zajęła się 
w Grabownicy jej matka. Jednocześnie rozpoczęli budo-
wę własnego domu, też w Grabownicy. 

W Szkole Podstawowej w Zmiennicy pracowała do 
stycznia 1976 r. 

Po urodzeniu syna Grzegorza (24.1.1976 r.) w cza-
sie urlopu macierzyńskiego – znowu zwróciła się z proś-
bą do U M i Gminy Brzozów – Zespołu Ekonom. Adm. 
Szkół o zmianę miejsca pracy.

Tym razem z dniem 1.08.1976 r. otrzymała pracę 
w Szkole Podstawowej w Niebocku (30.10.1977 r. urodził 
się syn Wojciech). Mimo niełatwych warunków rodzinnych 
skorzystała teraz z możliwości doskonalenia zawodowe-
go i 05.05.1978 r. uzyskała Dyplom Ukończenia Studium 
Nauczania Początkowego Matematyki NURT wydany 
przez IKN i BO w Rzeszowie.

1.03.1979 r. została „nauczycielką mianowaną na 
stałe”. Ponadto Gminny Dyrektor Szkół w Dydni Józef 
Pytlowany przyznał Jej zgodnie z art. 10 ust. 2 i art. 41 
ust. 1 z dnia 27 kwietnia 1972 r. Karty Praw i Obowiąz-
ków Nauczyciela (Dz. U. Nr 16 poz 114) tytuł zawodowy 
nauczycielki dyplomowanej. Zasłużyła na to swą solidną, 
uczciwą, rzetelną - pracą nauczycielki i wychowawczyni 
w szkole i środowisku koleżeńskim, odnoszeniem się do 
grona pedagogicznego w szkole i gminie, chętnym i do-
kładnym wykonywaniem poleceń dyrekcji szkoły i władz 
oświatowych.

W ocenie powizytacyjnej stwierdzano zawsze, że 
prawidłowo organizowała proces dydaktyczny, umiejętnie 
aktywizowała uczniów – sama będąc dobrze przygotowa-
na merytorycznie i metodycznie. Potrafiła wyzwolić ak-
tywność społeczną i samorządność wychowanków, po-
nieważ znała ich możliwości i zainteresowania dlatego, 
że swej pracy nie ograniczała jedynie do zajęć lekcyjnych 
– na uwagę zasługuje Jej praca w kółkach zaintereso-
wań, których zajęcia odbywały się również w dni wolne 
od nauki (soboty).

Ponadto utrzymywała stały kontakt z rodzicami, 
co umożliwiało prawidłowe i skuteczne organizowanie 
pomocy uczniom potrzebującym dodatkowego wsparcia 
(nie tylko w nauce).

Za swą wzorową pracę w Szkole Podstawowej w 
Niebocku otrzymała szereg nagród:
1981 r. - Nagroda Kuratora Ośw. i Wych. w Krośnie
1986 r. - Nagroda Gm. Inspektora Ośw. i Wych. w Dydni
1991 r. - Nagroda Dyrektora Szkoły w Niebocku
1991 r. - Nagroda Jubileuszowa z okazji 25-lecia pracy 

zawodowej przyznana przez Kuratora Ośw. i Wych. w 
Krośnie 

1993 r. – Nagroda Dyrektora Szkoły w Niebocku za ca-
łokształt pracy dyd-wych i wyróżniającą się działalność 
pozalekcyjną.

1996 r. - Nagroda Jubileuszowa za 30 lat pracy zawodo-
wej (Inspektor Ośw. i Wych. w Dydni).

Z pewnością czekało Ją jeszcze wiele sukcesów 

Halina  Pocałuń
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zawodowych i radości w życiu rodzinnym, lecz stan zdro-
wia od listopada 1992 r. uległ pogorszeniu. Leczyła się 
systematycznie, starając się jednak korzystać ze zwol-
nień lekarskich jedynie w trudnych sytuacjach. Nie pod-
dawała się i żyła nadzieją, że pokona chorobę – czuła się 
potrzebna: miała dla kogo żyć i w domu i w szkole.

W 1995/6 zmuszona była ze względu na koniecz-
ność zabiegu operacyjnego częściej przebywać w szpi-
talu, a to skutkowało dłuższymi okresami nieobecności 
w pracy.

Mimo dwukrotnego zabiegu operacyjnego stan Jej 
zdrowia wymagał dalszego, trudnego leczenia, więc z 
dniem 1.11.1996 r. przeszła na emeryturę. Nie dopusz-
czała „złych myśli”, nie poddawała się. Powiedziała mi 
raz, gdy spotkałyśmy się w Dydni: „czasem jest gorzej, 
ale są i lepsze chwile – wierzę, że jeszcze będzie do-
brze.”

Tego życzyliśmy Jej  wszyscy – nie tylko koleżanki 
i koledzy ze szkoły w Niebocku – wszyscy nauczyciele 
którzy Ją znali, szanowali i bardzo cenili. Razem pra-
cowaliśmy, spotykaliśmy się na konferencjach, lekcjach 
koleżeńskich, w komisji konkursowej z matematyki i nie 
tylko.

Dlatego tak często pytaliśmy o Jej zdrowie i cie-
szyliśmy się każdym lepszym dniem, który niósł ze sobą 
nadzieję.

Tak było do 6 lipca 2000 r., kiedy razem z Rodziną 
pożegnaliśmy Ją na cmentarzu w Grabownicy.

W tej smutnej rzeczywistości, bezsilnym wobec 

faktu rozstania, pomocną mogła być prawda zawarta w 
wierszu ks. Jana Twardowskiego:

„Odeszła tam,
gdzie nie piszą listów,
nie telefonują, ...
nie jeżdżą samochodami,
chodzą po niebie na piechotę teraz...
a my spotkamy ich potem”.

Halina Pocałuń

„Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć na-
uczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak 
postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, my-

śleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.”
Robert Fulghum

Przytoczone powyżej słowa oddają w pełni sens 
edukacji przedszkolnej, bo właśnie te kluczowe umiejęt-
ności dzieci zdobywają w przedszkolu. Czym zatem jest 
„to przedszkole” skoro tak  bardzo ceni je autor cytatu?

Jedni mówią, że przedszkole to taka „przechowal-
nia”, gdzie zostawia się dzieci, gdy rodzice idą do pracy. 
Inni mówią, że to miejsce, gdzie dzieci spędzają czas na 
bezustannej zabawie. Jeszcze inni traktują przedszkole 
jako „zło konieczne”- trzeba posłać dziecko, gdyż nie ma 
innego wyjścia lub ponieważ  wzywa obowiązek. Ale czy 
tak naprawdę każdy z nas wie na czym polega edukacja 
przedszkolna i jak pracuje się z dziećmi w przedszkolu?

Przedszkole jest instytucją opiekuńczą, dydaktycz-
ną jak również wychowawczą, do zadań której należą: 
wszechstronne wychowanie dzieci, opieka nad nimi, czu-
wanie nad ich zdrowiem, bezpieczeństwem, kształcenie, 
stymulowanie rozwoju, wyrównywanie ewentualnych bra-
ków oraz współpraca z rodziną i środowiskiem dziecka. 
Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci od 3. roku ży-
cia (dopuszcza się przyjęcie dziecka 2,5 - rocznego za 
zgodą dyrektora placówki) aż do rozpoczęcia obowiązku 
szkolnego. Każde przedszkole pracuje według programu 

nauczania zgodnego z podstawą programową nauczania 
przedszkolnego. Wszystkie metody pracy, działania, tre-
ści nauczania są dostosowane do wieku dziecka. Czas 
pobytu dziecka w przedszkolu jest odpowiednio po-
dzielony tzn.: co najmniej 1/5 czasu poświęcona jest na 
swobodną zabawę, co najmniej 1/5 czasu spędzonego 
w przedszkolu powinna odbywać się na świeżym powie-
trzu, najwyżej 1/5 czasu poświęcona jest na zajęcia dy-
daktyczne, pozostały czas (2/5) pozostaje na czynności 
opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne. Nie 
ma wątpliwości, że przedszkole jest dla dziecka, służy 
dziecku i jego rozwojowi. Przyjrzyjmy się zatem korzy-
ściom płynącym z chodzenia do przedszkola. 

Przede wszystkim przedszkole rozwija społecznie. 
Zmienia ono dotychczasowe życie dzieci, gdyż pozo-
stają one pod opieką obcych osób, stykają się (często 
po raz pierwszy) z grupą rówieśniczą, a ponadto muszą 
się dostosować do zasad panujących w przedszkolu. Na 
początku bywa ciężko, ale przebywanie w grupie daje 
okazję do zdobycia wielu fantastycznych doświadczeń, o 
jakie w domu naprawdę trudno.

Dzieci będąc częścią grupy mogą się od siebie 
uczyć, poznać myśli i potrzeby innych dzieci, uczą się 
empatii, a także panowania nad emocjami i wyrażania 
swoich uczuć. Codzienne przebywanie w takiej małej 
społeczności uczy przedszkolaki przestrzegania norm, 
współdziałania, rozwiązywania konfliktów, radzenia so-
bie w różnych sytuacjach. Podczas codziennych zajęć 

fot. archiwum

 Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Władysława 
Jagiełły w Niebocku z absolwentami z roku szk. 1990/91. 

Helena Wójcik ma w ręku kwiaty.

Anna Wolwowicz
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i zabaw dzieci uczą się wiele o sobie i otaczającym je 
świecie. Możliwość przebywania z rówieśnikami jest bar-
dzo cenna dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wspólne 
gry i zabawy, występy i wycieczki dają im wiele radości, 
rozwijają ich wyobraźnię, dają okazję do wcielania się w 
różne postacie, uczą przestrzegania reguł i współdziała-
nia. Poznane w przedszkolu osoby dorosłe (nauczyciele, 
zaproszeni goście, rodzice) spełniają równie ważną rolę, 
gdyż pokazują im świat, zabierają w ciekawe miejsca, po-
święcają wiele uwagi i troski, a w konsekwencji często 
stają się ich autorytetami.

Kolejną ważną kwestią jest to, że przedszkole dba 
o harmonijny rozwój swoich wychowanków. To przed-
szkolni nauczyciele, często jako pierwsi, odkrywają talen-
ty, predyspozycje dzieci, jak również zauważają ich słabe 
strony. Dzięki wnikliwej obserwacji nauczyciele opraco-
wują roczny plan pracy z dzieckiem dostosowany do jego 
wieku i potrzeb. Ważną rolę odgrywają zajęcia dydak-
tyczne, które są tak skonstruowane, by wzbogacić wie-
dzę i słownictwo dzieci, by rozwijały procesy poznawcze 
(m.in.: myślenie, pamięć i uwagę), sprawność fizyczną, 
sprawność manualną. Zabawy badawcze, eksperymen-
ty zaspokajają naturalną ciekawość człowieka, zajęcia 
przyrodnicze i spędzanie czasu na świeżym powietrzu 
zbliżają dzieci do natury. 

Nie ma wątpliwości, że przedszkole przygotowuje 
swoich wychowanków do nauki w szkole. Codzienne za-
jęcia dydaktyczne, praca z książką uczą dzieci systema-
tyczności, obowiązkowości, cierpliwości i zaangażowa-
nia. Idąc do szkoły przedszkolaki posiadają podstawowe 
wiadomości na temat najbliższego, a często i dalszego 
otoczenia, są samodzielne, odważne i ciekawe świata. 
Potrafią rysować, wycinać, liczyć, tańczyć, śpiewać i robić 
wiele różnych rzeczy. Dodatkowo dzieci posiadają duży 
zasób słów, potrafią wypowiadać się i zadawać pytania. 
Dzięki nauce języka obcego, prowadzonej w wielu przed-
szkolach, posiadają bardzo cenną w obecnych czasach 
umiejętność porozumiewania się w innym języku.

O korzyściach płynących z uczęszczania do przed-
szkola można by pisać długo, jednakże słowa nie odda-
dzą w pełni wkładu przedszkola w wielostronny rozwój 
dziecka. Nie da się też oddać słowami radości wypisanej 
na twarzy dziecka, gdy poznaje nowe miejsca, gdy bawi 
się z kolegą lub gdy nauczyło się samodzielnie zakładać 
kurtkę. Zapisując dziecko do przedszkola, daje mu się 
nie tylko opiekę, ale przede wszystkim szansę na całko-
wicie nowe doświadczenia, na chwile pełne radości  z 
odkrywania i bycia wśród rówieśników.

Anna Wolwowicz

22 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Dydni  od-
było się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszonego 
przez Samorządowe Przedszkole w Dydni. Konkurs pla-
styczny pt. „Woda skarbem i życiem- pijmy ją na zdrowie!” 
został ogłoszony 25 lutego i został objęty patronatem ho-
norowym przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rze-
szowie, Uzdrowisko Rymanów Zdrój S.A. oraz Wójta Gminy 
Dydnia. 

Na konkurs zostało nadesłanych 129 prac przez: Ze-
spół Szkół w Dydni, Zespół Szkół Publicznych w Końskiem, 
Zespół Szkół w Niebocku, Zespół Szkół w Warze, Zespół 
Szkolno- Przedszkolny w Rzeszowie, Szkołę Podstawową w 
Witryłowie, Szkołę Podstawową w Krzywem, Szkołę Podsta-
wową w Grabówce, Szkołę Podstawową w Niewistce, Szko-
łę Podstawową w Temeszowie, Przedszkole Samorządowe 
w Grabownicy Starzeńskiej, Samorządowe Przedszkole w 

Przecławiu oraz Samorządowe Przedszkole w Dydni. 
Przybyłych na uroczystość gości przywitała Dyrektor 

Samorządowego Przedszkola w Dydni - Dorota Bluj, która 
w swojej przedmowie zapoznała  wszystkich z celem spo-
tkania i przedstawiła program uroczystości. 

W dalszej części wystąpiła  nauczycielka Samorzą-
dowego Przedszkola w Dydni – Agnieszka Tokarczyk, która 
w krótkiej prezentacji przedstawiła działania Przedszkola w 
kierunku zdrowego stylu życia, picia wody i ekologii. 

Przedszkolaki wystąpiły z przedstawieniem na temat  
wody  oraz zaśpiewały piosenkę „Mamo, tato wolę wodę”. 
Po krótkim występie  dzieci głos zabrała Urszula Walków - 
pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 
w Brzozowie, która  przedstawiła aspekty zdrowego stylu 
życia, zdrowych produktów spożywczych oraz napojów. 

W kolejnej części uroczystości został odczytany  pro-
tokół  konkursowy  oraz zaproszono Wójta Gminy Dydnia 

fot. archiwum

fot. archiwum

Agnieszka Tokarczyk

„Mamo, tato wolę wodę”

Wręczanie nagród laureatom konkursu
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Ziemia Dydyńska jest jednym z piękniejszych zakąt-
ków Polski. Malowniczo położona na Pogórzu Dynowskim i 
Przemyskim, przepasana rzeką San, to miejsce niezwykle 
atrakcyjne dla turystów – nie tylko ze względu na nieskażo-
ną przyrodę i zapierające dech w piersiach krajobrazy, ale 
także wspaniałe zabytki, ze słynną cerkwią Uluczu, dworem 
w Wydrnej ,  kościołem i dworem w Jabłonce na czele. 

W oparciu o ten  wspaniały krajobraz, bogactwo świa-
ta roślin, zwierząt i zabytków fotograficy Agnieszka i Włodek 
Bilińscy – autorzy zdjęć do albumu o Gminie Dydnia - stwo-
rzyli diaporamę: Ziemia Dydyńska – kraina Sanem przepa-
sana. Swoje przepiękne zdjęcia wspaniale wkomponowali 
w muzykę Edwarda Griega, Antonio Vivaldiego, Jana Seba-
stiana Bacha, Fryderyka Chopina, Johannesa Brahmsa. 

Diaporama to dziedzina sztuki, którą należy umiej-

scowić pomiędzy fotografią a filmem. Termin powstał we 
Francji z połączenia 2 słów, tj. diapozytyw (błona odwracal-
na) i panorama (tu w znaczeniu film, obraz kinowy). Diapo-
rama jest swoistym spektaklem audiowizualnym, w którym 
autor poddaje widza w sposób świadomy i zaplanowany 
równoczesnemu oddziaływaniu obrazów, dźwięków, barw i 
treści. Cechą charakterystyczną diaporamy jest tzw. „trzeci 
obraz”, czyli nieistniejący faktycznie, a będący tylko wyni-
kiem świadomego nałożenia na siebie dwóch (kilku) ob-
razów rzeczywistych emitowanych z kilku źródeł podczas 
projekcji.

Za pomocą dźwięku i obrazu przenieśliśmy się we 
wspaniały zimowy krajobraz, ze zdjęciami skutego lodem 
Sanu, oszronionymi drzewami, zwierzętami i ptakami któ-
re zimy się nie boją. Motywem dominującym tej części jest 

Beata Czerkies

Nikt nie wie, jak to rzeczywiście z tą Jabłonką było, 
przeto godzi się przytoczyć kolejną legendę, bo prawda za-
wsze leży gdzieś pośrodku.

Kiedy jeszcze wiele miejsc nie miało swoich nazw, 
żyła tu w skromnej chatce matka ze swoim synem i chociaż 
nie byli zbyt zamożni, wiedli szczęśliwy żywot. Ale szczęście 
nie zawsze wpisane jest w los człowieka. Po dniach radości 
bywa, że nastają dni smutku. Tak stało się tym razem. Gdy 
trzeba było bronić kraju, książę nakazał, by z każdej rodziny 
jeden mężczyzna stanął do walki. Poszedł i jej jedynak, bo 
rozkazanie księcia było prawem. Gdy matka wracała odpro-
wadziwszy syna na punt zborny, spotkała po drodze obce-
go człowieka o dość dziwnym wyglądzie przypominającym 
wieszczona. Nieznajomy podarował jej maleńkie drzewko.

Nie wiem, jakie na nim wyrosną owoce, ale wiem, że 
będziesz z nich zadowolona.

I oddalił się pośpiesznie, jakby w obawie, że kobieta 
coś może do niego zagadnąć. Matka wróciła do domu i po-
sadziła drzewko nieopodal okna od strony gościńca. Dbała 
o nie, podlewała w czasie posuchy, otulała wiechciem sło-
my na zimę.

Któregoś dnia zauważyła, że drzewko marnieje, jak-
by coś złego mu się przytrafiło, a przecież cały czas staran-
nie je pielęgnowała. Wtedy pomyślała o swoim synu, czy 

aby i on nie nabawił się jakiejś choroby wskutek odniesio-
nych ran. Niezrozumiałe racjonalne matczyne przeczucie 
kazało jej w tym drzewku odczytywać los syna.

I kiedy drzewko znów wróciło do pełni życia, poczuła 
wyraźną ulgę.

Po jakimś czasie po okolicy poszła wieść, że wielu 
z tych, co poszło wojować zginęło bezpowrotnie czy to na 
polu walki, czy jako jeńcy wzięci w niewolę. Matka spojrzała 
na drzewko, a ono zakwitło kwiatami jabłoni. Gdzieś tam 
głęboko w sercu miała nadzieję, że pomimo tych tragicz-
nych wieści jej syn któregoś dnia powróci, no bo jakże do-
bry Bóg miałby dopuścić, aby na starość nie miała synow-
skiej opieki.

Każdego roku jabłoń rodziła dorodne owoce, a syn 
nie wracał. Aż tu pewnego razu zobaczyła na gościńcu doj-
rzałego mężczyznę, który zmierzał ku jej domostwu. Pozna-
ła go od razu. Stali tak długo, trzymając się w ramionach. 
Matka staruszka i syn powracający z niewoli. On opowie-
dział jej o swoich losach, a ona jemu o tej dziwnej jabłon-
ce, dzięki której nie utraciła nadziei na jego powrót. A kiedy 
wieść się rozeszła po okolicy, miejsce to poczęli zwać Ja-
błonką.

Andrzej Potocki

Jerzego F. Adamskiego oraz Dyrektora Samorządowego 
Przedszkola w Dydni – Dorotę Bluj do wręczenia  nagród 
i dyplomów dla zwycięzców oraz wszystkich uczestników 
konkursu.

Spośród wszystkich prac  jury  w poszczególnych ka-
tegoriach do nagród  wyłoniło zwycięzców :
Kategoria  Przedszkola i klasy O:
I miejsce – Matylda Wolak, II miejsce - Kacper Kużdżał, 
III miejsce – Milena Skrabalak 
Wyróżnienia: Julia Jemioło i Radosław Szpiech
Kategoria Szkoły Podstawowe klasy I-III
I miejsce – Marcelina Chorążak, II miejsce - Julia Klimo-
wicz, III miejsce - Patryk Węgrzyński

Wyróżnienie: Kamila Węgrzyńska 
Kategoria Szkoły Podstawowe Klasy IV-VI
I miejsce - Kinga Kafara, II miejsce - Oliwia Surmacz, 
III miejsce - Krzysztof Lech
Kategoria Gimnazjum
I miejsce - Alicja Kwiatkowska

Po uhonorowaniu zwycięzców oraz rozdaniu dyplo-
mów wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursie  dy-
rektor przedszkola zaprosiła wszystkich gości, rodziców i 
dzieci na degustację przekąsek BIO oraz świeżo wyciska-
nych soków owocowo - warzywnych. 

Agnieszka Tokarczyk
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woda, która maluje niesamowite obrazy i sprawia, że razem 
z nią płyniemy przez piękne zakątki Gminy Dydnia. Z mroź-
nej zimy przenosimy się do rozkwitającej wiosny – zwierzę-
ta, ptaki, owady i krajobrazy: kwitnących kaczeńców, bu-
dzących się do życia lasów i pól opromienionych słońcem, 
otulonych mgłą, owianych wiatrem i muzyką, która budzi 
świat do życia po pięknej lecz smutnej zimie. I w końcu lato 
z promieniami słońca i przyrodą, która zachęca do zgłębie-
nia jej tajemnic na pieszych wycieczkach. Odcienie złota i 
brązu to znaki rozpoznawcze jesieni, która ukazując feerię 
barw przygotowuje nas do nadchodzącej bieli zimy. Piękno 
Ziemi Dydyńskiej to nie tylko przyroda to również zabytki 
- piękne kościoły zwiedzamy przy akompaniamencie wspa-
niałej muzyki Jana Sebastiana Bacha, spacer po zabytko-
wych dworach odbywamy z muzyką Fryderyka Chopina. 
Na koniec autorzy prezentują jakże zwyczajne, codzienne 
krajobrazy, zwykłe domy, kwitnące drzewa owocowe, kotka 

na płocie, jakże zwyczajne a jakże piękne. Zwykła ścieżka 
w lesie, droga wijąca się wśród drzew, samotny krzyż wśród 
pól, zwykłe trawy pochylone wiejącym wiatrem, wierzba nad 
Sanem na tle zachodzącego słońca i woda, która jest bo-
gactwem naturalnym naszej pięknej Ziemi Dydyńskiej. Na 
co dzień się z nimi stykamy, a jednak nie doceniamy ich 
piękna, dlatego potrzebujemy diaporamy, by uświadomić 
sobie w jak cudownym i niesamowitym miejscu mieszka-
my.

Pierwsza prezentacja tego „filmu” o Gminie Dydnia 
odbyła się 29 stycznia w kawiarni „Piwniczka” w Ustrzy-
kach Dolnych, natomiast jej premierowy pokaz na Ziemi 
Dydyńskiej miał miejsce 7 marca na Gminnym Dniu Kobiet 
w Jabłonce. Obie te prezentacje swoimi komentarzami i od-
czuciami uzupełniali zachwyceni pięknem Dydyńskiej Ziemi 
autorzy - Agnieszka i Włodek Bilińscy.

Beata Czerkies

W dniu 11 marca br. w Strumieniu w wojewódz-
twie śląskim 36 wójtów i burmistrzów z 15 województw 
samorządowych kraju podpisało porozumienie o utworze-
niu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW). Jed-
nym z inicjatorów powstania Sieci jest wojewoda opolski 
Ryszard Wilczyński, który jest zarazem wiceprezesem 
Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi.  
Województwo podkarpackie reprezentowała gmina Dydnia, 
gmina Lubaczów i gmina Miejsce Piastowe. Została powo-
łana do życia nowa platforma wymiany wiedzy i doświad-
czeń w zakresie najlepszych praktyk dot. rozwoju obszarów 
wiejskich w Polsce. Koordynatorem Sieci na województwo 
podkarpackie został wójt Jerzy F. Adamski. - Już samo wy-
typowanie gminy Dydnia, jako jednej z 36 gmin założyciel-
skich i tym samym jednej trzech gmin województwa pod-
karpackiego, było dla nas dużym wyróżnieniem – przyznaje 
wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski. - Jeszcze większym 
wyróżnieniem jest fakt wybrania mnie koordynatorem sieci. 
W planach mamy włączanie innych gmin do Polskiej Sieci 
Odnowy i Rozwoju Wsi, w której poszczególne gminy będą 
mogły wymieniać się doświadczeniami, wiedzą i praktyką. 
Ta współpraca rodzi wiele możliwości.

Regionalni koordynatorzy Sieci będą odpowiedzialni 

m.in. za promowanie działań Sieci i poszerzanie jej składu o 
nowe gminy z terenu poszczególnych województw.

Pomysł utworzenia Sieci zrodził się w październi-
ku 2012 r. w Prószkowie (woj. opolskie) podczas obcho-
dów 15-lecia Odnowy Wsi w Polsce. Wówczas zawiązała 
się grupa inicjatywna (złożona z gmin: Czarna Dąbrówka, 
Dzierżoniów, Gogolin, Gniewino, Popielów i Strumień), któ-
ra podjęła decyzję o organizacji spotkania założycielskiego 
w marcu w gminie Strumień.

Podpisanie porozumienia o utworzeniu PSORW po-
przedzone było sesją kreatywną, która odbyła się w auli 
gimnazjum w Strumieniu. Podczas sesji uczestnicy spotka-
nia założycielskiego wspólnie z mieszkańcami gminy Stru-
mień prezentowali ciekawe inicjatywy z terenu własnych 
gmin. We wtorek (12.03) wójtowie i burmistrzowie wzięli 
udział w konferencji pt. „Najlepsze praktyki w partycypacyj-
nym zarządzaniu gminą wspierającą lokalne procesy odno-
wy wsi”, która odbyła się w Gminnym Centrum Integracji 
Wsi w Pruchnej.  Następnie odwiedzili miejscowość Drogo-
myśl, gdzie zapoznali się z miejscowymi inicjatywami oraz 
podsumowali 2-dniowe spotkanie.

Beata Czerkies

Wraz z początkiem roku rozpoczęte zostały pra-
ce przy realizacji zadania pn. „Modernizacja wraz z 
wyposażeniem istniejącego budynku na Dom Pra-
cy Twórczej w Dydni”. Projekt ten jest współfinan-
sowany w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.  
W ramach przedmiotowego projektu przewidziane do wyko-
nania są następujące prace:
-  roboty rozbiórkowe i zabezpieczające
-  wymiana tynków wewnętrznych, podłóg i posadzek
-  wymiana pokrycia i naprawa krokwi oraz prostowanie i 

mocowanie murłaty
- naprawa ścian zewnętrznych + elewacja
- wykonanie izolacji ścian wewnętrznych
- remont stropu nad parterem

- wymiana okien i drzwi
- przebudowa ścianek działowych
- docieplenie poddasza i stropu nad poddaszem
- naprawa i udrożnienie kominów
- wymiana instalacji elektrycznej, wod-kan i c.o.
- malowanie i licowanie ścian
- chodniki i dojścia z kostki brukowej

Obecnie wykonane zostały roboty rozbiórkowe i za-
bezpieczające, wykonany został strop nad parterem. Pro-
wadzone są prace związane z wykonaniem tynków. Docelo-
wo obiekt zostanie wyposażony w krzesła, stoły oraz szafy. 
Przewidywany termin zakończenia prac na przedmiotowym 
obiekcie to 30 września br.

Maciej Dżoń
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Otrzymali Państwo deklaracje o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druki 
deklaracji są także dostępne w Urzędzie Gminy w Dydni, 
Referat ds. Inwestycji Infrastruktury i Programów Pomoco-
wych, I piętro, pokój nr 106, Zakładzie Gospodarki Komu-
nalnej, II piętro, pokój nr 204 oraz na stronie internetowej 
bip tut. Urzędu http://bip.zetorzeszow.eu/ugdydnia/ w za-
kładce Zmiana Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach.

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nie-
ruchomości zobowiązany jest złożyć w terminie do 30 
kwietnia 2013 roku w Urzędzie Gminy w Dydni osobi-
ście lub pocztą. 

Deklarację zobowiązany jest złożyć każdy właści-
ciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. W 
art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach zdefiniowany został właściciel nieruchomości, 
przez co rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiada-
jące nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także 
inne podmioty władające nieruchomością. 

W deklaracji wskazujemy m. in. dane dotyczące 
właściciela nieruchomości (składającego deklarację), dane 
dotyczące nieruchomości, na której powstają odpady ko-
munalne oraz preferencje w zakresie postępowania z od-
padami. Właściciel nieruchomości musi zadeklarować je-
den ze wskazanych sposobów postępowania z odpadami 
tj. czy będzie gromadził odpady w sposób selektywny 
albo czy będzie oddawał wszystkie odpady jako zmie-
szane. Właściciel nieruchomości składając deklarację, 
samodzielnie wylicza wysokość miesięcznej opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ilości 
osób zamieszkujących i stawki opłaty. 

W razie niezłożenia deklaracji przez właścicie-
la nieruchomości w terminie, Wójt Gminy Dydnia określi 
właścicielowi w drodze decyzji wysokość opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 
uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komu-
nalnych powstających na nieruchomościach o podobnym 
charakterze. 

W przypadku zmiany danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi należy złożyć nową deklarację do 
Wójta Gminy Dydnia w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 
zmiany.

Aby prawidłowo wypełnić deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 
przypadku rozbieżności pomiędzy liczbą osób zameldowa-
nych, a liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość, 
należy przedstawić dokumenty potwierdzające te dane. Wy-
kaz dokumentów, które należy przedłożyć wraz z deklara-
cją został określony w Uchwale XXV/214/2013 Rady Gminy 
Dydnia z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Dydnia.

Zgodnie z ww. uchwałą w celu potwierdzenia 
prawidłowości danych składanych w deklaracji należy 
przedłożyć następujące dokumenty:

1) dokument potwierdzający pobieranie nauki w trybie 
dziennym poza miejscem stałego zameldowania wraz 
z dokumentem lub oświadczeniem o zamieszkiwaniu w 
miejscu nauki,

2) oświadczenie o przebywaniu członka rodziny poza gra-
nicami kraju,

3) dokument potwierdzający zatrudnienie poza miejscem 
stałego zameldowania wraz z dokumentem lub oświad-
czeniem potwierdzającym zamieszkanie w miejscu pra-
cy. 

Deklarację należy wypełnić zgodnie z danymi na 
dzień jej wypełnienia.

Obowiązujące stawki opłaty określone Uchwałą 
NR XXV/213/2013 Rady Gminy Dydnia z dnia 7 marca 
2013r. wynoszą:
-  6,05 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady ko-

munalne będą zbierane i odbierane w sposób selektyw-
ny, 

-  12,10 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady 
będą zbierane i oddawane jako zmieszane.

Na terenie Gminy Dydnia od 1 lipca 2013 roku od-
pady zebrane selektywnie i zmieszane przekazywane są 
przedsiębiorcy w pojemnikach (workach), które należy 
szczelnie zamknąć i oznaczyć za pomocą dostarczonej 
przez gminę naklejki z nadrukiem zawierającym kod pa-
skowy w jednoznaczny sposób identyfikujący właści-
ciela nieruchomości.

Odpady komunalne należy przekazywać przed-
siębiorcy w niżej wymienionych kolorach pojemników 
(worków):
- czarny lub niebieski – odpady komunalne zmieszane,
-  bezbarwny – szkło i opakowania szklane bezbarwne i 

kolorowe
- żółty– tworzywa sztuczne białe i kolorowe, opakowania 

wielomateriałowe,
- zielony – papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, 

czasopisma itp.),
- brązowy – odpady zielone i ulegające biodegradacji,
- czerwony – metal.
1. W pojemnikach na odpady komunalne (workach) nie 

powinno gromadzić się śniegu, lodu, gruzu, popiołu, 
żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, 
wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych 
olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i in-
nych odpadów niebezpiecznych.  

2. W pojemnikach (workach) przeznaczonych do se-
lektywnej zbiórki papieru nie powinno się gromadzić 
papieru z zawartością, np. żywności, wapna, cemen-
tu.  

3. W pojemnikach (workach) przeznaczonych do se-
lektywnej zbiórki szkła nie powinno gromadzić się 
ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, do-
niczki), luster, szklanych opakowań farmaceutycz-
nych i chemicznych z pozostałościami zawartości, 
szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone), 
szyb samochodowych.

4. W pojemnikach (workach) przeznaczonych do se-
lektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie powinno 
gromadzić się tworzyw sztucznych pochodzenia 
medycznego, mokrych folii, opakowań i butelek po 
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olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach 
i lakierach, opakowań po środkach chwasto - i owa-
dobójczych.

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za 
śmieci:

Od 1 lipca właściciele nieruchomości będą zobowią-
zani do uiszczania comiesięcznej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w kwocie wynikającej z deklaracji 
do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc przele-
wem na rachunek bankowy Gminy Dydnia lub gotówką  
w kasie Urzędu Gminy w Dydni. Pierwszą opłatę za mie-
siąc lipiec 2013 r. mieszkaniec zobowiązany będzie uiścić 

do 31 lipca 2013 r. 
Szczegółowe zasady postępowania z odpadami 

komunalnymi, w tym sposób ich selektywnej zbiórki, a 
także obowiązki właścicieli nieruchomości określone 
są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy

Szczegółowych informacji na temat wdrażania 
nowego systemu gospodarki odpadami udzielają pra-
cownicy Referatu ds. Inwestycji Infrastruktury i Progra-
mów Pomocowych Urzędu Gminy w Dydni, nr tel.: 13 
4308154 wew. 54.

Wójt Gminy Dydnia

Sportowcy z gminy Dydnia zdominowali XIII ple-
biscyt na najpopularniejszych sportowców powiatu 
brzozowskiego w 2012 roku. Najpopularniejszym spor-
towcem powiatu brzozowskiego w 2012 roku został 
wybrany głosami Czytelników „Nowego Podkarpacia” 
Adam Ruda z Dydni, skoczek narciarski ZTS Zakucie 
Zagórz, uczeń SMS w Szczyrku, dwukrotny brązowy 
medalista tegorocznej Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży. W gronie laureatów znalazł się również piłkarz 
Tomasz Dymnicki z Grabowianki Grabówka. Natomiast 
kapituła plebiscytu trenerem roku wybrała Janusza Sie-
radzkiego, który wprowadził w sezonie 2011/12 piłkarzy 
Grabowianki Grabówka do V ligi. Drużyną roku została 
właśnie Grabowianka Grabówka.

- Nie byłoby sukcesów, gdyby nie oddani społeczni 
działacze w klubach, prawdziwych pasjonatów - podkreślił 
wójt gminy Dydnia Jerzy F. Adamski.

Finał XIII plebiscytu, którego organizatorem był sta-
rosta brzozowski i Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe w Brzozowie, pod patronatem medialnym „Nowe-
go Podkarpacia”, odbył się 21 marca w sali konferencyjnej 
hotelu Alta II w Brzozowie. Galę prowadził Marek Grzesik.

Wszyscy nominowani do plebiscytu otrzymali pa-
miątkowe dyplomy, a laureaci zostali uhonorowani pucha-
rami. Wręczali je starosta brzozowski Zygmunt Błaż, jego 
zastępca Janusz Draguła, przewodniczący Rady Powiatu 
Brzozowskiego Henryk Kozik, przewodniczący Powiatowe-
go Zrzeszenia LZS Bronisław Przyczynek, szef Podkarpac-
kiego Zrzeszenia LZS Józef Krzywonos, prezes „Nowego 
Podkarpacia” Tadeusz Więcek, dyrektor Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie Marek Owsia-
ny, Bolesław Kostur i Zofia Czech z Powiatowego Zrzesze-
nia LZS w Brzozowie, wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, 
Stefan Szarek z Urzędu Miasta Brzozowa.

Gościem honorowym był Wiesław Radomski, obec-
nie prezes Podkarpackiego Związku Piłki Siatkowej w Rze-
szowie, a niegdyś znakomity siatkarz reprezentacji Polski i 
Resovii.

W części artystycznej wystąpił Marcin Dudycz, 

uczestnik telewizyjnego programu „Mam talent” oraz zespół 
muzyczny „Flo Dixie Band” w składzie: lider Jerzy Florek 
(trąbka), Rafał Florek (saksofon, piano), Szymon Kielar 
(klarnet), Paweł Kielar (drums), Karol Pojnar (puzon), Ma-
ciej Stasicki (banjo) i Kamil Węgrzyniak (tuba, gitara baso-
wa).

WYNIKI PLEBISCYTU
Kolejność - suma punktów (punkty z kuponów + 

punkty z sms-ów)
SPORTOWCY

1. Adam Ruda (ZTS Zakucie Zagórz/Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego w Szczyrku, skoki narciarskie) - 1454 punk-
tów (578 pkt. z kuponów + 876 pkt. z sms-ów)

2. Krzysztof Bieda (LKS Iskra Przysietnica, piłka nożna) 
- 1273 (1039 + 234)

3. Tomasz Dymnicki (ULKS Grabowianka Grabówka, pił-
ka nożna) - 1236 (774 + 462)

4. Zuzanna Jurkiewicz (UKS SP 1 Brzozów, szachy) - 874 
(249 + 625)

5. Damian Banaś (LKS Brzozovia Mrówka Brzozów, piłka 
nożna) - 854 (614 + 240)

6. Grzegorz Bartman (Brzozowski Klub Kyokushin Kara-
te, karate) - 688 (359 + 329)

7-8. Ewa Bartman (Brzozowski Klub Kyokushin Karate, ka-
rate) - 637 (224 + 413)

7-8. Oktawian Bujacz (LKS Brzozovia Mrówka Brzozów, 
piłka nożna) - 637 (417 + 220)

9. Patrycja Kędra (Sagit Humniska, łucznictwo) - 621 (215 
+ 406)

10. Michał Kamiński (Brzozowski Klub Kyokushin Karate, 
karate) - 592 (94 + 498)

11. Tomasz Podulka (LKS Brzozovia MOSiR Brzozów, 
siatkówka) - 417 (161 + 256)

12. Kamil Prach (LKS Haczów, piłka nożna) - 413 (305 + 
108)

13. Jakub Gładysz (UKS SP 1 Brzozów, szachy) - 374 (160 
+ 214)

14. Zuzanna Bober (MKS Sokół Domaradz, łucznictwo) - 
344 (28 + 316)

Bogdan Hućko
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15. Krzysztof Zgłobicki (JKS Jasionów, piłka nożna) - 327 
(41 + 286)

16. Artur Czopor i Przemysław Czopor (Brzozowski Klub 
Sportowy Ju-Jitsu) - 321 (77 + 244)

17. Tomasz Prugar (Brzozowski Klub Sportowy Ju-Jitsu) - 
302 (95 + 207)

18. Piotr Kędra (LKS Brzozovia MOSiR Brzozów, siatków-
ka) - 217 (36 + 181)

19. Tomasz Wątróbski (GLKS Błękitni Jasienica Rosielna, 
piłka nożna) - 174 (18 + 156)

20. Krzysztof Pulik (LKS Parnas Stara Wieś, szachy) - 136 
(40 + 96)

21. Łukasz Jamroży (LKS Gawoinstal Izdebki, piłka nożna) 
- 103 (22 + 81)

22. Marcin Szuba i Krzysztof Czopor (Brzozowski Klub 
Sportowy Ju-Jitsu) - 81 (19 + 62)

Ilość kuponów - 371
Ilość sms-ów - 434

Bogdan Hućko

-	 Skaczesz	 na	 nartach,	 grasz	 w	 piłkę	 nożną	 w	
Grabowiance	Grabówka.	 Ciężko	Ci	 się	 zdecy-
dować	na	dyscyplinę	sportową?

- Z piłką to jest tak, że dopiero próbuję. To mój brat 
bardzo dobrze grał w piłkę.

-	 Zdobyłeś	 dwa	 brązowe	 medale	 w	 Ogólnopol-
skiej	Olimpiadzie	Młodzieży	w	skokach	narciar-
skich.	To	Twój	największy	sukces?

-  Chyba tak, bo w generalnej klasyfikacji cyklu za-
wodów Lotos Cup nie udało mi się wygrać ze 
względu na problemy zdrowotne z kręgosłupem. 
Niestety słabo skakałem w Wiśle na mniejszej 
skoczni i skończyłem na piątym miejscu. Starto-
wałem także w turniejach FIS Cup, będących trze-
cią ligą światową. Na takich zawodach w Rumunii 
zająłem ósme i jedenaste miejsce, chociaż mogło 
być lepiej.

-	 Czyli	miejsca	w	turnieju	FIS	Cup	cenisz	sobie	
wyżej	od	brązowych	medali	w	OOM?

- Tak, bo w FIS Cup startują często zawodnicy na-
wet z 16 krajów świata.

-	 Jak	określasz	swoje	szanse	na	zakwalifikowa-
nie	się	do	reprezentacji	Polski?

-  Myślę, że po tym sezonie będę miał możliwość 
dostania się do młodzieżowej kadry. Powalczę, ale 
z jakim skutkiem to trudno powiedzieć.

-	 Jak	 to	się	stało,	że	Ty	mieszkaniec	Dydni,	za-
cząłeś	skakać	na	nartach?

-  Bardzo lubię skoki i pojechałem obejrzeć zawody 
Lotos Cup w Zagórzu. Spodobała mi się i to bar-

dzo rywalizacja młodych skoczków. Pojechałem 
na jeden, drugi trening do pana Adama Kiszki. I 
tak to się zaczęło. Bardzo mi pan Kiszka pomagał, 
udzielał wskazówek, zaczęliśmy jeździć na zawo-
dy. Skocznie K-20 i K-40 w Zagórzu po jakimś cza-
sie były już za małe dla mnie. Chciałem spróbować 
skakać na większych i jeździliśmy do Szczyrku i 
Zakopanego. Stwierdziłem, że najlepiej będzie dla 
mnie, gdy pójdę do Szkoły Mistrzostwa Sportowe-
go w Szczyrku. Tam mam możliwość trenowania 
na skoczniach K- 120.

-	 O	czym	marzysz?
- Chciałbym zdobyć punkty w zawodach Pucharu 

Świata. Myślę, że jest to realne, tylko muszę dużo 
trenować i być wytrwałym.

-	 Rozmawiamy	 przed	 indywidualnymi	 mistrzo-
stwami	 Polski	 w	 Wiśle,	 które	 odbędą	 się	 27	
marca.	Co	uznasz	za	swój	sukces	w	rywalizacji	
z	Kamilem	Stochem	i	pozostałymi	reprezentan-
tami	Polski?

- Chcę wejść do „piętnastki”. Może się uda. Na po-
czątku zimy byłem piętnasty. Teraz chciałbym po-
wtórzyć ten wynik, a może i zająć trochę wyższe 
miejsce.

-	 Czym	 jest	 dla	 Ciebie	 zwycięstwo	 w	 plebiscy-
cie	na	najpopularniejszego	sportowca	powiatu	
brzozowskiego?

- Cieszę się, chociaż to przecież tylko zabawa...
Rozmawiał: Bogdan Hućko

-	 Mimo	młodego	wieku,	uważany	 jest	Pan	za	 li-
dera	drużyny,	beniaminka	V	ligi.

- Ja tak nie uważam. To zespół jest wyrównany, co 
jest naszym atutem.

-	 Zostaliście	 drużyną	 roku	 2012.	 Jak	 duża	 jest	
różnica	między	A	klasą	a	V	ligą?

- Spora, bo drużyny w wyższej klasie grają bardziej 
piłką, różnią się stylem gry, chociażby rozegra-
niem przez obronę, a nie tylko na zasadzie - piłka 
do przodu. Nam dużo pomógł doświadczony tre-
ner Janusz Sieradzki, stąd szybciej wyzbyliśmy 
się złych nawyków gry.

-		 Jaki	cel	stawiacie	sobie	na	ten	sezon?
- Chcielibyśmy utrzymać się, a być może w następ-

nym sezonie powalczymy o czwartą ligę jeżeli klub 
będzie stać finansowo i kadrowo.

-	 Piłka	 nożna	 to	 najpopularniejsza	 dyscypli-
na	 sportu.	 Pan	 też	 chciał	 być	 sławnym	 piłka-
rzem?

- Najpierw grałem na podwórku, a miałem kolegów, 
którzy byli zawodnikami w klubach. Jeden z nich 
zabrał mnie na trening do Dydni, bo akurat było 
najbliżej. Grałem w Dydni jako orlik i trampkarz. 
Mój starszy brat bronił w Grabowiance. Pojecha-

Najpopularniejszy sportowiec - Adam Ruda (ZTS Zakucie Zagórz)
Zdobyć punkty w Pucharze Świata

Tomasz Dymnicki (Grabowianka Grabówka)
Zespołowość atutem
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-	 Tomasz	 Dymnicki	 trzeci	 w	 plebiscycie	 na	 naj-
popularniejszych	 sportowców,	 piłkarze	 Grabo-
wianki	Grabówka	drużyną	roku,	Pan	-	 trenerem	
roku.	Sezon	rewelacyjny.

- Te wyróżnienia pokazują, że idziemy w dobrym 
kierunku. Tomek Dymnicki to młody chłopak, zrobił 
duże postępy i chyba by znalazł miejsce w lepszym 
klubie, ale żyjemy w takich realiach, że ciężko jest 
utalentowanym chłopakom z tego terenu się wybić. 
Nie mamy w regionie skautów, którzy zainteresowa-
liby się młodymi, utalentowanymi chłopakami i dali 
im szanse, chociaż oni zasługują na to. Może to się 
zmieni. Natomiast drużyna Grabowianki za dużych 
gwiazd nie posiada. Wszyscy mają możliwość wy-
kazania się w tej lidze. Średnia wieku zespołu to 24 
lata. Jest to młoda drużyna. Oczywiście są w zespole 
też weterani, ale oni nie odgrywają najważniejszych 
ról. Najważniejsze role odgrywają młodzi ludzie. 
Chcą pracować, chcą poprawiać swoje umiejętno-
ści. Granie w piłkę nożną sprawia im przyjemność , 
a to jest najważniejsze. Jeżeli kończy się przyjem-
ność - oczywiście mówię o poziomie na jakim gra-
my - to nie będzie drużyny. Dopóki będę widział w 
ich oczach, że gra sprawia im przyjemność, to będę 
chciał im pomóc. Oni wiedzą, że jestem tylko do po-
mocy. Swoim doświadczeniem jako piłkarz i mniej-
szym jako trener będę chciał im pomóc. A jeżeli ktoś 
trafi do wyższej ligi, to będę bardzo zadowolony.

-	 Ma	Pan	doświadczenie	trenerskie,	bo	prowadząc	
Stal	 Sanok	wygrywał	 Pan	w	Pucharze	 Polski	 z	
takimi	 drużynami	 jak	 Widzew	 Łódź,	 Podbeski-
dzie	Bielsko-Biała,	Stal	Stalowa	Wola,	walczył	w	
ćwierćfinale	 z	 Legią	Warszawa.	 Łatwiej	 prowa-
dzić	 na	 takim	 poziomie	 drużynę	 czy	 budować	
coś	od	podstaw?

- Każdemu trenerowi poleciłbym pracę w trudnych 
warunkach. Łatwiej się prowadzi, a wiem to z wła-
snego doświadczenia jako trener Stali Sanok w IV i 
III lidze, drużyny na wyższym poziomie niż zespół 
w niższych klasach. Mamy całkowite amatorstwo, 
zawodnicy pracują, uczą się i piłka nożna jest dla 
nich dodatkiem. W Grabówce jest o tyle dobrze, że 
mamy oświetlone boisko i możemy trenować po go-
dzinie 18. Jeśli by tego nie było, ludzie nie mieli-
by możliwości trenowania, bo oni do siedemnastej 
są w szkole lub w pracy. Mimo, iż jest to nieduża 
miejscowość, prezes i cały zarząd klubu postarał 
się o w miarę dobre warunki do trenowania. Mamy 
dobre oświetlenie przy którym można nawet grać 

mecz sparingowy. Praca jest bardzo ciężka. Tre-
nerzy, którzy takiej roboty nie posmakują, nigdy nie 
będą wiedzieć jak to wszystko wygląda i funkcjonu-
je. Im wyższa liga, to trener ma większą możliwość 
wykazania. Tutaj największą wagę trzeba poświę-
cić, żeby zmobilizować chłopaków, żeby mieli siłę 
i ochotę przyjść na trening po całym dniu. Na przy-
kład uczniowie z tej miejscowości dojeżdżają do 
szkół. Oni muszą poczekać na autobus, dojechać 
do domu, coś zjeść. Wszystko zabiera dużo czasu. 
Każdy może być zmęczony. Też mam chwile zwąt-
pienia, wyjeżdżając z treningu, czy to wszystko ma 
jakiś sens. Wyniki pokazują, że jednak warto czasa-
mi zejść trochę niżej i popatrzeć na podstawy piłki, 
tutaj na dole. Jestem wdzięczny działaczom, który 
poświęcają swój wolny czas i energię na to, żeby 
takie małe kluby mogły funkcjonować. Jeżeli ich za-
braknie, to dużo straci cały kraj, bo młodzi ludzie 
muszą mieć jakieś zajęcie. W dużych miastach jest 
więcej możliwości, w małych miejscowościach piłka 
nożna kojarzy się z jednym - z rozrywką. I to jest 
najważniejsze w tym wszystkim.

-	 O	jakie	cele	gra	w	tym	sezonie	Grabowianka?
- Jesteśmy akurat w trakcie przebudowy zespołu. Nie 

jesteśmy w stanie w tej chwili określić jak to będzie 
funkcjonowało. Odeszło sześciu zawodników. To jest 
runda, która pokaże czy ci, co przyszli na ich miejsce 
są właściwymi następcami, czy trzeba będzie szu-
kać kogoś innego. Szkoda, że ze względu na prze-
dłużającą się zimę nie możemy grać, bo każdy cykl 
treningowy ma swoje założenia. A w tej chwili jest 
to zachwiane. Mikrocykl nieodpowiednio przebiega. 
Każdy przygotowuje formę na najważniejsze mecze. 
W naszym przypadku najważniejszymi meczami są 
pierwsze, bo gramy z drużynami, które nas wyprze-
dzają lub są w tabeli tuż za nami. Warunki pogo-
dowe nie pozwalają nam nawet trenować, bo śnieg 
zalega na boiskach. Czasami trenujemy na boisku o 
sztucznej nawierzchni w Pakoszówce, choć jestem 
daleki od optymizmu, bo sztuczna nawierzchnia jest 
za twarda i źle odczuwana w stawach skokowych, 
kolanowych. Obawiam się, że może to doprowadzić 
w trakcie długiego sezonu do kontuzji.

-	 Czym	jest	dla	Pana	tytuł	trenera	roku?
- Na pewno było to dla mnie olbrzymie zaskoczenie, 

bo nigdy w powiecie brzozowskim nie pracowałem 
tak długo. Nawet nie wiedziałem, że odbywają się 
takie konkursy. Wyróżnienie na pewno mobilizuje do 
jeszcze lepszej pracy, żeby pokazać, że to nie było 

Trener roku - Janusz Sieradzki (Grabowianka Grabówka)
Jestem tylko do pomocy...

łem z nim na sparing, w którym zagrałem. Udało 
mi się strzelić nawet bramkę. Zaproponowali mi 
grę w Grabowiance, która występowała wtedy w 
klasie B i akurat awansowała. Ze względu na wiek, 
nie miałem w tym żadnego udziału. Po awansie 
do klasy A, grałem w juniorach i zostałem w tym 
klubie do dzisiaj. Teraz studiuję zaocznie bezpie-
czeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa i 

Administracji w Rzeszowie. Na marzenia sporto-
we to chyba jestem już za stary. Bardziej myślę 
o przyszłej pracy. Z naszego regionu jest bardzo 
ciężko się gdziekolwiek przebić. Zbyt daleko mamy 
do większych miast. Chociaż nie zawsze jest to 
przeszkodą, o czym świadczy kariera Sławomira 
Peszki, który przecież zaczynał w Jedliczu.

Rozmawiał: Bogdan Hućko
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dziełem przypadku. Ja mogę tylko pomóc zawodni-
kom, a oni wyznaczają cele. To jest tak, jakby oni 
mnie ciągnęli za sobą. Jeżeli będą wyniki, to i trener 
będzie doceniany. Jeśli nie, to niestety go nie ma. Ale 
takie jest życie trenera - raz się jest na górze, raz na 
dole. Tyle razy już to przeszedłem. Jedna rzecz jest 

najważniejsza - żeby nikt nie chciał przeszkadzać. 
Dewiza powinna być jedna - najlepszy wygrywa. Lu-
dzie, niestety, różnie do tego podchodzą i czasami 
chcą na siłę coś popsuć.

Rozmawiał: Bogdan Hućko

W dniu 17 marca w hali sportowej w Dydni odbył 
się Otwarty Gminny Turniej o Puchar Wójta Gminy Dydnia. 
Otwarcia rozgrywek dokonał Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. 
Adamski.

W turnieju udział wzięło 6 drużyn z miejscowości: Ja-
błonka, Końskie, Dydnia, Temeszów oraz dwie drużyny z 
Niebocka (OSP Niebocko, Niebocko).

Drużyny w wyniku losowania zostały podzielone na 
dwie grupy:
Grupa I - 1. Jabłonka, 2. Dydnia, 3. OSP Niebocko
Grupa II - 1.Niebocko, 2.Końskie, 3.Temeszów

Do półfinału awansowały po dwie drużyny z grup: 
OSP Niebocko, Dydnia, Niebocko, Końskie.

W ostatnim meczu, który decydował o zwycięstwie w 
całym turnieju, spotkały się drużyny Końskiego i Niebocka.

Po męczących i emocjonujących  zmaganiach spor-
towców puchar wywalczyła drużyna  Niebocka. Nagrody 
oraz pamiątkowe dyplomy wręczył Wójt Gminy Dydnia Je-
rzy F. Adamski, dziękując zawodnikom za rozgrywki, które 
trzymały kibiców w napięciu.

Końcowa klasyfikacja turnieju: I Niebocko, II Końskie, 
III OSP Niebocko, IV Dydnia, V Jabłonka, VI Temeszów.

Turniej sędziowali: Marek Kupczakiewicz, Andrzej 

Zajdel, Marian Drobot.
Sędzia punktowy - Waldemar Niemiec.
Organizatorzy turnieju: Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju Gminy Dydnia.
Podziękowania za pomoc przy organizacji turnieju 

kierujemy dla dyrekcji oraz obsługi Zespołu Szkół w Dydni.
Jacek Adamski

W dniu 03.03.2013 r. w sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół w Dydni odbył się „Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy Dydnia”, w którym wzięło 
udział  27 zawodników z terenu Gminy Dydnia. 

Rywalizacja odbywała się w trzech kategoriach wie-
kowych tj: 
Kategoria I – do 16 lat 
Kategoria II – od 17 -  do 22 lat 
Kategoria III – od 23 – do 44 lat 

W wyniku rywalizacji miejsca na podium w poszcze-
gólnych kategoriach przedstawiają się następująco:
Kategoria I – do 16 lat: 1. Jan Janowicz, 2 Michał Pilszak, 
3 Artur Hołówka 
Kategoria II – od 17 -  do 22 lat: 1. Tomasz Marczak, 2.  Da-
riusz Bieda, 3. Bartłomiej Sąsiadek 
Kategoria III – od 23 – do 44 lat: 1. Marcin Rychlicki, 2. Bar-
tłomiej Rychlicki, 3. Marek Fejdasz.

Zawodnicy turnieju otrzymali nagrody oraz pamiątko-
we dyplomy, które zostały wręczone przez Przewodniczą-
cego Rady Gminy Dydnia Piotra Szula i Jacka Adamskiego 
Dyrektora GOKBPiW w Dydni.

Organizatorzy turnieju: Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Gminy Dydnia, Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek 
Promocji i Wypoczynku w Dydni.

Rafał Czopor

fot. R. Czopor

fot. R. Czopor

Organizatorzy i zawodnicy turnieju

Turniejowe rozgrywki
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Rozpoczęły się rozgrywki o Mistrzostwo Archidie-
cezji Przemyskiej LSO w piłkę nożną halową na etapie 
archiprezbiteratów. W sobotę 2 marca w Besku roze-
grane zostały zawody Archiprezbiteratu Sanockiego. 
W dwóch kategoriach wiekowych wystartowało w su-
mie dziesięć drużyn (6 w kategorii gimnazjalnej oraz 4 
w kategorii szkoły podstawowej). Wśród najmłodszych 
zwyciężyli ministranci z Beska, którzy wygrali wszyst-
kie swoje mecze grupowe, pokonując rówieśników z 
Jabłonki, Sanoka (par. Chrystusa Króla) oraz Sanoka 
(par. Olchowce). W kategorii lektorów (gimnazjum) dru-
żyny podzielone zostały na dwie grupy, by następnie 
zagrać mecze półfinałowe oraz finał. Ostatecznie zwy-
ciężyli lektorzy z Jabłonki, którzy w finale pokonali po 
niezwykle zaciętym meczu lektorów z Brzozowa (2-1), 
III miejsce zajęli chłopcy z Nowego Zagórza, IV z Ja-
sienicy Rosielnej, V z Sanoka (par. Chrystusa Króla), 
zaś VI lektorzy z Beska. Wszystkie drużyny otrzymały 
pamiątkowe puchary oraz dyplomy, a drużyny z miejsc 
I-III także medale. Wręczono także statuetki dla kró-

la strzelców oraz najlepszego bramkarza. W kategorii 
młodszej królem strzelców został Piotr Nowak z par. Ja-
błonka, a najlepszym bramkarzem Krystian Piegdoń z 
par. Jabłonka. W kategorii szkoły gimnazjalnej królem 
strzelców został Igor Hydzik, a najlepszym bramkarzem 
Piotr Gacek (obaj par. Nowy Zagórz). Zwycięskie druży-
ny (z Beska i Jabłonki) reprezentowały Archiprezbiterat 
Sanocki w Finale IV Mistrzostw Archidiecezji, które zo-
stały rozegrane 16 marca w Błażowej. W galerii moż-
na obejrzeć zdjęcia z turnieju (autorstwa ks. Mirosława 
Wójcika - wikariusza w Jabłonce), zaś wkrótce będzie 
także dostępny film z zawodów - przygotowany przez 
zespół redakcyjny Brzozowskiego Portalu Internetowe-
go (BPI) - wwww.brzozow.org.pl.

http://www.ministranci.przemyska.pl/
ks. K. Koś

W dniu 7 marca 2013 roku w Urzędzie Gminy w Dyd-
ni odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju” rodzicom, których co najmniej trzech sy-
nów pełniło wzorowo służbę wojskową. Srebrnymi medala-
mi „Za Zasługi dla Obronności Kraju” uhonorowani zostali:
Pani Danuta Dżoń z Niebocka, Pani Maria Mazur z Gra-
bówki, Państwo Maria i Michał Rybczak z Niewistki

Medale zostały nadane przez Ministra Obrony Na-
rodowej, a wręczył je Wojskowy Komendant Uzupełnień 
w Sanoku ppłk. Marek Staroń. Gratulacje uhoronowanym  
składali: Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, Przewodni-
czący RG Piotr Szul oraz Z-ca Wojskowego Komendanta 
Uzupełnień mjr Tomasz Żyłka. Odznaczonym zostały wrę-
czone kwiaty i upominki, a spotkanie zakończono skrom-
nym poczęstunkiem.

Stanisław Pytlowany

fot. M. Dżoń

fot. ks. M. Wójcik

fot. archiwum

Nagrody dla najlepszych

Drużyna z Jabłonki ze swoim opiekunem

Spotkanie odznaczonych z władzami wojskowymi i gminnymi
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18 marca br. Wójt Gminy Jerzy F. Adamski przekazał 
lekki samochód pożarniczy marki Renault Trafic Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Niewistce. W ten sposób ostatnia 
jednostka z terenu gminy została wyposażona w samochód 
strażacki, którym będzie można wyjeżdżać na akcje, zawo-
dy i ćwiczenia.

Przekazując samochód strażakom, Wójt Gminy ży-
czył im, aby auto służyło im długie lata. Stanisław Pytlowa-
ny Kierownik Referatu UG Dydnia mówił o zwiększonych 
obowiązkach związanych z utrzymaniem sprawności i ob-
sługą samochodu. Obecni na ceremonii przekazania sa-
mochodu byli również: Przewodniczący Rady Gminy Piotr 
Szul i Z-ca Wójta Stanisław Pałys, którzy złożyli strażakom 

gratulacje oraz życzenia. Wyrazili nadzieję, że otrzymanie 
samochodu usprawni działalność jednostki oraz zmobilizu-
je do jak najlepszego zaprezentowania się na zawodach 
sportowo-pożarniczych, które odbędą się już niebawem, bo 
26 maja 2013 r. Miłym akcentem była obecność uczniów 
z miejscowej szkoły podstawowej z dyr. Martą Rybczak i 
Agnieszką Krzysik-Król. Uczeń Karol Szuba zaprezentował 
wiersz o tematyce pożarniczej. Jednostka OSP Niewistka 
liczy obecnie 22 członków, Zarządowi prezesuje dh Michał 
Pałys. 28 lipca br. strażacy z Niewistki będą świętować jubi-
leusz 75-lecia jednostki połączony z uroczystym nadaniem 
sztandaru i poświęceniem samochodu.

Stanisław Pytlowany

Zakończono kampanię walnych zebrań sprawoz-
dawczych w OSP.

W okresie od 17 stycznia do 9 lutego br. przepro-
wadzono walne zebrania sprawozdawcze w 11 jednostkach  
Ochotniczych Straży Pożarnych. We wszystkich jednost-
kach zarządy otrzymały absolutorium za rok sprawozdaw-
czy tj. za 2012. 

Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań 
sprawozdawczych w ochotniczych strażach pożarnych za 
rok 2012 na terenie działania Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP w Dydni, woj. podkarpackie.
1. Liczba OSP - 11, w tym: „S”- 10, w KSRG - 3, zarejestro-

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

2. Liczba członków: czynnych: 401 (w tym mężczyzn: 386, 
kobiet: 15), wspierających: 10, honorowych: 30, Liczba 

członków razem: 441 w tym kobiet: 17.
3. Liczba Kobiecych Drużyn Pożarniczych: 1, członkiń: 9.
4. Liczba Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: 2, sekcji: 

3, członków: 29, w tym: dziewcząt: 19, chłopców: 10.
5. W zebraniach uczestniczyli członkowie: czynni: 203, 

wspierający: 0, honorowi: 3, MDP: 4, członkowie władz 
oddziałów Związku OSP RP: gminnego: 20, powiatowe-
go: 1, wojewódzkiego: 0, członkowie władz krajowych 
ZOSP RP: 0, przedstawiciele PSP: 5, przedstawiciele 
samorządu terytorialnego: 9.

W zebraniach udział brały osoby zaproszone: Jerzy 
F. Adamski – wójt Gminy Dydnia, dh Czesław Serafin- ko-
mendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, przedstawi-
ciele Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie, radni, soł-
tysi.

Stanisław Pytlowany

fot. G. Cipora

fot. G. Cipora

Nowy samochód OSP w Niewistce

Uczestnicy ceremonii przekazania samochodu






