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Zanim rozjechali się na letni wypoczynek, uczniowie 
i pedagodzy szkoły przygotowali wakacyjny muzyczny pre-
zent dla mieszkańców Gminy Dydnia. 29 czerwca na dzie-
dzińcu Zespołu Szkół w Dydni młodzi artyści, instrumenta-
liści i wokaliści zaprezentowali swoje umiejętności podczas 
Pikniku Muzycznego. Przez scenę przewijały się zespoły i 
soliści ze wszystkich instrumentalnych specjalności; piani-
ści, akordeoniści, trębacze, fleciści, klarneciści, saksofoni-
ści, gitarzyści, skrzypkowie. Pod kierownictwem Pani Marii 
Szybki  sformowali już nawet szkolną orkiestrę smyczkową. 
Wszystkie prezentacje nagradzane były gorącymi brawami 
publiczności. Oprócz chórzystów- pierwszaków, swoje zdol-
ności wokalne zaprezentowali również uczniowie starszych 
klas, którzy pięknie wykonali utwory z dedykacją i podzięko-
waniem dla rodziców, nauczycieli i wszystkich, dzięki którym 
powstała nasza dydyńska szkoła muzyczna. U niejednego 
z nich ze wzruszenia zakręciła się w oku łza, gdy młodzież 
śpiewała, że warto marzyć, bo właśnie spełniły się ich mu-
zyczne marzenia. Jak przystało na urodziny, na scenę wje-
chał  wielki muzyczny tort z jedną jubileuszową świeczką, 
którym poczęstowano wszystkich uczestników Pikniku.

Na widowni nie zabrakło przyjaciół,  rodziców i za-
proszonych gości. Gościem honorowym koncertu był Wójt  
Gminy Jerzy F. Adamski, który ciepłymi słowami podzięko-
wał wszystkim pedagogom za ich pracę, a na ręce Dyrektor 
Elżbiety Przystasz złożył gratulacje i słowa uznania.

Oprócz uczty duchowej, dzięki wspaniale działającej 
Radzie Rodziców Szkoły można było zdegustować pieczo-
ne kiełbaski, a także wszelkiego rodzaju ciasta. 

„Wyrażam moją głęboką wdzięczność wszystkim 
Rodzicom, a w szczególności Prezydium RR, którzy przy-
gotowali tak wspaniałą uroczystość, począwszy od  spraw 
technicznych, poprzez gastronomię, a skończywszy na lo-
gistyce i dekoracjach.” - powiedziała Dyrektor szkoły, któ-
ra również podczas uroczystości podsumowała rok pracy 
szkoły: „To był najważniejszy, bo pierwszy, rok w historii 
Szkoły Muzycznej I st. w Dydni. Mimo tak krótkiego czasu 
nasi uczniowie i pedagodzy mają już na swoim koncie suk-
cesy artystyczne. I tak, flecistki – Kamila Krowiak i Katarzy-
na Kondracka z klasy Pani Lukrecji Brudek, a także Patry-
cja Sabik z klasy Pani Doroty Zubel otrzymały wyróżnienia 

na VI Regionalnym Festiwalu Młodego Flecisty w Kolbuszo-
wej, Michał Malawski z klasy akordeonu Krzysztofa Bure-
go zdobył wyróżnienie na Konkursie Kultury Muzycznej w 
Sokołowie Małopolskim. W trakcie tych dziesięciu miesięcy 
nasi uczniowie kilkukrotnie prezentowali swoje umiejętności 
artystyczne na koncertach, m.in.  Koncertach Kolęd i Pa-
storałek w Dydni, podczas finału WOŚP w Sanoku, a także 
na Koncercie Młodej Sanockiej Filharmonii w PSM I i II st. 
w Sanoku. Z tego miejsca  pragnę podziękować wszystkim 
pedagogom naszej szkoły, za wspaniałe efekty ich pracy, 
które możemy dzisiaj podziwiać. To był również udany rok 
pod względem finansowym, bowiem udało się pozyskać 
fundusze z MKiDN na remont budynku przeznaczonego na 
siedzibę placówki, a także na zakup kilkunastu instrumen-
tów, w tym tak wymarzonego przez uczniów fortepianu.”

Na koniec uroczystości Dyrektor złożyła jeszcze raz 
wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju szkoły wielkie 
podziękowania, a uczniom życzyła udanych,  słonecznych i 
bezpiecznych wakacji.

I choć wakacje kojarzą się uczniom często ze słod-
kim „nicnierobieniem” to wyraziła nadzieję, że na czas let-
niej kanikuły instrumenty nie zalegną gdzieś głęboko na 
dnie szaf i nie zabraknie letnich okazji, by nie wyjść zupeł-
nie z muzycznej wprawy.

Elżbieta Przystasz

„Pójdziemy ze śpiewem radosnym
poszukać Wiosny…”

Bogusława Krzywonos – społeczny animator kultury 
z Krzywego w gminie Dydnia zaprosiła 28 kwietnia 2013 r. 
gości na niecodzienne spotkanie pełne recytacji poezji 
polskiej, radosnego śpiewu i muzyki instrumentalnej w wy-
konaniu uzdolnionej młodzieży i dzieci z gminy Dydnia -  
związane z Wiosną.

Sala gimnastyczna SP w Krzywem napełniła się go-
śćmi, wśród których byli m.in: Alicja Wosik Wicewojewoda 

Podkarpacki, Jerzy F. Adamski Wójt Gminy Dydnia, Halina 
Kościńska Wiceprezes Stowarzyszenia Ludzi Twórczych 
w Brzozowie, Helena Maszczak- malarka z Dubiecka, Jan 
Wolak – właściciel portalu internetowego Brzozowiana pl, 
Iwona Pocałuń dyrektor Zespołu Szkół w Dydni, Andrzej 
Kot – były dyrektor SP w Dydni,  Janina Zubel, Jan Gaź-
dzik, Monika Gaździk, Urszula Świątek, Krystyna Ryba, 
Danuta Sokołowska – członkowie SLT w Brzozowie, Zofia 
Żebrak – emerytowana dyrektor SP w Dydni, Mieczysław 
Nykiel – poeta ludowy z Krzywego, Justyna Naleśnik z 
Końskiego,  Danuta Kusińska, Marta Bobola i Agnieszka 

Uczestnicy Pikniku Muzycznego
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Baran z Nozdrzca, Danuta Bocoń,  Maria 
Nykiel i Maria Kocyła  z Krzywego, rodzi-
ce dzieci biorących udział w koncercie 
słowno-muzycznym: Bożena i Marcin Ho-
worko,  Anna i Jerzy Kocyłowie, Barbara 
i Waldemar Kondraccy,  Agata i Janusz 
Bokowie, Małgorzata i Jerzy Ciporowie, 
Jadwiga i Tomasz Żaczkowie oraz Krysty-
na Bok i Elżbieta Drozd, darczyńcy izby, 
sympatycy,  członkowie społeczności gmi-
ny Dydnia.

Koncert prowadzili profesjonalnie 
Magdalenia Drozd i Radek Żaczek. Oni 
też  w ujmujący sposób witali gości i za-
chęcali do posłuchania i zobaczenia tego, 
co przygotowała Bogusława Krzywonos z 
dziećmi i młodzieżą. 

Na wiosnę do życia budzi się cała 
przyroda, a człowiek, który jest jej częścią, 
odczuwa mocniej ten cud natury. Te odczucia wyrażone 
zostały w słowach wierszy, w piosenkach, muzyce i malar-
stwie Heleny Maszczak z Dubiecka.

Małgosia Howorko, Radek Żaczek, Dominika Wójcik, 
Kinga Kraczkowska, Gabrysia Bok,  Kasia, Magda i Ania 
Kondrackie, Zuzia, Ola i Gosia Howorko, Madzia Drozd, 
Justyna Bok, Krzyś Kocyła, Diana Cipora, Anita Howorko 
– recytowały wiersze Julii Hartwig, Władysława Broniew-
skiego,  Edwarda Szymańskiego, Bronisławy Ostrowskiej,  
Piotra Straszyńskiego, Antoniego Madeja, Józefa Mączki, 
Juliana Tuwima, Mieczysława Jastruna, Kazimierza Prze-
rwy-Tetmajera, Jana Gawińskiego, Heleny Bechlerowej, 
Barbary Lewandowskiej, Wincentego Pola, Jana Kaspro-
wicza, Jana Kochanowskiego, Grzegorza Timofiejewa,  Jo-
anny Kulmowej, Czesława Kuriata.

Cóż to było za bogactwo pięknego poetyckiego sło-
wa, a wszystko o wiośnie, o radosnym czasie narodzin, o 
blaskach, zieloności przyrody, o wierzbowych baziach,  o 
pieśni skowronka, o dwóch wiatrach, o wilgotnych od rosy 
wiosennych kwiatach – bratkach, stokrotkach, storczykach, 
konwaliach,  tulipanach, bzach i fiołkach, o pieśni słowi-
ka, o pachnących gęstych krzewach, o muzyce płynących 
rzek. Wszystko przeplatane muzyką z płyt CD,  śpiewem 
w wykonaniu solistek i 20-osobowego zespołu wokalnego 
„Mansarda” prowadzonego przez Jadwigę Rajtar - Żaczek 
z Niebocka, której na gitarach towarzyszyli: Andrzej Kwiat-
kowski i Katarzyna Kot.  Solistkami były: Monika Krowiak, 
Katarzyna Kot, Magdalena Stareńczak, Kamila Pomykała 
i Anita Oleniacz. Wykonali kilka utworów m.in. „Nuta z Po-
nidzia”, „Już jest wiosna”, „Krajka”, „Gloria”, „Jak motyle”, 
„Pamiętajcie o ogrodach”, „W zielonym gaju”, „Ach, jak 
przyjemnie”, „Chodzą ulicami ludzie”, „Wiosna, cieplejszy 
wieje wiatr”, „Tak smakuje życie”.

Nie zabrakło i symbolicznego topienia Marzanny 
oraz wspaniale dobranego wiersza.

Cisza panowała na sali, bo nie chcieliśmy uronić 
ani jednego słowa, które mocno zapadały w nasze serca 
i dusze, bo jak można było nie wzruszyć się przy słowach: 
„…Zazielenią się lasy, słońce złotą roześmieje pogodę, na 
gałązki rozkwitłe i młode, na zarosłe trawą kurhany…, i ja-
skółki tu zlecą na wiosnę i drzew wrócą poszumy radosne” 
– Józefa Mączki – poety legionowego rodem z brzozow-
skiego Widacza, czy Wincentego Pola „Z wielkich tajemnic, 

jedna tajemnica jest w mowie kwiatów, miło-
śnie czytelna: I kwiaty mówią, jak mówi źre-
nica – życiem wymowna, duchem nieśmier-
telna” i na koniec Czesława Kuriata „Tyle jest 
łagodności w wiośnie…, a jednak ta wiosna, 
przepędza zimę bezlitośnie. A kiedy wszystko 
się zazieleni i nie będzie już końca kwiatom. 
Dojrzała wiosna się zmieni, Jak zawsze – w 
lato!”, przy melodyjnych piosenkach przepla-
tanych świergotem jaskółki, klangorem lecą-
cych żurawi, śpiewem słowika, w otoczeniu 
barwnych, bibułkowych, ale jak żywych kwia-
tów wykonanych przez Danutę Sokołowską z 
Wydrnej i Urszulę Świątek z Brzozowa. 

Nasze oczy przyciągała barwna de-
koracja z postacią Pani Wiosny i napisem 
„Wiosna – ach, to ty?” – tytułem piosenki 
niezapomnianego Marka Grechuty, wykona-
na przez panią Jadwigę Rajtar - Żaczek.

Dziękowali Bogusławie Krzywonos, recytatorom, 
solistkom, zespołowi oraz opiekunom zachwycona koncer-
tem Alicja Wosik Wicewojewoda Podkarpacki, wręczając 
Bogusławie Krzywonos jednocześnie list od Małgorzaty 
Chomycz-Śmigielskiej Wojewody Podkarpackiego, Jerzy 
F. Adamski Wójt Gminy Dydnia, ze stosownym prezentem 
w postaci publikacji, Halina Kościńska Wiceprezes Stowa-
rzyszenia Ludzi Twórczych z Brzozowa wręczając Bogu-
sławie Krzywonos kosz kwiatów oraz panie reprezentujące 
Gminę Nozdrzec z Listem Gratulacyjnym.

Podziękowania i gratulacje związane były także z 
otrzymanym przez Bogusławę Krzywonos tytułem „Kobiety 
Przedsiębiorczej 2012 roku w województwie podkarpackim” 
w Plebiscycie Czytelników Gazety Codziennej „Nowiny”.

Wysłuchaliśmy koncertu akordeonowego w wykona-
niu Huberta Demczaka z  Temeszowa, ucznia Szkoły Mu-
zycznej II stopnia w Sanoku oraz 3 utworów wokalnych w 
wykonaniu Aleksandry Mielcarek, uczennicy klasy III Gim-
nazjum w Starej Wsi, zwyciężczyni III Festiwalu Piosenki 
Polskiej i Anglojęzycznej w Warszawie, w kategorii piosen-
ki angielskiej, której towarzyszyli na instrumentach Stefan 
Prajsner- piano i Bartłomiej Prajsner – gitara akustyczna.

Goście na zaproszenie Bogusławy Krzywonos prze-
szli do sali wystaw zmiennych, gdzie uczestniczyli w finisa-
żu wystawy malarstwa pani Heleny Maszczak z Dubiecka. 

Halina Kościńska

Wierszem i piosenką witano wiosnę
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27 czerwca 2013 r. w Urzędzie Gminy w Dydni od-
było się uroczyste wręczenie Certyfikatu „Najlepsi z Naj-
lepszych Młodego Europejczyka”. Certyfikaty wręczyli Wójt 
Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski i Przewodniczący Rady 
Gminy Piotr Szul.

Uzyskanie Certyfikatu było zarówno dla laureatów, 
jak i rodziców bardzo miłym, wzruszającym przeżyciem i 
motywacją do dalszej pracy.

Laureaci Certyfikatu:
Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Ze-
spole Szkół w Dydni

Aleksandra Czopor kl. VI - Dydnia, Anna Ryń, kl. VI 
- Dydnia, Monika Ryń kl. VIa - Dydnia
Szkoła Podstawowa w Grabówce

Kacper Kafara kl. VI - Grabówka, Martyna Śmigiel 
kl.VI - Grabówka
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce

Kamila Czerkies kl.V - Jabłonka, Kamila Dmitrzak 
kl.V - Jabłonka
Szkoła Podstawowa im. Księdza Abpa Ignacego Tokar-
czuka w Zespole Szkół Publicznych w Końskiem

Jakub Baran kl.VI - Końskie, Krzysztof Hocyk kl. VI 
- Witryłów
Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zespole 
Szkół w Niebocku

Anita Oleniacz kl. VI - Niebocko, Krystian Sąsiadek 
kl.VI - Niebocko
Szkoła Podstawowa w Wydrnej

Sylwia Brejta kl.VI - Wydrna, Justyna Baran kl.VI - 
Wydrna, Patryk Mazur kl.VI - Wydrna
Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ze-
spole Szkół w Dydni

Patrycja Czopor kl.IIIa - Dydnia, Natalia Chorążak 
kl.IIIb - Krzemienna, Dominika Czerkies kl.IIIc - Jabłon-
ka,  Monika Dobosz kl.IIIc - Jabłonka, Wioletta Kopleńska 
kl.IIIb - Krzemienna, Anna Kondracka kl.IIIc - Krzywe, Dia-

na Kraczkowska kl.IIIc - Krzywe, Aleksandra Kułak kl.IIIc 
- Jabłonka, Joanna Kułak kl.IIIb - Temeszów, Kamila Mar-
czak kl.IIIa - Niewistka, Karolina Milczanowska kl.IIIa - Dyd-
nia, Pola Noszczyńka kl.IIIa - Krzemienna, Natalia Poca-
łuń kl.IIIa - Dydnia, Kinga Rozputyńska kl.IIIc - Jabłonka, 
Katrzyna Szelest kl.IIIc - Krzywe, Patrycja Szpiech kl.IIIa 
- Dydnia, Anna Śnieżek kl.IIIc - Krzywe
Gimnazjum im. Księdza Abpa Ignacego Tokarczuka w 
Zespole Szkół Publicznych  w Końskiem

Klaudia Leszczyk kl.III - Witryłów, Dawid Leszczyk 
kl. III - Końskie
Gimnazjum im. Św. Jana Kantego w Zespole Szkół w 
Niebocku

Maja Holik kl.IIIa - Niebocko, Barbara Irzyk kl.IIIa 
- Niebocko, Paweł Irzyk kl.IIIa - Grabownica Starzeńska,  
Marek Jatczyszyn kl.IIIa - Niebocko, Aleksandra Myćka 
kl.IIIa - Niebocko, Agnieszka Pelczar kl.IIIb - Grabówka, Ka-
rolina  Śmigiel kl.IIIb - Grabówka, Sabina Tympalska kl.IIIa 
- Niebocko, Kinga Woźniak kl.IIIa - Niebocko.

Zofia Kozłowska

Powyższe słowa stały się myślą przewodnią tego-
rocznych obchodów Dnia Patrona Gimnazjum w Dydni, któ-
remu od 2010 roku patronuje Kardynał Stefan Wyszyński. 

Uroczystości odbyły się  w dniu 20 maja 2013 r. 
Rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym 

pw. Św. Michała i Św. Anny celebrowaną przez Księdza 
Prałata Adama Drewniaka oraz Księdza Prałata Lucjana 
Pocałunia – misjonarza pracującego w Kazachstanie.

Tegoroczne obchody zbiegły się ze świętem NMP 
Matki Kościoła, której bezgranicznie zaufał Kardynał Wy-
szyński. Wyrażają to Jego słowa przywołane przez mło-
dzież w programie artystycznym: „Ponieważ jesteśmy w 
ramionach Matki Kościoła, możemy być spokojni”.

Msza Święta miała uroczystą oprawę liturgiczną.
W wygłoszonej homilii Ks. Prałat  - poprzez czczoną 

w tym dniu Maryję Matkę Kościoła – odniósł się do Postaci 
Sługi Bożego  Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Stwierdził, 
że patronat tak wyjątkowej Osoby szczególnie zobowiązuje, 
choć naśladowanie i realizacja wartości głoszonych przez 

Kardynała wcale nie są łatwe. Ale jak powiedział nasz Pa-
tron: „Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trud-
na. Tylko rzeczy małe są liche i łatwe.”

Zofia Morajko

„Najlepsi z Najlepszych” w 2013 r.

„Nie trzeba innych ciągle ganić, karcić, wytykać...”
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Po Mszy Świętej  uczniowie gimnazjum przedstawi-
li okolicznościową część artystyczną. Jej mottem stały się 
słowa II punktu Społecznej Krucjaty Miłości: „Myśl dobrze o 
wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgor-
szym dostrzec coś dobrego”.

W montażu słowno – muzycznym młodzież przybli-
żyła Postać Patrona oraz przedstawiła najważniejsze, za-
wsze aktualne myśli i przesłania związane z cytowanym 
zapisem Krucjaty. Program został wzbogacony o prezenta-
cję multimedialną nawiązującą do przekazywanych treści, 
które skłaniały słuchaczy do refleksji nad własnym życiem i 
postępowaniem. 

Dalsza część uroczystości miała miejsce w budynku 
szkoły. W hallu odsłonięto tablicę z umieszczonymi na niej 
słowami Stefana Wyszyńskiego. 

„Musicie mieć w sobie coś z orłów – ducha hartować 
i wznosić wysoko (…)”

To tylko fragment wypowiedzi  Kardynała, która wyty-
cza kierunek działań wychowawców pragnących  - na wzór 
Prymasowskich Orłów – kształtować osobowość gimnazja-
listów. 

Spotkanie na sali gimnastycznej rozpoczęło się od 
wprowadzenia sztandarów Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum oraz odśpiewania hymnu narodowego. 

Dyrektor Zespołu Szkół Iwona Pocałuń serdecznie 

powitała uczestników uroczystości. Swoją obecnością za-
szczycili je: Wójt Gminy Jerzy F. Adamski, Przewodniczący 
Rady Gminy Piotr Szul, Radni: Andrzej Cioban, Stanisław  
Sąsiadek, Sołtys wsi Niewistka Michał Pałys, Społeczny 
Animator Kultury Bogusława Krzywonos, Prezesi Parafial-
nego Oddziału Akcji Katolickiej: Marzena Adamska i Marian 
Kmiotek, Fundator Kaplicy pw. Błogosławionego Jana Paw-
ła II Tadeusz Kraczkowski, Dyrektorzy gminnych placówek 
oświatowych: Zofia Haduch, Zuzanna Dmitrzak, Teresa 
Mazur, Małgorzata Zarzyka - Cipora, Dorota Bluj, Elżbieta 
Przystasz,  emerytowani nauczyciele, przedstawiciele lokal-
nych zakładów pracy, Rada Rodziców. Udział wzięli również 
nauczyciele , pracownicy oraz uczniowie Zespołu Szkół.

W swoich wystąpieniach zaproszeni goście odnie-
śli się do bogatego dziedzictwa Prymasa, zachęcając, aby 
czerpać z niego jak najwięcej i stale go pomnażać. 

Nastpnie ogłoszono wyniki konkursu wiedzy o Patro-
nie. Jego laureatami zostali: Justyna Wójcik, Karolina Poca-
łuń i Klaudia Żebrak.

Wójt Gminy Jerzy F. Adamski, Ks. Prałat Adam Drew-
niak i Dyrektor Zespołu Szkół nagrodzili zwycięzców oraz 
uczestników: Jagodę Adamską, Sabinę Stabryła, Kamila 
Sokołowskiego, Annę Kondracką pamiątkowymi dyplomami 
a także książkami poświęconymi Postaci Patrona.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie statuetek 
„Przyjaciel szkoły”, które od kilku lat Gimnazjum w Dydni 
przyznaje osobom wspierającym  w różnej formie działal-
ność szkoły. 

W tym roku odebrali  je obecni na uroczystości: Piotr 
Kustra – Prezes firmy „Krusz – Bet” w Obarzymie oraz Kami-
la Szajnowska udzielająca porad kosmetycznych podczas 
Gimnazjady – corocznej imprezy plenerowej promującej 
zdrowy styl życia. Natomiast podziękowanie za przyjęcie w 
kaplicy drużyn harcerskich podczas III Rajdu Papieskiego 
Hufca Brzozów otrzymał Tadeusz Kraczkowski. 

Uroczystości towarzyszyła wystawa prac plastycz-
nych oraz prezentacja dokumentująca nadanie szkole imie-
nia i obchody Dnia Patrona w poprzednich latach. 

Dopełnieniem obchodów  było spotkanie na świetlicy 
szkolnej, które upływało w miłej i serdecznej atmosferze.  

Zofia Morajko

Święto Patrona Szkoły Podstawowej w Dydni - 
Świętej Królowej Jadwigi to doniosłe wydarzenie w ży-
ciu szkoły. Ta Święta Królowa wewnętrzną siłę, odwagę 
i wielką mądrość czerpała z modlitwy, dlatego 7 czerw-
ca 2013 roku uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą 
odprawioną przez Księdza Prałata Adama Drewniaka, a 
koncelebrowaną przez Księdza Rektora Seminarium Du-
chownego w Karagandzie Piotra Pytlowanego. W uroczy-
stościach wzięli także udział zaproszeni goście: Wójt Gmi-
ny Dydnia Jerzy F. Adamski, Dyrektor GOKBPiW Jacek 
Adamski, emerytowani Dyrektorzy  i Nauczyciele: Henryk 
Dąbrowiecki, Zofia Żebrak, Zofia Morajko, Zygmunt So-
kołowski, Halina Pocałuń; Dyrektorzy szkół i przedszkoli 
Gminy Dydnia: Dorota Bluj, Bożena Chorążak, Zofia Ha-

duch, Elżbieta Przystasz, Renata Sieńczak, Zofia Woj-
nowska; Radni: Piotr Szul, Andrzej Cioban, Stanisław 
Sąsiadek; Prezesi Akcji Katolickiej: Marzena Adamska, 
Marian Kmiotek; Artysta Ludowy Henryk Cipora; Tade-
usz Kraczkowski,  Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w 
Dydni, Rada Rodziców, uczniowie oraz mieszkańcy na-
szej gminy, którzy odpowiedzieli na skierowane do nich 
zaproszenie.

Po uroczystym nabożeństwie udaliśmy się do szko-
ły. Na czele barwnego korowodu szły poczty sztandarowe, 
za nimi uczniowie w strojach z epoki jadwiżańskiej, a dalej 
inni uczestnicy tych uroczystości. Po przybyciu na miejsce 
zgromadziliśmy się przy płaskorzeźbie Patronki i odśpie-
waliśmy hymn szkoły. Następnie  Dyrektor Zespołu Szkół 

Jolanta Repska
Jolanta Kłodowska

Nagradzający oraz nagrodzeni

fot. S. Pytlowany
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podkreśliła w swoim wystąpieniu wartości, którymi kiero-
wała się w swoim życiu Królowa Jadwiga. Jedną z nich 
była wrażliwość na biedę i cierpienie poddanych. Królowa 
przez całe swoje panowanie ufundowała wiele szpitali i 
„przytulisk”. Jak głoszą legendy i podania, wspierała tak-
że indywidualne osoby dotknięte ubóstwem i cierpieniem. 
Uczniowie naszej szkoły starają się naśladować swoją Pa-
tronkę, uczestnicząc w różnych akcjach charytatywnych, 
których celem jest wspieranie dzieci potrzebujących lub 
chorych. Dyrektor przypomniała historię powstania hymnu 
naszej szkoły, którego słowa wielbią postać i czyny Świę-
tej Jadwigi. Po  czym dokonano odsłonięcia i poświęcenia  
tablicy z Hymnem Szkoły Podstawowej w Dydni, napisa-
nym przez Józefa Kilara – ówczesnego organistę w parafii 
Dydnia i odśpiewanym po raz pierwszy w 1991 roku, po 
przywróceniu szkole podstawowej imienia Królowej Jadwi-
gi. Odsłonięcia dokonali: Ksiądz Prałat Adam Drewniak, 
Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, Dyrektorzy szkoły 
podstawowej: Henryk Dąbrowiecki, Zofia Żebrak, Andrzej 
Kot, Przewodnicząca Rady Rodziców Elżbieta Pocałuń, 
przedstawicielka młodego pokolenia – uczennica klasy 
pierwszej SP Klaudia Dobosz z wychowawczynią Ewą 
Kafarą i prawnuczka Józefa Kilara -  Karolina Toczek, ab-
solwentka Szkoły Podstawowej imienia Świętej Królowej 
Jadwigi, obecnie uczennica klasy II Gimnazjum w Dydni.

Później wszyscy udali się do sali gimnastycznej, 
gdzie Dyrektor Iwona Pocałuń powitała wszystkich i po-
dziękowała za przybycie. W dalszej kolejności głos zabrali 

uczniowie, którzy po wprowadzeniu sztandarów, przed-
stawili część artystyczną. Najpierw chór pod kierunkiem 
Wojciecha Zajdla odśpiewał pieśń poświęconą naszej 
Patronce, wprowadzając wszystkich w zadumę i reflek-
sję. Skoczne melodie z tamtej epoki przeplatały kolejne 
elementy akademii. Jako kolejni wystąpili uczniowie pod 
kierunkiem Jolanty Kłodowskiej i Jolanty Repskiej, przed-
stawiając postać Królowej oraz wydarzenia historycz-
ne i legendarne z jej życia. Młodzi aktorzy zastanawiali 
się nad tym, czy dziewczyna, władczyni z czternastego 
wieku może być dla współczesnego ucznia autorytetem. 
Przytoczonymi argumentami udowodnili, że jest to postać 
świecąca blaskiem świętości, mądrości i dobroci. Uświa-
domili sobie, jak wielkim zaszczytem jest bycie uczniem 
szkoły, której patronuje Święta Królowa Jadwiga. Osoba 
wykształcona, która zadziwiała wszystkich dojrzałością, 
przenikliwością sądów i mądrością. I u nas są ucznio-
wie naśladujący swoją Patronkę. Osiągają oni sukcesy 
w nauce, otrzymali certyfikaty „Najlepsi z Najlepszych 
- Młodego Europejczyka”, a jedna z uczennic wytypowa-
na została do Nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia 
Samorządów Terytorialnych - „Najzdolniejsza Młodzież 

Podkarpacia”. Na zakończenie szkolny zespół taneczny 
zaprezentował piękny i skoczny taniec dworski. Gromkie  
brawa, które się rozległy, świadczyły o tym, że wszystkim 
się podobało.

Ponownie Dyrektor Iwona Pocałuń zabrała głos i 
poprosiła gości o wystąpienie. Wójt Jerzy F. Adamski w 
swoich słowach podkreślił wzorce osobowe Królowej Ja-
dwigi  i zwrócił się do uczniów,  aby szli w  ślady swojej 
Patronki.

Kolejnym punktem programu było wręczenie na-
gród laureatom Szkolnego Konkursu Wiedzy o Świętej Ja-
dwidze. Pierwsze miejsce zdobyła Magdalena Kondracka 
uczennica klasy VI b, drugie miejsce zdobyła Martyna 
Rzeszut  z klasy IV a, a trzecie miejsce zajęła Julia Mazur 
także z klasy IV a.

W dalszej części uroczystości Katarzyna Wójcik i 
Tadeusz Pelczarski w podziękowaniu za współpracę ze 
szkołą otrzymali statuetki „Przyjaciel Szkoły”.

Na zakończenie wszyscy udali się na poczęstunek 
przygotowany przez Radę Rodziców.

Jolanta Repska
Jolanta Kłodowska

W uroczystym pochodzie do szkoły 

W oczekiwaniu na odsłonięcie pamiątkowej tablicy

fot. S. Pytlowany

fot. S. Pytlowany

fot. S. Pytlowany

Akademia przygotowana przez uczniów
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W życie każdej szkoły wpisane jest wiele dat, świąt 
i rocznic, które społeczność szkolna uroczyście wspomina 
i obchodzi. Dla naszej szkoły jedną z najważniejszych dat 
jest 14 czerwca 2010 roku - tego dnia Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum w Końskiem przyjęły imię Ks. Abpa Ignacego 
Tokarczuka. Jako druga szkoła w Polsce mieliśmy zaszczyt 
uczynić swoim patronem  żyjącego jeszcze księdza Arcybi-
skupa Seniora archidiecezji przemyskiej.

Rzecz to niebywała i zgoła niecodzienna, gdyż więk-
szość szkół w Polsce za swojego patrona obiera postaci, któ-
re już odeszły. A my? My mieliśmy okazję kilkakrotnie spo-
tkać się ze swoim Patronem, rozmawiać i zwracać się wprost 
do Niego. I tu przychodzi mi na myśl nasza liczna szkolna 
korespondencja, w której zwracaliśmy się do Niego – jak do 
kogoś bardzo bliskiego. Oto fragment jednego z wielu takich 
listów: „(…)Wdzięczni zatem Bogu - za Twoją Osobę, Wiarę i 
Postawę,  zapewniamy Cię o naszej najgłębszej czci! Tobie, 
kochany Patronie -  życzymy zdrowia i wielu łask Bożych, 
dla siebie  - prosimy o Twoje błogosławieństwo na nowy rok 
szkolny i pamięć w Modlitwie.” Możliwość osobistego spo-
tkania swojego Patrona, rozmawiania z nim czy korespondo-
wania - teraz kiedy już On nie żyje - nabiera dla nas jeszcze 
większej wartości i większego znaczenia!

Tym większą właśnie wartość i znaczenie miała dla 
nas data 14 czerwca 2013 roku. Bo właśnie teraz przyszło 

nam obchodzić swoje święto, po niedawnej śmierci śp. Ks. 
Abpa Ignacego Tokarczuka. Czuliśmy i pragnęliśmy, żeby to 
święto szkoły było wyjątkowe! 

I było, bo swoją obecnością zaszczyciło nas wielu 
szanownych gości, na czele z  J. E. ks. biskupem Adamem 
Szalem, który jest wykonawcą testamentu śp. Ks. Abpa Igna-
cego Tokarczuka. 

Było wyjątkowe, bo dzięki staraniom naszego Wójta 
– Jerzego. F. Adamskiego- w budynku szkoły powstało Mu-
zeum Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, w którym 
znajdują się tak cenne eksponaty jak odzież kapłańska, 
książki, okulary, przybory do pisania  - czyli osobiste, a za-
tem drogocenne dla nas przedmioty Ks. Abpa Ignacego To-
karczuka! 

Święto było wyjątkowe, bo  przecież wspominaliśmy 
naszego Patrona, jego życie i zasługi! Zasługi równie wielkie 
dla Kościoła jak i wielkie dla Ojczyzny. Znamy przecież trud-
ne i niespokojne czasy PRL. Czasy, w których każdego dnia  
towarzyszył niepokój i lęk, strach przed byciem sobą i podej-
mowaniem słusznych moralnie decyzji. Kto wówczas z pełną 
determinacją stanął w obronie Człowieka, Boga i Ojczyzny? 
Nasz Patron! Dlaczego? Bo wiedział, że trzeba żyć dla in-
nych, nie dla siebie! Nota bene, jedna z łacińskich sentencji 
mówi: „Musisz żyć z pożytkiem dla innych, jeśli chcesz żyć z 
pożytkiem dla siebie.” I człowiek – którego obraliśmy za swo-
jego Patrona – tak właśnie  żył i postępował! Swoim życiem 
tworzył własny i jedyny pożytek z tego, co miał dobrego do 
zaoferowania innym. Rzecz to godna uznania i pochwały. Ale 
jeszcze bardziej -  niż podkreślania – godna to rzecz naśla-
dowania!   I jako szkoła -  na tej chęci naśladowania Naszego 
Patrona – każdego dnia próbujemy budować własną tożsa-
mość. Z tej samej chęci naśladowania Go - 14 czerwca br. 
uroczyście zebraliśmy się  i jako szkoła świętowaliśmy! 

A wspominając swojego Patrona, parafrazowaliśmy 
horacjańską odę – mówiąc dumnie:

„Ks. Abp Ignacy Tokarczuk nie wszystek umarł! 
Wybudował pomnik trwalszy niż ze spiżu, 
strzelający nad ogrom królewskich piramid. 
Nie naruszą go deszcze gryzące, nie zburzy 
oszalały Akwilon. Oszczędzi go nawet 
łańcuch lat niezliczonych i mijanie wieków!”

Joanna Marczak

Złożenie Darów Ołtarza

Poświęcenie Muzeum Ks. Abp. Ignacego Tokarczuka

Okolicznościowa część artystyczna
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Halina  Pocałuń

Maria Gromek – cór-
ka Karoliny z domu Rzepka 
i Wojciecha Barana urodziła 
się 21.02.1933 r. w Przysiet-
nicy pow. brzozowski w śred-
niorolnej rodzinie chłopskiej.

Dzieciństwo spędziła 
pod opieką rodziców. W roku 
1940 rozpoczęła naukę w 
Szkole Podstawowej w Przy-
sietnicy. Ukończywszy ją w 
roku 1946, wstąpiła do Gim-
nazjum Ogólnokształcącego 
w Brzozowie. W roku szkol-

nym 1949/50 ukończyła klasę X. Rozpoczętą we wrześniu 
1950 r. naukę w klasie XI przerwała w listopadzie.

27 listopada zaczęła uczęszczać na 4-tygodniowy Kurs 
Pedagogiczny w Krośnie, który ukończyła 22.12.1950 r. 

Od 1.01.1951 r. została zatrudniona przez PPRN Wy-
dział Oświaty w Brzozowie w Szkole Podstawowej w Nieboc-
ku jako tymczasowa nauczycielka kontraktowa.

Od 2 do 28 lipca 1951 r. uczestniczyła w Kursie Wa-
kacyjnym dla czynnych niekwalifikowanych nauczycieli w 
Krośnie. Następnie uzupełniała kwalifikacje na konsultacjach 
organizowanych przez Komisję Rejonową w Krośnie.

W lipcu 1952 r. uczestniczyła ponownie w 4-tygodnio-
wym Kursie Wakacyjnym, a 16 X 1952 r. zdała egzamin doj-
rzałości przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Krośnie. 
Otrzymane świadectwo dawało kwalifikacje do nauczania 
w publicznych i prywatnych szkołach powszechnych oraz 
„uprawniało do studiów w szkołach wyższych”.

Zachował się protokół dopełnienia aktu ślubowania zło-
żonego w dniu 23.12.1952 r. w lokalu Wydziału Oświaty PPRN 
w Brzozowie przez kol. Marię Baran. Ślubowanie odebrał ob. 
Podinspektor Szkolny Stanisław Wojtowicz w obecności asy-
stenta Podinspektora Tadeusza Skockiego.

Do 31.08.1954 r. Maria Baran pracowała w Szkole 
Podstawowej w Niebocku. 

26.06.1954 r. wyszła za mąż za mieszkańca Grabowni-
cy, ur. 16.06.1930 r. Władysława Gromka. 

Po wakacjach 1954 r. poprosiła o bezpłatny urlop 
na załatwienie ważnych spraw rodzinnych (od 01.09.1954 
– 31.11.1954).

Od 1.12.1954 r. na własną prośbę została przeniesio-
na do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jarosławiu, gdzie zosta-
ła zatrudniona w charakterze kontraktowego przewodnika 
Organizacji Harcerskiej. Pracowała tam do 31.08.1955 r. Po 
urlopie macierzyńskim (córka Zofia urodziła się14.05.1955 r.) 
skorzystała znowu z urlopu bezpłatnego, a potem przeniosła 
się do Szkoły Podstawowej w Grabówce, gdzie pracowała 
od 1.09.1958 r. - tu urodził się Jerzy (7.08.1956 r.) i Barbara 
(10.11.1957 r.).

Z dniem 01.09.1958 r. poprosiła o przeniesienie do 
Szkoły Podstawowej w Niebocku i tu spędziła resztę nauczy-
cielskiego życia – czyli okres do emerytury (25.01.1985 r.).

Tu w 1964 r. Maria i Władysław Gromkowie wybu-
dowali dom. Tu zamieszkali z gromadką własnych dzieci, 
bo do wspomnianej trójki dołączył 2.04.1959 r. Wojciech; 

7.04.1961 r. – Anna; 9.05.1962 r. - Wiesław, 16.12.1967 r. - 
Elżbieta i 13.07.1970 r. - Małgorzata. Starsza od Elżbiety była 
jeszcze Agnieszka, ale zmarła jako dwuletnie dziecko na za-
palenie krtani – mimo pomocy lekarskiej w domu i leczenia 
szpitalnego.

Za pracę w szkole kol. Maria Gromek otrzymała w 
1975 r. Złoty Krzyż Zasługi, w 1983 r. - nagrodę jubileuszową 
za 30 lat pracy w szkole.

W 1984 r. - nagrodę Gminnego Dyrektora Szkół za ca-
łokształt pracy dydaktyczno – wychowawczej.

W 1987 r. - nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy w za-
wodzie nauczycielskim i nagrodę specjalną Inspektora Oświa-
ty i Wychowania w Gminie Dydnia za szczególne osiągnięcia w 
pracy dydaktyczno - wychowawczej z młodzieżą oraz twórczą 
postawę nauczycielską, a ponadto z dniem 1.05.1979 r. stała 
się nauczycielką mianowaną na stałe „w rozumieniu prawnym 
postanowień ustawy” oraz otrzymała tytuł zawodowy nauczy-
cielki dyplomowanej.

Najwyższe odznaczenie należało Jej się jednak za wła-
sną gromadkę, którą w trudnych czasach urodziła i wychowała 
na wspaniałych ludzi. Nie zaniedbywała przy tym obowiązków 
zawodowych.

W roku szkolnym 1979/80 została skierowana przez  
Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krośnie na organizo-
wane przez CDN w Przemyślu studium przygotowawcze do 
egzaminu kwalifikacyjnego równoważnego wyższym studiom 
zawodowym w zakresie nauczania początkowego. Miała wte-
dy 27 letni staż pracy zawodowej na stanowisku nauczyciela i 
wykształcenie średnie pedagogiczne.

Skierowanie to nastąpiło na wniosek Gminnego Dyrek-
tora Szkół w Dydni ze względu na osiągane bardzo dobre wy-
niki w pracy dydaktyczno-wychowawczej i społecznej. 

„Jest zdyscyplinowana i wykazuje właściwą dbałość o 
wyniki i efekty swej pracy. Cechuje ją życzliwy stosunek do 
uczniów. Całość procesu dydadaktyczno - wychowawczego 
właściwie planuje i realizuje. Uczestniczy we wszystkich for-
mach doskonalenia zawodowego. Zawsze jest aktywna na 
konferencjach rejonowych i posiedzeniach Rady Pedagogicz-
nej. W środowisku bierze również aktywny udział w pracach 
TPD i KGW.

Dzieci, które prowadzi przez 3 lata, są zdyscyplinowa-
ne, przyzwyczajone do ładu i porządku, lubią pracować spo-
łecznie, dbają o estetykę obejścia szkolnego.
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Nauczyciele i uczniowie kl. VIII - czerwiec 1985 r.
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Systematycznie współpracuje z Poradnią Wychowaw-
czo-Zawodową w Brzozowie oraz rodzicami dzieci wymaga-
jących pomocy i opieki, odnosząc pozytywne wyniki. Stosuje 
się do zaleceń władz szkolnych i rady pedagogicznej, uczest-
nicząc w pracach w/w.” - to fragmenty uzasadniania wniosku 
Gminnego Dyrektora Szkół w Dydni.

Po ukończeniu studium i zdaniu z wynikiem dobrym 
egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminów Kwalifika-
cyjnych dla Nauczycieli przy CDN w Przemyślu otrzymała 
12.05.1980 r. Dyplom Uzyskania Kwalifikacji Równoważnych 
Wyższym Studiom Zawodowym w zakresie nauczania po-
czątkowego wydany przez JKN w Warszawie. 

Własne kłopoty ze zdrowiem starała się przezwycię-
żyć pracując dla najbliższych i szkolnej  dziatwy. Raz tylko od 
24.11.1970 do 30.06.1971 r. skorzystała z urlopu dla porato-
wania własnego zdrowia.

Po 35 latach pracy nauczycielskiej poszła na emery-

turę, ale ze względu na warunki rodzinne – choroba męża, 
który po wypadku w pracy w Czechosłowacji już nie wrócił do 
zdrowia oraz potrzeby uczących się dzieci – poprosiła o za-
trudnienie na ½ etatu w roku szkolnym 1989/90.

Pracowała również w czasie nieobecności koleżanki 
przebywającej na urlopie macierzyńskim.

„Była dobrą mamą dla dzieci własnych i szkolnych...” 
… aż do dnia najsmutniejszego dla bliskich , który jednak- na-
wet po 22 - letniej emeryturze – musi przyjść...

Od lat wzmagające się kłopoty z sercem, komplikacje 
po zabiegu… i odejście 9 stycznia 2007 roku.

„Ale przecież... kochani nie odchodzą daleko! 
  zostają w naszych sercach, 
  żyją w naszej pamięci...
  … i czekają...”
Z mężem „spotkała się” już 14.12.2009 r.  

Halina Pocałuń

Wieczorami w okolicy leżącego tuż nad Sanem przy-
siółka Witryłowa zwanego Rzeki, onegdaj zaś Krukowycze, 
krążą liczne ptaki. Dotychczas nie ustalono gdzie gniazdu-
ją. Wedle jednych na Górze Za Lasem, wedle drugich  po 
prostu w koronach wysokich nadrzecznych drzew, wszelako 
inni, najliczniejsi, twierdzą, że wokół cerkwi nad położonym 
naprzeciwko Uluczem, bo nieraz ich gromadne przeloty z 
Dębnika wzdłuż Borownicy ku Sanu czerniły, kiereszowały 
pomrukami, chropawym krakaniem niebo. Szeptali sobie 
wtedy uluccy gospodarze, że tęga groza idzie, i rozchodzili 
się śpiesznie każdy do swej zagrody, iżby sprzęty i schnące 
na powietrzu pranie pochować przed burzą. Jak jest w isto-
cie, nie mnie orzekać, na pewno wiadomo tylko, że chodzi 
o kruki (Corvus corax). Wielokrotnie zaczajali się, zasadzali 
na nie miłośnicy ornitologii, a może tylko kąsków mięsiwa 
ponoć przedniego smaku.

Nie miałbym powodu pisać o krukach nad Sanem, 
bowiem apollińskie te ptaki na terenach Pogórzy Przemy-
skiego i Dynowskiego zwiększają swą liczebność już od 
ćwierćwiecza, gdyby nie to, że przed dwustu pięćdziesięcio-
ma laty żył w Krukowyczem młody Mychałko, który twórczo 
kultywował starodawne tradycje swego rodu Sydoraków, 
znanych opryszków, wróżów, zamawiaczy i znachorów. 
Mimo że skory do żeniaczki i bogaty wielce, jako że groma-
dził liczne dobra w pieniądzu, przedmiotach srebrnych i zło-
tych tudzież kamieniach cudnych, wciąż był kawalerskiego 
stanu, cóż począć, skoro okoliczne nadobne dziewki bały 
się go niczym czorta, być może niesłusznie. Ze względu na 
charakter jego pracy zazwyczaj obejścia pilnowała mu stryj-
na, jędza koszmarna, faktyczna wiedźma o haczykowatym 
nosie specjalizująca się w zielarstwie. Darzyła bratanka mi-
łością iście matczyną, a lgnące do niej ptaki zgoła niezro-
zumiałą. Dla skrzydlatego bractwa z rodziny krukowatych 
zawsze trzymała odpowiednio przygotowaną karmę; jadło 
jej ono z ręki bez nijakich obaw. Kto nie musiał, nie zaglądał 
w tamten zakątek, ponieważ w oczach oraz gotowych do 
ataku dziobach stworzeń, które pilnowały tu ścieżek, jawiły 
się, skrzyły żądze okrutne.

Trzeba wiedzieć, że Mychałko bywał w szerokim 
świecie. Cóż dla niego znaczyły tak sławne miasta, jak Du-
biecko i Dynów, Brzozów i Sanok, Lesko i Bircza, skoro do 

samego Przemyśla bodaj dwukrotnie się udawał! Doświad-
czył nawet, jakkolwiek nie z własnego wyboru, gościny na 
zamku w Dąbrówce obecnie znanej jako Starzeńska. W 
tamtych czasach, to jest w latach sześćdziesiątych XVIII 
wieku, Dąbrówka należała do pana Józefa Antoniego Po-
dolskiego, niedawnego posła Rzeczpospolitej w Turcji.

W upalnym lecie 1763 roku wielmoża dąbrówecki 
bawił w Warszawie. Jego zamek oraz inne ziemskie majęt-
ności miał w pieczy daleki krewny, przyjaciel i plenipotent 
– Tymoteusz Dydyński. W przeddzień Matki Boskiej od Ziół 
wielce rozsierdzony ów szlachcic szykował pojmanemu w 
trakcie czynienia rozboju na drodze Mychałkowi śmierć od 
sznura, jednakowoż wzruszona widokiem schłostanego a 
pięknego junaka młodziutka córka Luiza Magdalena uprosi-
ła, żeby przez wzgląd na nadchodzące święto i wiek oprysz-
ka życie mu darowanym było. Bogiem a prawdą nie chciało 
się panu Tymoteuszowi czekać nie wiadomo jak długo na 
sędziego i kata. Ponieważ ich obecność wydawała się nie-
zbędna, albowiem do zbójeckiego aktu doszło na włościach 
będących pod jurysdykcją starościńską, czemu w dogod-
nej dla siebie chwili poświadczyć mogły liczne, nie zawsze 
życzliwe Dydyńskim oczy, przeto rodzinnym targiem ojciec 
zgodził się młodzianowi wymierzyć karę w postaci dwóch 
niedziel ciemienicy, zanim puści go wolno, nie żałując na 
drogę kolejnego tuzina dobrych, sprawiedliwie wymierzo-
nych batogów.

Nastało kolejne lato. Pewnego lipcowego dnia My-
chałko z kamratami przyczaili się w krzakach przy sanockim 
trakcie. Po dymie olchowym z dalekiego wzgórza zoriento-
wali się, że nadjeżdża złocona karoca. Ho, ho, ho, niewąt-
pliwie szykuje się dla przejezdnych spora niespodzianka, 
atrakcyjne spotkanko. Byli gotowi do skoku. Po niecałej pół 
godzinie wreszcie doczekali się. Zaprzężony w czwórkę 
gniadoszy, pełen przepychu pojazd przystanął na pierwszy 
okrzyk. Bez cienia wątpliwości należał do wielmoży Dydyń-
skiego.

Nastał tumult, zgiełk okrutny. Napastnicy przystąpi-
li chwacko do rabunku bez świadomości, że będący czuj-
kami rozlokowani na łąkach opodal traktu pasterze bydła 
lub owiec posną obezwładnieni upałem i z tej przyczyny 
nie dadzą znać, iż za karocą podąża nie tylko dwóch lękli-

Marcin Niziurski
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wych pajuków, ale także cała czereda zbrojnych konnych, 
ledwie jedno stajanie dalej. Podczas kiedy szelmy, inge-
rencji niejakiej się nie spodziewając, grzecznie przetrząsali 
kufry przerażonych podróżnych, Mychałko rozmyślał, czy 
by panu z nawiązką ubiegłorocznych batów nie oddać, bo 
nie lubił mieć tego rodzaju honorowych długów. Już, już 
zamierzał wprowadzić w życie ideę rewanżu , gdy w głębi 
karocy dostrzegł blade z przerażenia, lecz śliczne oblicze 
Luizy Magdaleny. Zamarł. Nie potrafił zrozumieć, jakim cu-
dem dziewczęcia nie zoczył od razu. Westchnął więc tyl-
ko głęboko i spłoniony wdał się w uprzejmą zgadywankę z 
panią Dydyńską na temat, gdzie i jakie klejnoty dama  tak 
naprawdę przewozi, a także gdzie jaśnie małżonek zdołał 
skryć sakwę, którą, jak twierdzi, w Warze u kuzynów przez 
roztargnienie zostawił. Wciąż jednak łotrzyk miał w oczach 
twarzyczkę Luizy. Był nieswój. Marzył teraz jedynie, żeby 
przenieść się bezzwłocznie na drugi koniec świata, lecz nie 
znał siły, która w tym mogłaby  pomóc...

Zza zakrętu wypadła wprost na nich konnica. W 
mgnieniu oka jeźdźcy dobyli pistoletów, szabel, rapierów. 
Na ten widok złoczyńcy rozpierzchli się ile sił w nogach, 
zdobycz porzucając. Mychałko dobrze rozumiał, w jak wiel-
kiej opresji się znalazł, jednakże nie był w stanie uczynić 
kroku; daremnie nawoływali go wierni towarzysze.

Wiem zakotłowało się! Chmara kruków przesłoniła 
drogę i karetę, i opryszka. Jeźdźcy jęli osłaniać twarze nie-
zdarnie. Złowrogie krakanie, łopot skrzydeł i czerń panowa-
ły niepodzielnie.

Wreszcie ptactwo odleciało i nastała cisza, cisza tak 
głęboka, aż bolesna. Zdumionym wybawcom ukazała się 
karoca i państwo Dydyńscy, i obaj półżywi ze strachu pa-
juczkowie, a nawet na ziemi kufry wszystkie... sakiewka po-
rzucona, opróżniona... tudzież jakiś mieszek również wybe-
beszony  dokładnie. Straty nie byłyby wcale wielkie, gdyby 
nie okoliczność, że córka jaśnie państwa, Luiza Magdalena 

blada niczym kreda, lecz piękna, zniknęła.
Cóż do tej historii warto dodać? Niewiele. Moim da-

niem tylko to, że w sierpniu, wywiedziawszy się wreszcie, 
gdzie rodzinne gniazdo zbójcy, uradzono przeprowadzić 
karną ekspedycję. Zbrojni ze skoligaconych bądź poszko-
dowanych rodzin zamieszkujących okoliczne dwory – Te-
meszów, Grabownicę, Pakoszówkę, Dydnię i Mrzygłód, a 
nawet Strachocinę – oraz ich słudzy rychło oddziałkami 
udali się w drogę.

Na miejsce, to znaczy pod Krukowycze, jeźdźcy do-
tarli późnym popołudniem srodze umęczeni. Żar lał się z 
nieba, w powietrzu wisiała lepka wilgoć. Zaprawdę, nie było 
czym oddychać. Szło na burzę. Trzeba nacierać od razu. 
Bezzwłocznie! Póki Mychałko, jak przybyszy kornie infor-
mowali witryłowscy włościanie, w chacie z bogdanką swą 
siedzi! Kompanioni z Mrzygłodu już obsadzili brzeg Sanu 
tak dokładnie, że nie zdołałby się prześlizgnąć nawet zabie-
dzona mysz. Pozostali uwiązali konie u opłotków, po czym 
z impetem, acz dając pozór na wszystkie strony, ruszyli pie-
szo do frontalnego ataku. 

Ptaszysko, dotychczas to szybujące pod chmury, to 
kołujące zwolna ponad długim, rozległym zboczem Koziar-
czysk zwanym Rękawem oraz nad pagórem usytuowanym 
po sąsiedzku a bezimiennym, zakrakało ochryple, lecz do-
niośle. Wyłoniło się z koron pobliskich i odległych drzew 
mnogie ptactwo, zerwały do lotu nieprzejrzane skrzydła. 
Niebo, dotychczas barwy antycznego złota, stało się kru-
czoczarne.

Gdy interwenci dotarli za pagór, gdzie zagroda Sydo-
raka, ujrzeli rozlatującą się chałupinkę. Krzątała się w niej 
na pół ślepa, garbata wiedźma. Bełkotała bez sensu, próbu-
jąc przyjezdnych  częstować wywarem z lulka czarnego jak 
należy. Zza Sanu, od Ulucza, zagrzmiało.

Marcin Niziurski

SZKOŁA PODSTAWOWA W WITRYŁOWIE
3 września 2012r. uroczyście rozpoczęliśmy nowy 

rok szkolny 2012/2013.
Tym razem było to wyjątkowe święto, gdyż nasza 

szkoła zaczęła funkcjonować jako samodzielna placówka 
pod nazwą Szkoła Podstawowa w Witryłowie. Uroczystego  
przecięcia wstęgi dokonali Wójt Jerzy F. Adamski, Dyrektor 
ZOS Zofia Kozłowska, nauczyciele, uczniowie i rodzice.

Dnia 6 września 2012 r. odbyło się w naszej szko-
le spotkanie uczniów klas 0 - III z przedstawicielem policji. 
Policjant szczegółowo omówił z dziećmi podstawowe zasa-
dy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto spotkanie 
było okazją do przypomnienia niebezpiecznych sytuacji, 
związanych z kontaktem z osobą obcą, a także innych 
zagrożeń, wynikających z samodzielnego przebywania w 
domu, zagubienia się w terenie, odpowiedniego zachowa-
nia w szkole i poza nią. Uczniowie z ciekawością przysłu-
chiwali się informacjom, a także zadawali pytania wiążące 
się z pracą policjanta. 

5 października 2012 r. uczniowie klasy I zostali 
uroczyście przyjęci w poczet szkolnej społeczności. Uro-

czystość pasowania pierwszaków odbyła się w obecności 
nauczycieli, rodziców i starszych kolegów. Nim uroczyście 
włączono nowych uczniów w poczet szkolnej społeczności, 
wysłuchali oni swoich praw i obowiązków, jakie panują w 
szkolnych murach. Żeby pokazać swoją gotowość do zosta-
nia uczniami z prawdziwego zdarzenia, najmłodsi ucznio-
wie zaprezentowali się w specjalnie przygotowanym na tę 
okazję programie artystycznym. Pasowania na ucznia przy 
pomocy wielkiego ołówka dokonała dyrektor szkoły. Każdy 
z mianowanych pierwszoklasistów otrzymał także pamiąt-
kowy dyplom pasowania na ucznia i drobny upominek od 
wychowawczyni.

Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, aby 
podziękować nauczycielom za ich trud wychowywania i 
kształcenia. Przepiękną laurką na tę okoliczność była nie-
wątpliwie część artystyczna w wykonaniu uczniów. Swój 
występ uczniowie zadedykowali wszystkim nauczycielom i 
pracownikom szkoły. Podczas uroczystości uczniowie za-
prezentowali bogaty program artystyczny - recytowali wier-
sze, śpiewali piosenki oraz przedstawiali wesołe scenki z 
życia szkoły. Po zakończonej akademii uczniowie złożyli 
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nauczycielom życzenia i podziękowania oraz wręczyli sym-
boliczne upominki. 

6 listopada 2012r. wszyscy uczniowie naszej szkoły 
oraz szkół w Końskiem, Temeszowie i Niewistce udali się 
na wycieczkę autokarową do Rzeszowa do Teatru MASKA 
i centrum Zabaw FANTAZJA. Dzieci miały okazję pierwszy 
raz być w teatrze. Z zaciekawieniem obejrzały przedsta-
wienie pt. „Tymoteusz wśród ptaków”. Gromkie brawa na 
zakończenie spektaklu były podziękowaniem dla ciekawej    
gry aktorów. Po zakończeniu przedstawienia dzieci wzięły 
udział w warsztatach teatralnych. Zwieńczeniem naszej wy-
cieczki były szaleństwa w „Fantazji”.

Nasza szkoła brała również udział w Programie Dom 
Kultury+. W ramach tego Programu odbyła się wycieczka 
do Muzeum Lalek w Pilźnie, częściowo wykonano stroje 
do układów choreograficznych, uczniowie uczestniczyli w 
spotkaniach z artystami ludowymi – Panią Bogusławą Krzy-
wonos w Izbie Regionalnej w Krzywem oraz z Kapelą Lu-
dową Przepióreczka z Niebocka. Podsumowanie Projektu 
odbyło się podczas Biesiady Staropolskiej w Dydni, gdzie 
uczniowie zarówno ze Szkoły w Witryłowie jak i w Krzywem 
zaprezentowali układ choreograficzny LASOWIAK i zaśpie-
wali przyśpiewkę ludową LIPKA.

W naszej „szkolnej rodzince” nie zabrakło także 
wróżb andrzejkowych, spotkania z Mikołajem i klownem 
Waldusiem oraz zabawy karnawałowej. Zabawa karna-
wałowa w tym roku była wyjątkowa, gdyż gościli na niej 
uczniowie ze szkoły w Temeszowie wraz z Dyrektorem i 
rodzicami. Wszyscy uczniowie byli pięknie przebrani, prym 
wiodły księżniczki. Na zakończenie odbyły się konkursy z 
nagrodami.

Przygotowaliśmy również część artystyczną na Spo-
tkanie Wigilijne dla osób starszych i samotnych. Nasi ucznio-
wie zaprezentowali wiersze, pastorałki, przyśpiewki ludowe 
oraz układ choreograficzny LASOWIAK. Uczennica klasy 
III Weronika Sabat uświetniła spotkanie grą na skrzypcach 
znanych kolęd. Dzięki uprzejmości Wójta Gminy Weronika 
swoimi umiejętnościami mogła pochwalić się również przed 
sporą rzeszą strażaków na Gminnej Wigilii Strażackiej

Po raz pierwszy w tym roku zorganizowaliśmy spo-
tkanie dla wszystkich Babć i Dziadków z całej naszej miej-
scowości z okazji ich święta. Uroczystość swą obecnością 
zaszczyciła Sekretarz Gminy Alina Maślak, Prezes Stowa-
rzyszenia „Ziemia Dydyńska przyjazna Dzieciom” Dorota 
Bluj, Dyrektor GOKBPiW w Dydni Jacek Adamski, Kapela 
PRZEPIÓRECZKA pod „batutą” Małgorzaty Turopolskiej, 
Radny naszej miejscowości Adam Domowicz i Sołtys Wła-
dysława Wiśniowska. Na spotkaniu nie zbrakło wnuków, 
którzy przedstawili program artystyczny i wręczyli Dziad-
kom medale i kwiaty. Przy słodkim poczęstunku, wspólnym 
śpiewie i tańcach seniorzy miło spędzili popołudnie, uma-
wiając się na następne spotkanie.

W naszej „szkółce” gościł również Teatrzyk Kukiełko-
wy ze spektaklem „Jaś i Małgosia”. Po obejrzeniu przedsta-
wienia uczniowie mogli sobie zrobić pamiątkowe zdjęcia.

Ważnym wydarzeniem była uroczysta akademia z 
okazji Dnia Matki. Spotkanie uświetniła inscenizacja słow-
no - muzyczna pt. „Kwiaty dla Mamy” przygotowana przez 
uczniów klas 0-III. Podczas występu niektórym mamom „za-
kręciła się łezka w oku”. Każda mama otrzymała od swoich 
pociech kwiatka i moc serdecznych życzeń. Po całusach i 
uściskach mamy miło spędziły czas na rozmowie przy ka-

wie i cieście.
Dnia 03.06.2013 roku odbyła się uroczystość Dnia 

Dziecka, która na trwale wpisała się w tradycję Szkoły Pod-
stawowej w Witryłowie. Do naszej placówki, jak co roku 
przybył Radny naszej miejscowości Adam Domowicz, który 
dzięki wsparciu Dyrektora GOKBPiW w Dydni Jacka Adam-
skiego, księgowej Henryki Pelczarskiej oraz pracownicy tu-
tejszej Świetlicy Wiejskiej Bogumiły Domowicz przygotował 
dla naszych milusińskich  niespodziankę. Na wstępie złożył 
wszystkim dzieciom serdeczne życzenia z okazji ich święta, 
następnie zaprosił wszystkich na grillowane kiełbaski.

Nie lada atrakcją była wycieczka do OSP w Witry-
łowie. Uczniowie mogli podziwiać sprzęt strażacki, stroje 
galowe i bojowe i oczywiście przejechaliśmy się wozem 
strażackim. Na zakończenie przejażdżki zostaliśmy poczę-
stowani lodami przez Jana Nawrockiego.

Na początku czerwca nasza szkoła otrzymała wspa-
niałe zabawki oraz gry edukacyjne dzięki rządowemu pro-
gramowi „Radosna szkoła”. Wnętrze szkoły jest bardziej 
kolorowe a dzieci nie nudzą się w czasie przerw.

Uczniowie naszej szkoły brali udział w różnych kon-
kursach szkolnych, miedzyszkolnych i gminnych:
-  II miejsce Dominika Kota i III miejsce Amelii Szmyd i Oli-

wii Węgrzyńskiej w konkursie gminnym „Witaj Dzieciąt-
ko w moim domu. Anno Domini 2012”

-  I miejsce Kacpra Józefowicza i III miejsce Oliwii Wę-
grzyńskiej oraz Weroniki Sabat w międzyszkolnym kon-
kursie „Ozdoba choinkowa” – konkurs ten był organi-
zowany przez naszą szkołę i adresowany do uczniów 
szkół stowarzyszeniowych i zaprzyjaźnionej szkoły w 
Końskiem.

-  I miejsce Dominika Kota, II miejsce Kacpra Józefowicza 
i III miejsce Amelii Szmyd w międzyszkolnym konkursie 
„Czy znasz wiersze Juliana Tuwima?”

-  II miejsce Kamili Węgrzyńskiej i wyróżnienie Dominika 
Kozłowskiego w międzyszkolnym konkursie recytator-
skim „Julian Tuwim-Czarodziej słowa i poeta dziecięcej 
radości”

-  I miejsce Wiktorii Sowy i III miejsce Kacpra Józefowicza 
w IX gminnym konkursie na najpiękniejszą palmę i pi-
sankę wielkanocną

- III miejsce Patryka Węgrzyńskiego i wyróżnienie Kamili 
Węgrzyńskiej w konkursie plastycznym „Woda skarbem 
i życiem – pijmy ją na zdrowie”

- udział Weroniki Sabat i Oliwii Węgrzyńskiej w Plenerze 
Malarskim

-  I miejsce Patryka Węgrzyńskiego i Kamili Węgrzyńskiej 
w konkursie „Pożarnictwo dawniej i dziś”

Aby zakończyć nasz pracowity, ale jednak miły rok 
szkolny udaliśmy się na wycieczkę do Łańcuta. Razem z 
nami byli również uczniowie szkoły w Końskiem, Teme-
szowie i Niewistce. Już przed wejściem do zamku, mimo 
deszczu, humor dopisywał wszystkim uczestnikom. Potem 
nastąpiło zwiedzanie. Nie zabrakło „OCH” i „ACH” na widok 
pięknych wnętrz. Dziewczynki szczególnie zachwycały się 
apartamentami dla pań, chłopcy najdłużej stali przy gablocie 
z bronią, a wszystkim podobały się wspaniałe żyrandole. 

Wycieczka była bardzo udana.
Dzięki wsparciu sponsorów koszt wycieczki był bar-

dzo niski. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca 
za okazane wsparcie i władzom naszej gminy za to, że po 
prostu jesteśmy, bo „Jedynie prawdziwy człowiek zauważy 
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potrzeby drugiego człowieka. Jedynie człowiek wielkiego 
serca wyciągnie dłoń, pomocną dłoń…”

 Joanna Hocyk

SZKOŁA PODSTAWOWA W OBARZYMIE
Miejscowość Obarzym - dla wielu być może, nie wy-

różnia się niczym szczególnym: nie posiada bujnej prze-
szłości, zabytków, wysokiej klasy muzeów, wielkich ośrod-
ków kultury - ale dla ludzi mieszkających tutaj jest miejscem 
ważnym, wyjątkowym, bo jest miejscem ich urodzenia, bo 
tutaj żyją i mieszkają, bo tutaj są ich „korzenie”, oraz szkoła, 
której progi po raz pierwszy przekroczyli. Jest ona bardzo 
ważnym ośrodkiem życia kulturalnego miejscowości, a jej 
tradycje stanowią integralną część dziedzictwa kulturalne-
go regionu. Obiekt ten służy nie tylko uczniom, ale stał się 
ważnym ośrodkiem życia całej społeczności wiejskiej.

Wrzesień 2012r. w historii wsi Obarzym wpisał się 
jako wielkie lokalne święto. Dzień ten był szczególnie ważny 
dla OSP w Obarzymie, która obchodziła „Jubileusz 50 - le-
cia” powstania. W tym dniu podczas uroczystej Mszy Świę-
tej został poświęcony sztandar, który podczas uroczystego 
apelu odbywającego się właśnie w szkole, został przekaza-
ny jednostce straży. W uroczystości wzięli udział znakomici 
honorowi goście, w osobach przedstawicieli władz samo-
rządowych, szczebla wojewódzkiego, powiatowego, gmin-
nego, Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych R P, delegacje oraz licznie 
zgromadzone poczty sztandarowe.

W październiku i listopadzie szkoła uczestniczyła 
w projekcie, realizowanym wspólnie z GOKBPiW w Dydni 
- „Edukacja artystyczna - próbą ratowania kultury wsi 
Galicyjskiej”. W ramach projektu został napisany scena-
riusz do legendy „Obaj z Rzymu” i wystawiony w Sali Wido-
wiskowej Domu Kultury w Dydni.

Kolejną ważną uroczystością integrującą społecz-
ność ze szkołą było „Spotkanie wigilijno - opłatkowe”. 
Były płynące z głębi serca życzenia, opłatek - symbol chle-
ba i wzajemnego przebaczenia oraz wspólne śpiewanie 
pięknych kolęd i pastorałek.

„Dzień Babci i Dziadka” -to uroczystość na stałe 
wpisana w kalendarz uroczystości szkolnych. W tym dniu 
łączą się dwa a nawet trzy pokolenia mieszkańców Oba-
rzyma. Miłość, szacunek i wdzięczność dla swoich babć i 
dziadków został wyrażony przez wystawienie bajki pt. „Kop-
ciuszek”, płynące z głębi serca życzenia oraz upominki.

W ramach programu „Katyń - ocalić od zapomnie-
nia”, 11 kwietnia 2013r. oddaliśmy hołd i szacunek tym, któ-
rzy zginęli 73 lata temu w Katyniu, ale również tym, którzy 
zginęli tragicznie 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotni-
czej pod Smoleńskiem. Uczciliśmy pamięć aspiranta Jana 
Kowala i uhonorowaliśmy pamięć Józefa Dwernickiego 
- urodzonego 30 kwietnia w Temeszowie, s. Włodzimierza 
i Heleny z domu Baczyńska, właściciela majątku w Obarzy-
mie - zamordowanego przez NKWD na Ukrainie.

Patriotyczną częścią artystyczną, poświęceniem i 
odsłonięciem tablicy pamiątkowej przez ks. proboszcza 
Adama Drewniaka, zasadzeniem „Dębu Pamięci” - przez 
władze samorządowe oraz ślubowaniem uczniów - wspól-
nie oddano hołd tym, których jedynym majątkiem było ich 
życie, jedyną ich winą - to, że byli Polakami, karą nieludzkie 
cierpienia a katem - zbrodniczy system jaki wówczas ist-
niał.

W szkole podejmowane są działania wychowawcze i 
profilaktyczne, które są planowane i modyfikowane zgodnie  
z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem. W działaniach 
szkoły uwzględnione są możliwości i potrzeby środowiska. 
Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działający-
mi w środowisku, korzystnie wpływa na rozwój edukacyjny 
uczniów. Rodzice są partnerami szkoły, wspólnie staramy 
się racjonalnie wykorzystywać warunki, w których działamy 
i ustawicznie podnosić jakość pracy dydaktyczno - wycho-
wawczej i opiekuńczej.

Wszystkie uroczystości szkolne, udział w projektach 
na pewno wzbogaciły wiedzę uczniów, nauczyły szacunku 
dla historii minionych pokoleń, uświadomiły młodemu po-
koleniu, że pamięć o świętach narodowych, o własnych 
„korzeniach”, oraz codzienna solidna praca jest sprawą nas 
wszystkich.

Dorota Sidor

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEWISTCE
3 września 2012 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 

2012/2013 w Szkole Podstawowej w Niewistce. Wszyscy 
uczniowie, nauczyciele i rodzice spotkali się na uroczystej 
akademii inaugurującej nowy rok szkolny obfitujący w wiele 
wydarzeń. 

Już na początku września odwiedzili nas panowie 
policjanci, którzy poinformowali o bezpiecznej drodze do 
szkoły. W październiku połączyliśmy „otrzęsiny” pierwszo-
klasisty z Dniem Komisji Edukacji Narodowej. Wszyscy 
chętnie wzięli udział w przedstawieniu oraz w zabawach 
przyłączających pierwszoklasistę do grona starszaków. Li-
stopad obfitował w wiele ważnych i ciekawych uroczystości. 
Odzyskanie przez Polskę niepodległości zostało z należy-
tą jego ważnością przypomniane i uszanowane przez na-
szych uczniów poprzez uroczystą akademię. W listopadzie 
obchodziliśmy również Międzynarodowy Dzień Bibliotek 
Szkolnych. Mieliśmy ku temu podwójną radość, gdyż w 
tym roku utworzyliśmy nową bibliotekę, która mieści się w 
odmalowanym, większym  pomieszczeniu, dostępnym dla 
każdego. Ponadto, z wielką radością w listopadzie dzieci 
przynosiły swoje pluszowe misie do szkoły. Było wiele za-
baw, konkursów oraz mnóstwo pozytywnej energii, a to 
wszystko za sprawą Dnia Pluszowego Misia. Zakończenie 
imprez listopadowych podsumowała zabawa andrzejkowa 
i związane z nią tradycyjne wróżby, miła zabawa i niekoń-
czące się tańce.

Już na początku grudnia, bo na imieniny Mikołaja, 
odbyła się Wigilia dla osób starszych i samotnych. Nastrój 
świąteczny udzielił się wszystkim, gdyż spadł pierwszy 
śnieg, który nadał specyficzny klimat bożonarodzeniowy. 
Licznie przybyli mieszkańcy Niewistki oraz delegacja gmin-
na, wspólnie składali sobie życzenia, zajadli pyszne wigilij-
ne potrawy przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich i 
kolędowali. To był naprawdę bardzo miły dzień dla wszyst-
kich.

Kolejnym, większym świętem w naszej szkole był 
Dzień Babci i Dziadzia. Na tę uroczystość zostali zaprosze-
ni nie tylko dziadkowie naszych uczniów, ale wszystkie bab-
cie i dziadkowie z Niewistki. Dzieci złożyły życzenia oraz 
wręczyły bukieciki naszym gościom. Razem zjedliśmy po-
częstunek, który jak zwykle dzięki Radzie Rodziców i Kołu 
Gospodyń Wiejskich pojawił się na stołach. Dziadkowie byli 
bardzo wzruszeni i zadowoleni, a zwłaszcza ci, którzy nie 
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mają wnuków poczuli się docenieni. W miłej atmosferze   
przy śpiewie i rozmowach dziadkowie w podzięce dla swo-
ich wnuków zebrali „do kapelusza” niemałą kwotę, dzięki 
której dzieci 4 czerwca były na wycieczce w Łańcucie zu-
pełnie za darmo. Serdecznie dziękujemy za tak miły gest!

W marcu odbyło się przekazanie samochodu stra-
żackiego naszej wiosce. Nie mogło oczywiście zabraknąć 
i nas. Wójt Gminy przekazał samochód, a uczeń naszej 
szkoły zaprezentował wiersz o tematyce strażackiej. Dzieci 
chętnie pozowały do zdjęć oraz sprawdzały komfortowość 
nowego pojazdu.

Poranek wielkanocny w naszej szkole miał formę 
zajęć otwartych dla rodziców uczniów. Wspólnie robiliśmy 
wielkanocne zajączki oraz baranki. Rodzice pomagali swo-
im pociechom w wyklejaniu, wycinaniu. Dzieci przedsta-
wiały zwyczaje wielkanocne panujące w różnych krajach 
świata. Następnie dzieliliśmy się jajkiem i składaliśmy sobie 
życzenia. 

Od maja zorganizowaliśmy zajęcia otwarte w naszej 
szkole dla przyszłych „pięciolatków”. W każdy czwartek 
dzieci, które od września będą już uczniami naszej szkoły, 
przychodzą aby oswoić się ze szkolną atmosferą, poznają 
sale, zabawy, swoich rówieśników, a także uczą się samo-
dzielności.

Pod koniec maja do naszej szkoły dostarczono 
wspaniałe zabawki oraz sprzęt sportowy i edukacyjny na 
kwotę 7,000 zł. Otrzymaliśmy je dzięki rządowemu progra-
mowi „Radosna szkoła”. 

3 czerwca zorganizowaliśmy bogaty w atrakcje 
Dzień Rodziny. W niejednym oku rodziców zakręciła się łza 
podczas przedstawienia, wierszy, piosenek, życzeń… Były 
również okolicznościowe podarunki oraz wspólne grillowa-
nie. Dzięki zaangażowaniu dyrektora szkoły pozyskaliśmy z 
Centrum z Dydni prowiant na grilla. 

Rok szkolny 2012/2013 był również bogaty w wy-
cieczki turystyczne. Oprócz wspomnianej już darmowej wy-
cieczki do Łańcuta, byliśmy także w Pilźnie i Rzeszowie. 

Wspomnienia na pewno zostaną w nas na długo.
Prawie przez cały rok w naszej szkole pracowała  

Stanisława Paraniak, dzięki której odmalowano większość 
użytkowanych pomieszczeń: salę komputerową, bibliotekę, 
korytarze, kuchnię, stołówkę. Miejsca te tworzą już odpo-
wiedni klimat a  miłe i ciepłe kolory sprawiają, że w naszej 
szkole można poczuć się jak w domu. 

Wszystkiego tego, co zrobiliśmy w tym roku, nie osią-
gnęlibyśmy bez pomocy dzieci i ich rodziców, którzy traktu-
ją szkołę naprawdę jak swój drugi dom. Są zawsze chętni 
do pomocy, otwarci i serdeczni w stosunku do nauczycieli. 
Dużą rolę w działalności szkoły odgrywa także Koło Gospo-
dyń Wiejskich na czele z panią prezes Anną Gładysz. Kiedy 
tylko jest ku temu okazja, zawsze można liczyć na miłe pa-
nie, które służą pomocą. 

Ogromną rolę w codziennym życiu szkoły odgrywa  
sołtys Michał Pałys, który jednoczy wioskę i zawsze słu-
ży pomocą. W lipcu planowana jest uroczystość 75-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewistce. Sołtys będzie 
sprawował zaszczytną rolę, a my chętnie dołączymy się 
do tego przedsięwzięcia. Szkoła Podstawowa w Niewistce 
jest przykładem zaufania Rady Rodziców, Koła Gospodyń, 
a także Sołtysa. Wszyscy wiemy, że możemy na sobie 
polegać i w różnych sprawach wzajemnie pomagać, gdyż 
wszystko to ma na celu dobro całej społeczności wiejskiej 
Niewistki.

Szkoła jest mała i nieliczna, ale nie znaczy, że gor-
sza. Dzieci chętnie pracują, w miarę możliwości biorą udział 
w różnych konkursach i przedstawieniach. Mają swoje zain-
teresowania, a my - nauczyciele pomagamy im je rozwijać. 
Jest ich niewiele i dlatego możemy im poświęcić więcej cza-
su. Nasze władze gminne wiedzą o tym chyba już od daw-
na, bo świadczy o tym chęć utrzymania tej szkoły. Ciągłe 
zainteresowanie i częste, miłe wizyty sprawiają, że nikt tutaj 
nie czuje się pozostawiony sam sobie, ale może liczyć na 
wsparcie i pomoc. Miejmy nadzieję, że będzie tak zawsze.

Marta Rybczak

W dniu 6 kwietnia 2013 roku w Błażowej na hali spor-
towej Zespołu Szkół odbył się finał IV Mistrzostw Liturgicz-
nej Służby Ołtarza w piłce nożnej halowej dla ministrantów i 
lektorów Archidiecezji Przemyskiej.

Archiprezbiterat sanocki w tym turnieju reprezento-
wali:  w kategorii szkoła podstawowa drużyna ministrantów 
z par. Besko, w kategorii gimnazjum lektorzy i ministranci z 
par. Jabłonka.

Organizatorami turnieju byli: ks. Krystian Koś i ks. 
Bogusław Krok, współorganizatorami, Parafia Błażowa, Ze-
spół Szkół w Błażowej i Burmistrz Błażowej Zygmunt Ku-
stra.

Z parafii Jabłonka w skład drużyny piłkarskiej weszli 
lektorzy i ministranci:
1. Adrian Tabisz – kl. II
2. Piotr Pytlak – kl. III
3. Karol Marynowski – kl. II
4. Przemysław Pietryka – kl. II

5. Michał Sokołowski - kl. II
6. Radosław Pilszak – kl. II

fot. M. Wójcik

Drużyna z Jabłonki

ks. Mirosław Wójcik
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Dzień 23 czerwca 2013 r. powitał nas zachmurzo-
nym niebem i opadami deszczu. Nie byłoby w tym nic 
nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że Dyrekcja, Rada Pe-
dagogiczna, Rada Rodziców oraz Uczniowie Zespołu 
Szkół w Dydni „zamawiali” ładną pogodę na organizowa-
ną imprezę plenerową.

Wszyscy zainteresowani z niepokojem patrzyli w 
niebo, które okazało się łaskawe i w godzinach popołu-
dniowych nad stadionem zaświeciło słońce.

VI Rodzinna Gimnazjada, nad którą honorowy pa-
tronat objął Wójt Gminy Jerzy F. Adamski, przebiegała 
pod hasłem „Czyste środowisko – zdrowi ludzie”.

W powitalnym wystąpieniu Dyrektor Zespołu Szkół 
Iwona Pocałuń nawiązała do obchodzonych wcześniej 
– Święta Matki i Dnia Dziecka. Stwierdziła, że tegoroczna 
Gimnazjada przypadająca w Dniu Ojca staje się dopeł-
nieniem minionych uroczystości w związku z tym prezen-
towane przez uczniów utwory były tematycznie związane 
z Rodziną. 

Swoją obecnością Gimnazjadę zaszczycili m.in.: 
Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski i ks. Prałat Adam 
Drewniak, Sołtys wsi – Roman Janowicz.

Impreza rozpoczęła się występami uczniów Szko-
ły Podstawowej i Gimnazjum, którzy w tańcach, piosen-
kach, inscenizacjach fragmentu „Zemsty” A. Fredry, grze 
na instrumentach zaprezentowali swoje talenty i umiejęt-
ności. Jak co roku, gościnnie wystąpił zespół taneczny 
„Gest” z Zespołu Szkół w Grabownicy.

Widzowie mogli też podziwiać popis tanecz-
ny Marcina Dudycza z Humnisk – finalisty programu 

„Mam talent”.
Gimnazjada to impreza promująca zdrowy styl ży-

cia. W związku z tym w jej programie znalazła się tema-
tyka zdrowotna.

Już kolejny raz można było skorzystać z usług Dar 
– Medu: dokonać pomiaru ciśnienia i glukozy we krwi, 

             Matko!
To Ty jesteś pierwszą łzą,
która spadła z oczu Boga,
jej tęczą pełną blasków
To Ty jesteś uśmiechem 
i promieniem słońca,
który ozłocił ziemię.
Matka – to szmer strumieni
i szum drzew i zapach ziemi,
która daje życie.
To skwarny dzień
i chłodna noc,
to wody smak i – ukojenie.
Twe imię łagodzi mój ból
i uśmierza najgorsze cierpienie.
To Ty samym swym istnieniem
dałaś i dajesz wciąż życie.
Matko – Twe imię
przejrzyste i czystsze od kryształów,
wonniejsze niż lilie białe
i lekkie lekkością wiatru.
Matko! Tyś wszystkim dla mnie
i od niepamiętnych czasów,
od pierwszych dni stworzenia
wielbię Twe imię
jak Życie i jak Wieczność
bo Ono jest na zawsze Nieskończone
i nie do ogarnięcia.
I tylko poprzez wieczność
w cichym i drżącym tchnieniu
istnieje słowo „Matka”. 

Barbara Bulik

7. Mariusz Prach - kl. III
8. Sebastian Sawa – kl. I
9. Wojciech Szelest - kl. III

W kategorii gimnazjum pary półfinałowe utworzyli 
lektorzy i ministranci z par. Laszki oraz par. Jabłonka (wynik 
4:0), w drugiej zaś parze gospodarze z par. Błażowa podej-
mowali par. Maćkowice (wynik 4:1). W meczu o miejsce III 
Jabłonka po rzutach karnych pokonała Maćkowice. Mecz 
dla obu drużyn stał się rywalizacją o przedostanie się do 
pierwszej grupy finalistów. Po pełnej i zdecydowanej mo-
bilizacji drużyny ministranci i lektorzy z Jabłonki zdobyli III 
miejsce.

Dziękuję ministrantom naszej Parafii za reprezen-
towanie Archiprezbiteratu w ARCHIDIECEZJALNYM TUR-
NIEJU PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ w BŁAŻOWEJ.

Dziękuję Wójtowi Gminy Dydnia Jerzemu F. Adam-
skiemu, Sekretarz Alinie Maślak i Zofii Kozłowskiej Dyrekto-
rowi ZOS za zorganizowanie transportu dowozu na zawody 
oraz  Piotrowi Sokołowskiemu za trenowanie ministrantów, 
Klubowi Sportowemu z Jabłonki za wypożyczenie strojów i 
Marzenie Tabisz za przygotowanie strojów piłkarskich.

Ks. Mirosław Wójcik

„Gest” w nowym układzie tanecznym 
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Zofia Morajko
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zapoznać się z zasadami pierwszej pomocy przedme-
dycznej. W tym roku Dar – Med rozszerzył swoją ofertę 
medyczną o badanie: podoskopowe (wczesne wykrywa-
nie wad stóp i postawy), wzroku, słuchu oraz zakup zdro-
wotnego obuwia dla dzieci i ekologicznych produktów.

Ekologiczne kosmetyki prezentowała Anita Pałys.
Pragnący poprawić swój image mogli skorzystać z 

usług kosmetyczki Kamili Szajnowskiej i fryzjerki Jolanty 

Szajnowskiej oraz zrelaksować się podczas masażu wy-
konywanego przez Katarzynę Wójcik.

Dla uczestników imprezy przygotowano inne atrak-
cje, m.in. rodzinne i indywidualne konkurencje sportowe, 
koncert zespołu „Rytm”, przy muzyce którego można było 
potańczyć.

Największym powodzeniem cieszył się „Sklepik 
Szczęścia” oferujący „szczęście” w postaci roweru, apa-
ratu fotograficznego czy też skromniejszych, ale zawsze 
„pełnych” losów.

Smakosze mogli degustować zdrową żywność i 
potrawy z grilla przygotowane przez Radę Rodziców.

Dzieci natomiast miały do dyspozycji zjeżdżal-
nię, trampolinę oraz wioskę indiańską Hakka Hey, gdzie 
mogły zabawić się w Indian. Posterunek Policji w Dydni 
przygotował dla najmłodszych konkursy na temat bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym.

W nawiązaniu do hasła Gimnazjady, w trosce o 
czyste środowisko uczniowie rozdawali zebranym ulotki 
informacyjne dotyczące segregowania śmieci.

Dyrektor Zespołu Szkół Iwona Pocałuń serdecz-
nie podziękowała współorganizatorom, sponsorom oraz 
uczestnikom Gimnazjady.

Zofia Morajko

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „DZIECI 
GÓR I DOLIN” na stałe wpisał się już w kalendarz wyda-
rzeń kulturalnych Gminy Dydnia. Potencjał drzemiący w tym 
gatunku imprez okazuje się niewyczerpany. Każda kolejna 
edycja Festiwalu sukcesywnie powiększa grono swoich 
odbiorców a proporcjonalnie do ilości uczestników imprezy 
rośnie jej atrakcyjność. W niedzielę 30 czerwca na stadio-
nie sportowym w Niebocku pomimo niesprzyjającej aury 
5 zespołów: ze Słowacji (Zespół Pieśni i Tańca „Zemplin” 
– Michalovce), z Bułgarii (Zespół Pieśni i Tańca „Severny-
ache”– Lom), z Turcji (Zespół Pieśni i Tańca „Sosyal Rumeli 
Platformu Dernegi”- Bursa) i dwa zespoły z Polski (Zespół 
Pieśni i Tańca „Sokolanie” – z Pilzna oraz lokalny Zespół 
Pieśni i Tańca „Kalina” – z Niebocka) zaprezentowały trady-
cyjne tańce ludowe swoich krajów.

Organizatorem Festiwalu nieprzerwanie od 2005 
roku jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji i Śro-
dowiska Lokalnego Wsi Niebocko.

Udział w festiwalu był doskonałą okazją dla miesz-
kańców Gminy Dydnia do poznania folkloru sąsiednich 
krajów, regionów i grup etnicznych, obrzędów i zwyczajów, 
tańców ludowych, dziedzictwa przodków kultywowanego w 
twórczości poszczególnych zespołów. Od wieków bowiem 
taniec ludowy stanowi element kultury danego kraju. Jest 
określeniem nie tylko sposobu poruszania się, lecz również 
tradycyjnej muzyki czy sposobu bycia. 

Zaprezentowane tańce narodowe i regionalne za-
chwycały prostotą i pięknem ruchu, tężyzną fizyczną mło-
dych tancerzy i niewyczerpanymi możliwościami ich arty-
stycznej twórczości. Widzowie w prezentowanych tańcach 

Barbara Kurczab

Kto silniejszy?
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„Sokolanie” - Pilzno
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Sztuka to twórczość artystyczna, której wytworami 
są dzieła z zakresu literatury, muzyki, malarstwa itp. Har-
monia i estetyka, emocje oraz ukryty przekaz zawarte w 
dziele stanowią o kunszcie i mistrzostwie tworzenia.

Już po raz ósmy odbyły się warsztaty malarskie 
dla młodych, utalentowanych plastycznie uczniów z Gmi-
ny Dydnia. Dzięki uprzejmości Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Obarzymie wokół szkoły 13 czerwca 2013 
r. dziewczęta i chłopcy wykazywali się umiejętnością 
sprawnego tworzenia obrazów. Techniką węgla, kredki 
i akwareli 53 uczestników kunsztownie scalało barwne 
detale. Efekty są imponujące: krajobrazy, obiekty budow-
lane, drzewa i kwiaty. Klimatu do tworzenia dodawała 
piękna słoneczna pogoda. Na zakończenie zmagań ple-
nerowych wszyscy uczestnicy delektowali się kiełbasą, 
własnoręcznie upieczoną na ognisku przy użyciu lesz-
czynowych patyków.

W dobie plastiku i sztampowych dzieł, spotkania 
młodych artystów pochylających się nad własnymi środ-
kami wyrazu należy cenić szczególnie. Za pomoc w krze-

wieniu talentów i współorganizację warsztatów serdecz-
nie dziękuję panu Dyrektorowi i pracownikom GOKBPiW 
w Dydni oraz liderom obarzymskiej społeczności.

Piotr Szul

podziwiać mogli bogactwo kroków i figur, a towarzysząca im 
tradycyjna muzyka dodatkowo wzbogacała pokaz. 

Jedną z wielu atrakcji stanowiła część instrumental-
na, towarzysząca każdemu wykonaniu, która była kolejnym 
dowodem niezwykłej różnorodności prezentowanych wy-
stępów. 

Tańce naszych sąsiadów porywały  swoją żywioło-
wością i temperamentem, jak również wielobarwnością. 

Polskie zespoły przedstawiły m.in. pięć tańców, które 
w większości znane są powszechnie na terenie kraju tj: po-
lonez, kujawiak, mazur, oberek i krakowiak.

We wszystkich prezentowanych tańcach zespołów 
Słowacji i Polski nietrudno było dopatrzyć się pewnych zbli-
żonych form tanecznych. Charakter tych tańców, towarzy-
szące im melodie, czasem pieśni są wynikiem podobnego 
temperamentu, wspólnych sentymentów, ognistej fantazji 
oraz wszystkich dobrych i złych cech narodowych.

Zupełnie odmienne natomiast były tańce dwóch po-
zostałych zespołów z Bułgarii i Turcji, które niewątpliwie w 
sposób szczególny różniły się od pozostałych. Orientalne 
stroje, muzyka, kroki i uroda członków zespołów w sposób 
charakterystyczny wyróżniały się na scenie stadionu spor-
towego w Niebocku.

Prezentowane tańce bałkańskie jedne z najstarszych 

zachowanych w europejskiej kulturze, w większości tańczo-
ne były  w kręgu (w linii, w otwartym kręgu, w korowodzie) 
oparły się więc wpływom zachodnim. Tańczący, osoby płci 
przeciwnej nie mogły się dotykać (np. poprzez ujęcie rąk) 
- posługiwano się np. chusteczkami, za których końce trzy-
mali tańczący. 

Niewątpliwie jednym z ciekawszych występów był 
taniec kasik oyunu zaprezentowany przez zespół „Sosyal 
Rumeli Platformu Dernegi” z Turcji, któremu towarzyszyły 
dźwięki uderzanych o siebie drewnianych łyżek.

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Dzieci 
Gór i Dolin” dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego, Starostwa Powiatowego 
w Brzozowie i władz Gminy Dydnia, co roku sukcesywnie 
przybliża mam folklor, kulturowe bogactwo i tradycję są-
siednich krajów. Sztuka, muzyka i taniec łączy ludzi i zachę-
ca do twórczego wykorzystywania własnych potencjałów. 
IX Międzynarodowy Festiwal „Dzieci Gór i Dolin” niewątpli-
wie stworzył możliwość artystycznego działania, nauki i wy-
stąpienia jego uczestników, przyczyniając się do twórczej 
wymiany kulturalnej.

Barbara Kurczab
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Pamiątkowe grawertony dla zespołów

Występ zespołu z Turcji 

Odkrywamy swoje talenty
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Definicja zdrowia według Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO): „Zdrowie to nie tylko całkowity brak choro-
by, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umy-
słowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczu-
cia).” 

Podkarpackie i Małopolskie Kuratorium Oświaty we 
współpracy z Dyrekcją Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Łu-
kasza w Tarnowie w roku szkolnym 2012/2013 przystąpiły 
do realizacji „Zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Ra-
kiem”, do którego zaangażowane zostały wybrane szkoły.

„Europejski Kodeks Walki z Rakiem” to kompen-
dium, które ma wskazać Polakom odpowiedź na pytanie 
– co robić, by żyć zdrowo i nie zachorować na raka. Jest to 
zbiór 11 zasad, które mają pomóc w zmniejszeniu ryzyka 
występowania chorób nowotworowych. Prowadząc zdrowy 
styl życia, można poprawić ogólny stan zdrowia i zapobiec 
wielu zgonom z powodu nowotworów złośliwych. 

W związku z przynależnością Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Jabłonce do Wojewódzkiej Sieci Szkół 
Promujących Zdrowie angażujemy się w wiele podobnych 
akcji. 

Działania w ramach upowszechniania zaleceń Euro-
pejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w naszej szkole obejmo-
wały szereg różnorodnych zajęć, zabaw, imprez szkolnych 
czy wycieczek rekreacyjnych. Program ten miał na celu nie 
tylko zmienić styl życia dzieci będących uczniami naszej 
szkoły, ale też dorosłych, z którymi przebywają na co dzień. 
Aby zmienić ich nawyki żywieniowe, tryb życia na zdrow-
szy, wykształcić postawy prozdrowotne i poszerzyć wiedzę 
w tym temacie, podjęliśmy się wielu ważnych działań:

W walce z nałogiem palenia tytoniu i picia alkoholu 
zorganizowano dwie ważne akcje. Jedną z nich był Świato-
wy Dzień Rzucania Palenia, czyli warsztaty plastyczne, któ-
rych podsumowaniem była wystawa „Palenie kradnie Twoje 
życie”. Kolejnym krokiem był udział w kampanii „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł 2012”, dzięki której dzieci i młodzież miały 
okazję rozwinąć swoje umiejętności w różnych trudnych sy-
tuacjach życiowych, przede wszystkim wykształcić asertyw-
ną postawę w sytuacjach styczności z alkoholem, 
papierosami, czy narkotykami. Podsumowaniem 
kampanii był festyn rodzinny w ramach Święta 
Rodziny zorganizowany na przyszkolnym boisku 
ORLIK. 

Efektywnie walczyliśmy również z oty-
łością, promowaliśmy zdrowe odżywianie się i 
zachęcaliśmy do ruchu.  W związku z tym nasi 
uczniowie spotkali się z pielęgniarką szkolną, któ-
ra opowiedziała o zdrowym odżywianiu, przedsta-
wiła rolę warzyw i owoców dla ludzkiego zdrowia 
oraz szkodliwym wpływie palenia papierosów na 
organizm człowieka. Podobne cele spełniały pro-
gramy „Szklanka Mleka”, „Owoce w szkole” oraz 
„5 porcji warzyw, owoców lub soku” skierowane 
do naszych najmłodszych uczniów. Organizowali-
śmy również „Dni Koloru” pod hasłami: „Kolor żółty 
i pomarańczowy to kolor zdrowia i urody”, „Kolor 
biały na odporność doskonały”, „Gdy zielone wa-
rzywa jesz, niegroźny Ci żaden stres”, polegające 
na zabawach kulinarnych, warsztatach plastycz-

nych, grach dramowych. W ramach Koła Aktywności wybra-
liśmy się na rajd po okolicy, aby rozwijać zainteresowania 
krajoznawcze i turystyczne naszej młodzieży, zachęcać ich 
do racjonalnego i kulturalnego organizowania i spędzania 
czasu wolnego. Również Dzień Dziecka świętowaliśmy 
w sportowym i zdrowym stylu: odbyły się Zawody o Puchar 
Dyrektora Szkoły oraz grill ze zdrową żywnością. Ponadto, 
odbył się też Gminny Turniej Piłki Nożnej pod hasłem „Moje 
Euro 2012 na Orliku” oraz Turniej Orlika o Puchar Premiera 
Donalda Tuska.  Wrześniowy Dzień Chłopaka uczciliśmy 
rajdem klas IV-VI do kapliczki Św. Jana w Wydrnej.

Uczniowie chętnie angażowali się w akcje edukacyj-
ne, takie jak: stworzenie Dekalogu Wczasowicza pt. „Jak 
bezpiecznie korzystać ze słońca?”, zajęli się propagowa-
niem ulotek w środowisku lokalnym na temat zapobie-
gania nowotworom złośliwym, pisaniem cyklu artykułów 
w gazetce szkolnej „Co w szkole piszczy?” dotyczących 
upowszechniania zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z 
Rakiem oraz porad w zakresie przyczyn zachorowalności 
na raka. 

Podsumowaniem tych wszystkich działań była Szkol-
na Zabawa Andrzejkowa, która łączyła w sobie 3 istotne za-
gadnienia: zdrowe odżywianie, zdrowy styl życia i aktywne 
spędzanie wolnego czasu oraz utrwalenie wiedzy (quiz nt. 
szkodliwości palenia papierosów i picia alkoholu). 

Na zakończenie projektu przedstawiciele naszej 
szkoły uczestniczyli w konferencji podsumowującej realiza-
cję małopolskiego projektu edukacyjnego upowszechniania 
zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w Tarno-
wie. 

Dzięki udziałowi w konkursie, nasi uczniowie wy-
kształcili w sobie zdrowe nawyki żywieniowe, zdobyli wie-
dzę na temat wartości odżywczych warzyw, owoców i mle-
ka;  nauczyły się mówić „nie” w sytuacji próby częstowania 
papierosami, alkoholem oraz zrozumieli konieczność ak-
tywności ruchowej, przez co chętnie podejmują ją w różnej 
formie. 

Ewa Cioban

Uczestnicy rajdu u Św. Jana
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Wakacje to okres zabawy, odpo-
czynku i nowych wrażeń. Czekają na nie 
szczególnie dzieci, które po wielu mie-
siącach nauki w przedszkolu czy szkole 
chcą w końcu zapomnieć o obowiązkach 
i beztrosko spędzać letni czas. Niestety, 
wakacje to również czas tragicznych wy-
padków z udziałem dzieci i młodzieży, 
których można by uniknąć, uświadamia-
jąc młodych ludzi o grożących im nie-
bezpieczeństwach i w miarę możliwości 
zabezpieczyć je przed nimi.

Aby wakacje były udane, muszą 
być przede wszystkim bezpieczne. Za-
pewnienie bezpieczeństwa wiąże się 
ściśle z edukacją i wychowaniem dzieci 
umożliwiającymi poznanie rozmaitych 
zagrożeń, skutków różnych zachowań 
oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Celem edukacji 
dla bezpieczeństwa jest takie przygotowanie młodego czło-
wieka, aby potrafił rozpoznać symptomy zagrożeń, zapobie-
gał im, a w przypadku zetknięcia się z zagrożeniem, potrafił 
zachować bezpieczeństwo swoje i innych.

To na rodziców i opiekunów spada obowiązek dbania 
o bezpieczeństwo dzieci. Chodzi tu o zapewnienie im odpo-
wiedniej opieki podczas pobytu w domu i poza domem a tak-
że na wyjeździe. Jednakże najważniejszą rolą rodziców jest 
dawanie młodym ludziom dobrego przykładu, wystrzegania 
się błędów, brawury, łamania przepisów bezpieczeństwa, 
gdyż dzieci cały czas obserwują swoich bliskich i naśladują 
ich zachowania. Zdrowie, życie i bezpieczeństwo są najważ-
niejszą wartością, o którą powinni się troszczyć wszyscy w 
otoczeniu dziecka. Dlatego też w przedszkolach i szkołach, 
w mediach powinno się stale zwracać uwagę na aspekt bez-
pieczeństwa dzieci i młodzieży. 

Zachowania dzieci różnią się od zachowań dorosłych, 
są bardzo spontaniczne, czasami nieprzemyślane, beztro-
skie. Dzieci nie zawsze potrafią myśleć w sposób przyczyno-
wo-skutkowy, zapominają, że każde ich zachowanie niesie 
za sobą różne, często przykre konsekwencje. Dlatego też 
dorośli powinni stale mieć na uwadze dobro dzieci, powinni 
sprawdzać, czy miejsca zabaw ich pociech są bezpieczne, 
dbać, by dzieci nie oddalały się od domu bez ich wiedzy, mo-
nitorować z kim i w jaki sposób się bawią itd. Sama ochrona 
jednak nie wystarczy, potrzeba również wyposażyć dzieci 
w odpowiednią wiedzę i umiejętności, które pomogą im w 
trudnych, niebezpiecznych sytuacjach, których niestety nie 
da się uniknąć.

Z myślą o nadchodzących wakacjach w Samorzą-
dowym Przedszkolu w Dydni zorganizowano cykl zajęć po-
święconych bezpieczeństwu. W dniach od 10 do 14 czerwca 
dzieci uczyły się jak zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom, 
jak zachować się w przypadku zagrożenia oraz jak udzielać 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Pierwszego dnia przedszkolaki poznały zasady za-
chowania bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu: w domu, 
na podwórku, w przedszkolu i na placu zabaw jak również 
podczas wypraw i wyjazdów. Dowiedziały się również, kto 
na co dzień dba o bezpieczeństwo ludzi i służy pomocą 

w różnych sytuacjach. Drugiego dnia 
przedszkole odwiedzili funkcjonariusze 
Policji z Brzozowa, którzy opowiadali o 
bezpiecznym zachowaniu się w domu 
i podczas zabaw, a także przybliżyli 
przedszkolakom zasady bezpiecznego 
poruszania się po drodze. Przedszkola-
ki miały okazję obejrzeć film animowa-
ny, w którym dzieci uczyły przybysza z 
kosmosu zasad ruchu drogowego. Na 
zakończenie przedszkolaki wzięły udział 
w quizie podsumowującym zasady bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym. 

Kolejny dzień, podczas tygodnia 
pod hasłem bezpieczeństwa, poświę-
cony był zasadom zachowania się na 
łonie przyrody. Dzieci spotkały się z pa-
nem leśnikiem, który opowiedział im, na 

czym polega jego praca oraz przybliżył zasady zachowania 
się w lesie. Dzieci dowiedziały się, że mogą na wiele spo-
sobów zaszkodzić zwierzętom i roślinom, a poprzez swoją 
lekkomyślność, a czasem niewiedzę, znaleźć się w niebez-
pieczeństwie. Pan leśnik doradził, co robić w trudnych sytu-
acjach i jak ich unikać. 

Czwartego dnia Dyrektor Dorota Bluj przygotowała 
dla dzieci kurs pierwszej pomocy. Każdy człowiek ma obo-
wiązek udzielenia pomocy potrzebującym, dlatego przed-
szkolaki uczyły  się jak wezwać pomoc, gdy ktoś jest ranny 
lub nieprzytomny oraz w jaki sposób można mu pomóc. Pani 
dyrektor szczegółowo opowiadała i prezentowała dzieciom 
w jaki sposób ułożyć osobę poszkodowaną w bezpiecznej 
pozycji oraz jak przeprowadzić resuscytację. Dzieci miały 
okazję przećwiczyć akcję ratunkową  na fantomach. Ostatni 
dzień był dniem podsumowania wiedzy, którą dzieci zgro-
madziły w ciągu tygodnia. Przedszkolaki wzięły udział w qu-
izach i zadaniach, które sprawdziły ich wiadomości na temat 
zasad bezpieczeństwa. Informacje oraz umiejętności, które 
zdobyły są nieodzowne, by nie tylko wakacje, ale i ich życie 
było szczęśliwe i bezpieczne. 

Wakacje to czas, kiedy w szczególności zwraca się 
uwagę na aspekt bezpieczeństwa, ale tak naprawdę o bez-
pieczeństwie trzeba mówić przez cały rok. To  zadanie nale-
ży zarówno do rodziców i opiekunów dzieci jak i nauczycieli, 
którzy są odpowiedzialni za ich wychowanie i przyszłość. 

Anna Wolwowicz

Mali „ratownicy”

Żeby wszystko zapamiętać

fot. archiwum

fot. archiwum



20 Nasza Gmina Dydnia II/201�

Zawarta została umowa pomiędzy Gminą Dydnia 
a firmą, która wykona prace przy realizacji zadania pn. 
„Remont i modernizacja Domu Sztuki Muzycznej w Dydni 
– etap I”. Projekt ten jest współfinansowany przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków finansowych 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W ramach przedmiotowego projektu przewidziane 
do wykonania są następujące prace:
- roboty rozbiórkowe,
- remont stropów nad parterem i piętrem,
- zmiana pokrycia dachowego wraz z częściowym remon-

tem konstrukcji drewnianej dachu,
- przebudowa kominów wentylacyjnych,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- podkłady i podłoża  pod posadzki,
- ścianki działowe,
- tynki wewnętrzne + licowania ścian,
- elewacja – remont tynków zewnętrznych,
- instalacja wod-kan.,
- wymiana instalacji elektrycznej,
- instalacja c.o..

Trwają również prace nad realizacją  zadania pn. 
„Modernizacja wraz z wyposażeniem istniejącego budynku 
na Dom Pracy Twórczej w Dydni”. Projekt ten jest współfi-
nansowany w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Do tej 
pory wykonane zostały następujące prace:
- roboty rozbiórkowe i zabezpieczające,
- wymiana tynków wewnętrznych,
- wymiana pokrycia i naprawa krokwi oraz prostowanie i 

mocowanie murłaty,
- wykonanie izolacji ścian wewnętrznych,
- remont stropu nad parterem,
- przebudowa ścianek działowych,
- naprawa i udrożnienie kominów.

Przeprowadzono prace porządkowe w obrębie 
Skweru Dydyńskich w miejscowości Krzemienna, w ramach 
których wykoszono trawy, opalikowano krzewy i drzewka, 
okopano sadzonki drzew i kwiatów. Wykonane zostały tak-
że dwa klomby w kształcie kół, a w stawie posadzono lilie 
wodne.

Maciej Dżoń

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do 
Wójta Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamiesz-
kania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub po-
wstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Wzór deklaracji do pobrania znajduję się na stronie in-
ternetowej BIP Gminy Dydnia w zakładce pt. „zmiana ustawy 
śmieciowej” albo w Urzędzie Gminy Dydnia pok. nr 3 na par-
terze.

Każdorazowa zmiana danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi nakłada na właściciela nieruchomości 
obowiązek złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastą-
piła zmiana.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty, albo 
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w dekla-
racji, Wójt Gminy określi w drodze decyzji wysokość opłaty.

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapew-
nienie utrzymania czystości i porządku poprzez wyposażenie 
nieruchomości w pojemniki (worki) służące do zbierania od-
padów.

(Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach Dz.U.z 2012 r. poz. 391 z póź. 
zm.)

Anna Stachyrak 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni na pod-
stawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy już po 
raz piąty realizuje projekt systemowy „Czas na aktywność w 
gminie Dydnia”. Projekt jest współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i 
adresowany jest do bezrobotnych mieszkańców naszej gminy 
korzystających z pomocy ośrodka. Cel główny projektu zakłada 
aktywizację zawodową i społeczną klientów pomocy społecznej 
w gminie Dydnia. 

Do projektu systemowego w 2013 roku zakwalifikowano 
11 osób, w tym 3 mężczyzn i 8 kobiet. Każdy z uczestników 
projektu skorzysta z następujących instrumentów:
1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych – celem 

szkolenia jest nauka umiejętności komunikacji interperso-
nalnej, asertywności, radzenie sobie ze stresem oraz z trud-
nymi sytuacjami w życiu osobistym i pracy, analiza mocnych 

i słabych stron, budowanie pozytywnego myślenia, poczu-
cia własnej wartości, określania wartości życiowych i sku-
tecznego wyznaczania celów.

2. Trening pracy to  zajęcia grupowe przygotowujące do wej-
ścia na rynek pracy, skuteczne zaplanowanie poszukiwania 
pracy, prawidłowe sporządzanie dokumentacji aplikacyjnej 
(CV, listy motywacyjne).

3. Kursy zawodowe (aranżacja terenów zielonych oraz maga-
zynier z obsługą wózka widłowego) – ich celem jest teo-
retyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do 
samodzielnego projektowania terenów zielonych o różnym 
charakterze i przeznaczeniu oraz wykonywanie pracy w za-
wodzie magazynier i nabycie umiejętności obsługi wózka 
widłowego.

Nowością w projekcie systemowym w 2013 roku jest 
realizacja instrumentu w postaci odbycia stażu pracy przez 1 

Agnieszka Jatczyszyn
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Zwycięskim dubletem Gimnazjum w Niebocku za-
kończyły się powiatowe drużynowe zmagania w Lidze Lek-
koatletycznej dziewcząt i chłopców, które 7 maja odbyły się 
na obiektach MOSiR w Brzozowie.

W zawodach wzięło udział 7 drużyn dziewcząt i 11 

chłopców. Znakomicie zaprezentowały się drużyny z Nie-
bocka, które zwyciężyły w kategorii zarówno dziewcząt jak 
i chłopców.

Najlepsze wyniki uczniów Gimnazjum w Niebocku:
Dziewczęta:

- 100 m - Rajchel Aleksandra 15.33 s, Lewicka Kinga 
15.75 s, Ruszel Martyna 15.08 s

- 4x100 m - 58.80 s  rek. szk.
- 300 m- Holik Maja 53.20 s, Woźniak Kinga 54.10 s, Ole-

niacz Aleksandra 52.05 s
- 600 m - Irzyk Barbara 2.06,20 s
- p. kulą - Krzysik Paulina 9.05 m, Myćka Aleksandra 8.16, 

Zarzyka Joanna 8.20 m
- rz. dyskiem - Kwiatkowska Aneta 19.30 m

Chłopcy:
- 100 m - Chodór Patryk 12.92 s
- 4x100 m - 51.33 s
- 300 m - Barszczowski Karol 42.06 s, Kopczyk Jakub 

43.00 s
- 1000 m - Kikta Michał 3.07,20 s, Grudz Bartek 3.08,25 s
- p. kulą - Motyka Michał 10.10 m
- rz. dyskiem - Kikta Daniel 33.40 m, Rybczak Krzysztof 

31.70 m
Andrzej Zajdel

Dziewczęta:
1. Niebocko 
2. Humniska
3. Blizne
4. Dydnia
5. Golcowa
6. St. Wieś
7. Przysietnica

912 pkt.
720
681
621
598
538
369

Chłopcy:
1. Niebocko 
2. Golcowa
3. ST.Wieś
4. Dydnia
5. Blizne
6. Brzozów 
7. Grabownica 
8. Humniska 
9. Barycz
10. Górki 
11.Przysietnica

1069 pkt.
983
946
933
850
834
729
633
630
546
175

W dniu 9 czerwca 2013 r. w miejscowości Grabówka 
przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Jed-
nostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dyd-
nia,  w których wzięło udział: 
- 12 drużyn w grupie A seniorów, 
- 1 drużyna w grupie C kobiet
- 1 drużyna MDP dziewcząt, 
- 2  drużyny MDP chłopców

Zawody rozgrywane były w konkurencjach: 
- sztafeta 400 m dla MDP, 
- sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami dla grupy A, 
- rozwinięcie bojowe dla MDP, 
- ćwiczenia bojowego dla grupy A i C

Organizatorami zawodów byli: Wójt Gminy Dydnia, 
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz Ochotnicza Straż 
Pożarna w Grabówce. 

Zmagania strażackie rozpoczęła zbiórka drużyn stra-
żackich, uczestniczących w zawodach i wspólny przemarsz 
na stadion. Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej dh 
Czesław Serafin złożył wójtowi, a zarazem prezesowi Zarzą-
du Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dydni druhowi Jerzemu 
F. Adamskiemu, raport gotowości drużyn ochotniczych straży 
pożarnych gminy Dydnia do przeprowadzenia  gminnych za-
wodach sportowo-pożarniczych.

Zawody otworzył Jerzy F. Adamski, który powiedział 

m.in., że  zawody są sprawdzianem umiejętności nabytych w 
drodze szkoleń, życzył widzom oraz kibicom wielu pozytyw-
nych emocji i wrażeń.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała  ko-
misja sędziowska złożona  z przedstawicieli Komendy Powia-
towej PSP w Brzozowie, druhów z Gminy Jasienica Rosielna, 
której przewodniczył mł. bryg. Stanisław Wielobób. Zawodom 
towarzyszyła sportowa rywalizacja oraz gorący doping.

Zmaganiom strażaków  z uwagą przyglądali się  prze-

uczestnika projektu. Udział w stażu pozwoli osobie niezatrud-
nionej na zdobycie wymaganego doświadczenia zawodowego.

Realizacja projektu służy przede wszystkim osobom 
korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, ich integracji 
społecznej i aktywizacji zawodowej. Mamy nadzieję, ze zdoby-

ta wiedza oraz praktyczne umiejętności pozwolą uczestnikom 
projektu na lepsze funkcjonowanie w społeczności lokalnej 
oraz zwiększą ich szanse na rynku pracy .

Agnieszka Jatczyszyn

Stanisław Pytlowany

Nagrody dla najlepszych
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wodniczący rady gminy Piotr Szul, wójt Jerzy F. Adamski, pre-
zesi i naczelnicy jednostek OSP z terenu gminy.

Wszystkim drużynom wręczono okolicznościowe dy-
plomy, puchary oraz nagrody rzeczowe.

Zawody zostały przygotowane w sposób prawidłowy, 
przebiegły bez zakłóceń i rozegrane zostały zgodnie z posta-
nowieniami regulaminu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych  i Ochotniczych Straży Pożarnych. Do komisji sędziow-
skiej nie wpłynął żaden protest. W czasie zawodów nikt nie 
uległ wypadkowi.

Kolejność miejsc w poszczególnych grupach przed-
stawia się następująco:

Stanisław Pytlowany

· Grupa „A” seniorów

Miejsce Jednostka OSP

Ilość punktów
Łącznie 
punktów

Sztafeta 7x50 Ćwiczenie bojowe
czas /s/ pkt karne czas /s/ pkt karne

1 Grabówka 54,00 - 51,00 - 105,00
2 Wydrna I 57,00 - 52,00 - 109,40
3 Wydrna II 59,00 - 54,70 - 113,70
4 Jabłonka 62,00 - 54,40 - 116,80
5 Krzemienna 60,00 - 58,30 - 118,80
6 Dydnia 59,00 - 64,00 - 123,00
7 Niebocko II 59,00 - 57,80 20 136,80
8 Krzywe 72,00 - 69,40 - 141,40
9 Temeszów 82,00 - 83,00 - 165,00
10 Obarzym 71,00 - 99,20 5 175,20
11 Niewistka 66,00 - 110,00 5 181,00
12 Niebocko I 60,00 - * - -

 * drużyna nie ukończyła ćwiczenia bojowego
· Grupa “C” kobiety

Miejsce Jednostka OSP

Ilość punktów
Łącznie 
punktów

Sztafeta 7x50 Ćwiczenie bojowe
czas /s/ pkt karne czas /s/ pkt karne

1 Dydnia 69,2 5 * - -
 * drużyna nie ukończyła ćwiczenia bojowego
·MDP dziewcząt i chłopców
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Dziewczęta
1 Dydnia 12 100 80 86,5 - 93,0 1000 89 20 928,0 1021,0
Chłopcy
1 Wydrna 14 100 74 68,0 - 106 1000 76,4 - 923,0 1029,6
2 Dydnia 14 100 74 67,0 - 107 1000 73,5 5 921,5 1028,5

Gotowość drużyn do zawodów

fot. R. Czopor






