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27 maja 2014 r. - dla całej Rodziny Mieczysława i 
Teresy Biedów z Dydni - stał się dniem niezapomnianym, 
bo w tym dniu 100-lecie urodzin obchodziła Nestorka Rodu 
Pani Janina Bieda.

Zgodnie z Jej i Rodziny życzeniem, uroczysta Msza 
Św. odbyła się w domu Teresy i Mieczysława, gdzie mieszka 
– Mama, Babcia i Prababcia – razem z synem i synową.

To radość i wielkie przeżycie dla całej rodziny. Są 
wszyscy, którzy mogli i powinni przyjechać. I choć poprzed-
nie dni nie były pogodne - dziś świeci cieplutkie słoneczko i 
wesoło powiewa wiatr.

W fotelu, w pobliżu Ks. Prałata Adama Drewniaka 
– proboszcza parafii Dydnia, który będzie celebrował uro-
czystą Eucharystię, siedzi wzruszona, ale uśmiechnięta Ju-
bilatka ,,Wygląda tak, jakby Jej do tej rocznicy brakowało 
jeszcze trochę lat!”

A jednak…
Janina Bieda z d. Indyk urodziła się 27 maja 1914 r. 

w Dydni w rodzinie Karoliny i Władysława Indyków. Miała 
siostrę Zofię i braci: Tadeusza, Mieczysława i Bolesława. 
Byli jeszcze 2 bracia: Władysław i Tadeusz, ale zmarli w 
wieku dziecięcym, wiec gdy urodził się następny synek, 
rodzice znów dali mu imię Tadeusz. Dom rodzinny Janiny 
znajdował się za kościołem w stronę Górnej Dydni – koło 
gospodarstwa Kłodowskich.

Uczęszczała do Szkoły Powszechnej w Dydni - kie-
rownikiem szkoły był wtedy Błażej Czechowski. Nauka trwa-
ła 6 lat: Do pierwszej i drugiej klasy chodziło się po 1 roku. 
W 3. i 4. klasie nauka odbywała się po 2 lata. Był to tzw. 
,,klasy powtarzające”. 

P. Janina doskonale pamięta wychowawczynię z kl. I 
Marię Mroczkowską i z kl. II Bronisławę Siedlaczkównę. 
W kl. III i IV uczyli na zmianę: Aniela Pocałuń i kier. Błażej 
Czechowski.

Religii nauczano w szkole – 2 razy w tygodniu. Uczyli 
księża wikarzy. Proboszczem parafii Dydnia, do której na-
leżały: Krzywe, Krzemienna, Temeszów, Obarzym, Witry-
łów, Ulucz, Jabłonica Ruska, Jabłonka, Wydrna, Raczkowa 
i Falejówka, był najpierw ks. Kazimierz Lach, a potem ks. 
Stanisław Krypel.

Pani Janina uczyła się już w nowej, murowanej, pię-
trowej szkole. ,,Nauczyciele byli dobrzy, ale była dyscypli-
na, a dzieci nie poskarżyły się w domu, bo tato by jeszcze 
dołożył”…

Pan Kierownik miał liczną rodzinę. Było 8 dzieci: Ja-
nina, Zygmunt, Jadwiga, Marysia, Tadzio, Zosia, Wandzia i 
Krysia – wymienia kolejno P. Janina – tylko Jadwiga zmarła, 
mając 20 lat. Pozostałe dzieci rozeszły się po świecie. Jak 
chodziły do szkoły, to razem bawiłyśmy się – byłyśmy kole-
żankami, a i w klasie byłyśmy równo traktowane”.

W 1934 r. mając 20 lat, Janina wyszła za mąż za 
Franciszka Biedę z Dydni i zamieszkała u męża (po drugiej 
stronie kościoła). Gospodarstwo było duże – ponad 10 ha 
gruntu.

Franciszek był synem Leona i Józefy z d. Sierotnik 
z Krzemiennej.

Leon, ojciec Franciszka był synem Józefa i Łucji z d. 

Pytlowana i miał 2 braci: Konstantego i Józefa, którzy byli 
kapłanami.

Konstanty (ur. 1864 r.) po ukończeniu Seminarium 
Duchownego w Przemyślu był wikarym w farze krośnień-
skiej, potem łańcuckiej, a przez 6 lat wikariuszem katedral-
nym w Przemyślu. Następnie przez 22 lata prowadził prze-
myską parafię katedralną. 

Zawsze pamiętał o rodzinnej parafii. Pośredniczył 
m.in. w założeniu ochronki Sióstr Służebniczek NMP w 
Dydni. Zmarł 5 XI 1937 r. 

Józef (ur. 1868 r.) mając lat 20, wstąpił do nowicjuszy 
księży jezuitów w Starej Wsi. Święcenia kapłańskie otrzy-
mał w 1899 r. w Chyrowie w słynnym Kolegium Jezuickim. 
Zasłynął jako misjonarz ludowy i został skierowany do pracy 
misyjnej wśród polskich emigrantów w Stanach Zjednoczo-
nych. Tam w Toledo był superiorem (przełożonym) polskiej 
grupy emigracyjnej. Po powrocie do kraju pracował  w do-
mach rekolekcyjnych we Lwowie, Nowym Sączu, Stamięt-
kach i Opolu, gdzie zmarł w 1951 r.

Dla P. Janiny są oni bardzo ważnymi osobami w 
dziejach rodziny.

Historia rodziny Leona i Józefy (z d. Sierotnik) Bie-
dów jest również ciekawa ze względu na swą liczebność.

Józefa urodziła 16 dzieci, ale niestety, umierały one 
po kolei, nawet mając już 4 lata. Gdy zmarło ósme dzie-
cko, rodzice (Leon i Józefa) za radą Ks. Konstantego i Ks. 
Józefa przyrzekli Panu Bogu, że jeżeli pozwoli im jeszcze 
doczekać się potomstwa, to pierwsze dziecko zostanie po-
święcone służbie Bożej.

Aniela – takie imię dali córeczce, która urodziła się 
10.09.1907 r. i uszczęśliwiała ich zdrowym, dziecięcym 
szczebiotem – została – zgodnie nie tylko z przeznacze-
niem, ale i powołaniem siostrą zakonną, wstępując do Zgro-
madzenia Sióstr Służebniczek NMP w Starej Wsi. Ostatnią 
jej placówką był dom zakonny w Dydni – tu była przełożoną 
i tu zmarła 6 XII 1980 r. Spoczęła na cmentarzu w Dydni, 
a uroczystościom pogrzebowym przewodniczył miejscowy 
proboszcz Ks. Dziekan Stanisław Krypel.

Leon i Józefa Biedowie mieli więc Anielę – a po-

Halina Pocałuń

Pamiątkowy grawerton z rąk Wójta Jerzego F. Adamskiego
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tem jeszcze: Franciszka (męża Janiny), Feliksa, Ignacego, 
Annę, Helenę, Konstantego i Józefa (8 dzieci).

Ignacy również w 1928 r. wstąpił do zakonu księży 
jezuitów w Starej Wsi, potem podjął studia teologiczne na 
KUL-u, ale wojna przekreśliła jego plany. Został 02.02.1940 r.  
wraz z 80 klerykami i profesorami aresztowany przez hitle-
rowców. Z tej liczby wojnę przeżyło 18 osób. 

Uwięziony w obozie koncentracyjnym najpierw w 
Oranienburgu, a następnie w Dachau koło Monachium 
dzielił więzienny los z ks. Kazimierzem Lachem kanonikiem 
z Dydni. Ks. K. Lach nie przetrwał – zamęczony zmarł w 
obozie w Dachau. Ks. Ignacy Bieda doczekał wyzwolenia, 
jednak po wojnie nie wrócił do Polski, ale na nowo podjął 
studia teologiczne i filozoficzne na Katolickim Uniwersyte-
cie w Lowannum. Po ukończeniu studiów i przyjęciu świę-
ceń kapłańskich pracował w Papieskim Kolegium Polskim 
w Rzymie na Awentynie, a potem w Messynie na Sycylii. 
Wreszcie w 1958 r. wrócił do Polski i wykładał teologię dog-
matyczną na Wydziale Teologicznym jezuickiej uczelni w 
Warszawie. Zmarł 22.05.1986 r. Spoczywa na warszaw-
skich Powązkach.

O trudnych, wojennych i powojennych czasach P. Ja-
nina opowiada z ogromnym wzruszeniem…

Ma się wrażenie, że tamte fakty widzi teraz znowu 
oczyma duszy, że są to nadal żywe obrazy…

Franciszek i Janina Biedowie mieli 3 dzieci: Helenę, 
Władysława i Mieczysława.

Helena mieszka w Gdańsku. Na uroczystości jubile-
uszowe Mamy przyjechała z córkami: Jolantą i Aliną i mę-
żem Aliny Grzegorzem. Nie żyje już syn Janiny - Władysław 
i jego żona Józefa ze Sanoczka, ale przyjechały ich dzieci: 
córka Renata z mężem Eugeniuszem i syn Mariusz z żoną 
Małgorzatą.

Mieczysław i Teresa Biedowie oraz ich dzieci: Krysty-
na, Wiesława i Jerzy z rodzinami byli głównymi organizato-
rami uroczystości Jubileuszu 100-lecia urodzin Pani Janiny. 
Byli więc wszyscy (Babcia i Prababcia doczekała się 7 wnu-
ków i 13 prawnuków).

Piękne, wzruszające życzenia przesyła Jej siostra 
Zofia (8 lat młodsza) mieszkająca z córką Ireną w Gryfo-
wie Śląskim koło Jeleniej Góry (Syn Zofii emerytowany pilot 
wojskowy – Jerzy – mieszka wraz z żoną Lidią i 2 synami 
w Krakowie).

Obie siostry marzą o spotkaniu – dzieci przyrzekły, 
że im w tym dopomogą.

P. Biedowa zapytana ,,czy 100 lat to długo?” uśmiech-
nęła się: ,,niby to długo, a przeminęło tak szybko…”

Różne były dni i lata. Mąż zmarł w 1966 r., to już 
prawie pół wieku jestem wdową…

A dolegliwości? Te już są zawsze, codziennie, najgo-
rzej z rana… ale i tak trzeba P. Bogu dziękować…

Chciałabym, żeby jeszcze kiedyś zobaczyć przez to 
okno las i dom Sąsiadka… i żeby więcej słyszeć…”

To są marzenia Pani Janiny.
I z pewnością się spełnią, bo przecież wszyscy ży-

czyliśmy Jej z całego serca wszystkiego, co najlepsze.
A było dużo gości.
Uroczystą Mszę Św. sprawował Proboszcz Parafii 

Dydnia ks. Prałat Adam Drewniak. 
Obecni byli: Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, 

Zastępca Wójta Stanisław Pałys, Kierownik USC Gminy 
Dydnia Małgorzata Pomykała. Były kwiaty, gratulacje i ży-
czenia. Wójt wraz z życzeniami wręczył piękny grawerton. 
Jubilatka zgodnie z życzeniem otrzymała - na pamiątkę 
tego święta - od Władz Samorządowych prezent w postaci 
kuchni gazowej.

W otrzymanym z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
w Warszawie liście czytamy:

,,Niech mi wolno będzie podziękować Pani w imie-
niu własnym i całego Rządu RP za wszystkie trudy i owoce 
minionych 100 lat, oraz złożyć życzenia zdrowia i pogody 
ducha na kolejne lata.” (Premier Donald Tusk)

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego w Warszawie Artur Brzóska, przez dyr. KRUS-u w 
Brzozowie przekazał również kwiaty, gratulacje i ,,życzenia 
dalszych, długich, radosnych lat życia w zdrowiu i pomyśl-
ności”.

Były kwiaty i życzenia od dzieci, wnuków, prawnu-
ków i od wszystkich tak licznie zebranych przed domem są-
siadów, którzy w większości w pełni uczestniczyli we Mszy 
Św. 

Szczere, wzruszające słowa do Szanownej Jubilatki 
skierował w homilii ks. Prałat Adam Drewniak, podkreśla-
jąc, że „nawet najwspanialsze określenie nie jest w stanie 
oddać tego, co kryje w sobie dzień dzisiejszy – niezwykły 
- rzadko obchodzony – bo na takie wyróżnienia trzeba sobie 
zapracować, zasłużyć – a pewnie trzeba je i wymodlić”.

Wraz z błogosławieństwem wręczył Jubilatce piękny 
różaniec i modlitewnik.

Jubilatka w gronie najbliższych

Pamiątkowe zdjęcie z uroczystości
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Za wszystkie dowody serdeczności, uznania i przy-
jaźni Jubilatka Pani Janina i Jej Rodzina są Wszystkim 
bardzo wdzięczni i do głębi wzruszeni – bardzo dziękują. 
Potem już tylko:

„Niech żyje nam długie, długie lata” - zaśpiewaliśmy.
Życzyliśmy zdrowych, pełnych szczęścia i Bożej 

Opieki następnych 100 lat, serca przepełnionego wdzięcz-

nością Bogu Najwyższemu za każdy spędzony tu dzień, 
który w planach Stwórcy ma sens i cel. Życzyliśmy serdecz-
nej opieki rodziny, zadowolenia, spełnienia pragnień, ma-
rzeń, wielu radosnych i słodkich chwil - jak ten ogromny, 
urodzinowy tort.

Sąsiadka 
Halina Pocałuń

1 czerwca 2014 roku w Szkole Podstawowej w Gra-
bówce odbyła się podniosła uroczystość 150-lecia placów-
ki. Jubileusz poprzedziła msza święta pod przewodnictwem 
ks. wicedziekana Edwarda Stępnia z Niebocka. Nabożeń-
stwo koncelebrowane było przez pochodzącego z Grabów-
ki ks. Józefa Fejdasza, który wygłosił okolicznościową ho-
milię, ks. proboszcza tutejszej parafii Jerzego Ziaję oraz ks. 
Mariana Bądala i ks. Jana Dołoszyckiego

Po zakończeniu uroczystej mszy świętej zaproszeni 
goście, pracownicy, uczniowie i absolwenci, a także miesz-
kańcy wsi w uroczystym przemarszu z orkiestrą dętą udali 
się do szkoły. Na miejscu po odśpiewaniu hymnu wicekura-
tor oświaty Antoni Wydro dokonał odsłonięcia okolicznoś-
ciowej tablicy.

Następnie gości powitała dyrektor szkoły Teresa Ma-
zur. Jubileusz swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele 
władz powiatowych i samorządowych: wiceprzewodniczą-
cy Rady Powiatu Jacek Adamski, wójt Gminy Dydnia Je-
rzy F. Adamski, wicewójt Stanisław Pałys oraz przewodni-
czący Rady Gminy Piotr Szul, radni gminy a także sołtys 
miejscowości Józef Pelczar, przedstawiciele lokalnych or-
ganizacji: prezes OSP w Grabówce Adam Kucharski oraz 
prezes KGW Małgorzata Ratajczyk. Gośćmi szczególnymi 
uroczystości byli nauczyciele emeryci: Maria Mazur, Józe-
fa Myćka, Maria Dymczak i Alina Gromek oraz nauczycie-
le związani z naszą placówką: Maria Biesiada, Stanisława 
Ostrowska,  Joanna Gawrońska, Małgorzata Ostrowska i  
Robert Ostrowski.

W tej podniosłej uroczystości towarzyszyli nam rów-
nież dyrektorzy szkół i przedszkola z terenu gminy Dydnia: 
Bożena Chorążak, Renata Sieńczak, Zuzanna Dmitrzak, 
Małgorzata Zarzyka-Cipora, Iwona Pocałuń,  Marta Ra-
chwał, Elżbieta Przystasz oraz Dorota Bluj.

Nie zabrakło naszych absolwentów, a wśród nich 
m.in.: Bronisława Biesiady, Józefy i Lesława Myćków, 
Barbary Tarkowskiej, Ryszarda Dymczaka, Zbigniewa Su-
chodolskiego oraz społeczności lokalnej i szkolnej, czyli 
uczniów, Rady Rodziców z przewodniczącą Haliną Skał-
kowską, rodziców i nauczycieli.

Po powitaniu gości orkiestra dęta działająca przy 
GOKBPiW w Dydni wykonała krótki okolicznościowy kon-
cert. Następnie dyrektor szkoły w swoim wystąpieniu 
przedstawiła rys historyczny placówki od roku 1864 po lata 
współczesne.

W programie artystycznym nie zabrakło poezji, hu-
moru, dobrej piosenki  i występów tanecznych. Zaprezen-
tować się w nim mogli zarówno obecni uczniowie, jak i ab-
solwenci szkoły. Na naszej scenie wystąpił Tomasz Mazur, 
akordeonista, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, 
nauczyciel Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni oraz zespół 
wokalny CONNECTED z Grabówki, w składzie: Agnieszka 
Pelczar, Karolina Szymańska, Weronika Mazur, Karolina 
Śmigiel, Natalia Adamska, Joanna Kopiczak, Zuzanna Ku-
charska, Iwona Zimoń, Iwona Pilawska, Martyna Adamska 
i Patrycja Pelczar.

Na scenie wystąpili również goście z zewnątrz: ze-
spół pieśni i tańca KALINA działający przy Zespole Szkół 
w Niebocku i  kapela ludowa PRZEPIÓRECZKA działająca 
przy GOKBPiW w Dydni.

Byli pracownicy szkoły z rąk wicekuratora, wójta i 
dyrektora placówki otrzymali, ufundowane przez absol-
wentów, pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz kwiaty. Oko-
licznościowy grawerton z podziękowaniem dla Stanisława 
Dymczaka, dyrektora szkoły w latach 1974-2000, w imieniu 
nieobecnego odebrała żona Maria Dymczak.

Maria Ruszel
Teresa Mazur

Odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy

Występy uczniów
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Grawerton z napisem „Zasłużony dla Szkoły Pod-
stawowej w Grabówce” w imieniu rodziny odebrał Zbigniew 
Suchodolski – syn przedwcześnie zmarłego Witolda Sucho-

dolskiego, nauczyciela, kierownika szkoły w latach 1954-
1974, budowniczego szkoły.

Specjalnie na tę uroczystość została przygotowana 
imponująca wystawa zdjęć, pamiątek i wspomnień. Szuka-
jąc informacji o sobie lub bliskich, można też było zajrzeć do 
kronik szkolnych. Przywoływało to wiele miłych wspomnień, 
dostarczało tematów do rozmów i refleksji. Uczniowie mieli 
też wyjątkową okazję do zaprezentowania szerszemu gre-
mium swoich uzdolnień i umiejętności poprzez przygotowa-
ne wystawy  prac.

Bardzo duże zaangażowanie Rodziców i Koła Go-
spodyń Wiejskich pozwoliło również wzbogacić ofertę im-
prezy o doznania kulinarne.

Organizacja Jubileuszu przeprowadzona była z du-
żym rozmachem i z pewnością na długo pozostanie w na-
szej pamięci.

Maria Ruszel
Teresa Mazur

„Bądźcie więc naśladowcami Boga,
jako dzieci umiłowane,

i postępujcie drogą miłości,
bo i Chrystus was umiłował…” 

(Ef 5,1-2a)

Święto Patrona Zespołu Szkół Publicznych w Koń-
skiem – Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka to doniosłe wyda-
rzenie w życiu szkoły. Ksiądz Arcybiskup swą wewnętrz-
ną siłę, mądrość i odwagę czerpał z modlitwy, dlatego 
16 czerwca 2014 r. uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą 
koncelebrowaną przez redaktora naczelnego przemyskiej 
„Niedzieli”, ks. prał. Zbigniewa Suchego. W swojej homilii 
przypomniał życie i posługę kapłańską Księdza Arcybisku-
pa Tokarczuka, podkreślił też, że był on zawsze z wiernymi, 
przewodnicząc im, ale także wsłuchując się w ich problemy 
i troski. 

Kolejnym punktem obchodów Święta Patrona Szkoły 
była uroczysta akademia, którą rozpoczęło przemówienie 
dyrektora szkoły – Zofii Haduch. Dyrektor powitała zebra-

nych gości, na czele z księdzem prałatem Zbigniewem 
Suchym, Wójtem Gminy Dydnia – Jerzym F. Adamskim, 
dyrektorami szkół i przedszkoli Gminy Dydnia, radnymi i 
sołtysami wsi Końskie i Witryłów oraz przedstawicielami 
Rady Rodziców. Dyrektor w swoim wystąpieniu podkreśliła 
wartości, którymi kierował się w swoim życiu Ksiądz Arcybi-
skup I. Tokarczuk. 

Następnie odbyła się część artystyczna pod hasłem 
przewodnim: „Bądźmy uczniami Chrystusa” przygotowana 
przez uczniów pod kierunkiem Joanny Marczak. Uczniowie 
zwrócili uwagę na fakt, iż uczniami Chrystusa mogą nazy-
wać się jedynie ci, którzy wypełniają Jego naukę i naśladują 
Jego postępowanie. Dobry uczeń słucha swego Nauczy-
ciela. Ksiądz arcybiskup I. Tokarczuk był z pewnością do-
brym uczniem w Szkole Chrystusa. Jako zawołanie bisku-
pie przyjął słowa „Deus Caritas”, czyli „Bóg jest miłością”, 
a programem, jaki wyznaczył sobie na progu swej drogi 
biskupiej w Przemyślu, był Dekalog. Przez całe swe życie 
szedł za Chrystusem i czuł, że jest wezwany, by słowem i 

Marta Rybczak

Chwile, których sie nie zapomina

„Bądźmy uczniami Chrystusa”

Chwila zadumy
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przykładem nieść innym wiarę, nadzieję i miłość. Podczas 
części artystycznej swoje umiejętności zaprezentowali rów-
nież uczniowie Szkoły Muzycznej w Dydni. 

Po przedstawionym montażu słowno - muzycznym 
głos zabrała dyrektor szkoły, a następnie przybyli goście: 
ks. prałat Zbigniew Suchy i Wójt Gminy Dydnia – Jerzy F. 

Adamski, którzy w swych wystąpieniach nawiązali do nauk 
głoszonych przez Księdza Arcybiskupa i podkreślali, iż powi-
nien być On dla nas wszystkim wzorem do naśladowania.

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

Marta Rybczak

Od redakcji:
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce 

w kwietniu 2014 r. wzięli udział w konkursie literackim „Jan Paweł II 
– papież nie z tej ziemi”, którego organizatorem był Ośrodek Formacji i 
Kultury Chrześcijańskiej im. Sł. B. Anny Jenke w Jarosławiu. Uczenni-
ca kl. VI Kamilka Czerkies w kategorii proza- szkoła podstawowa zaję-
ła pierwsze miejsce. Oto jej praca.

Jestem jedną z tych osób, które każdej nocy mają 
sny. Nauczyłam się z tym jakoś żyć, ale każdy zmrok, każdy 
księżyc na otchłani nieba, budzi we mnie lęk. Sny są nie-
zwykłe i piękne, ale lubią często zmieniać się w koszmary. 

Czasami zastanawiam się, czy jestem inna niż wszy-
scy? Czy nie widzę za wiele? Zostałam sama  ze swoją 
ciszą, która za wszelką cenę stara się mnie przekonać, że 
żyję we śnie. Tak naprawdę, sama już nie wiem, czy  nie 
śnię. To trudne do opisania, ale czuję się jak pył, pył spalo-
nych marzeń i wspomnień. Nie jestem już niczego pewna i 
nic tego nie zmieni, po prostu nauczyłam się, że nic nie jest 
takie, jak się wydaje.

Nadchodzi zmrok. Boję się, ale wiem, że dam radę, 
to tylko noc, a po nocy zawsze nastaje dzień. Prawda? 
Tak to prawda, ale wszystko się kiedyś kończy, nic nie jest 
wieczne, nawet my. To przecież może być moja ostatnia 
noc. Nikt mi  nie obiecał, że ujrzę świt. Widzę ciemność i 
nic. Tyle. Żadnych głosów, kolorów. Nicość. Trudno, najwy-
raźniej będę musiała tu zostać. Nie oddycham, nie żyję, a 
przynajmniej nie czuję bicia swojego serca. To mi nie prze-
szkadza, tak naprawdę ono i tak nigdy dla mnie nie biło, ja 
nigdy tego nie czułam.

Nagle wszystko jakby wybucha, czuję blask ogrze-
wający moją skórę. Widzę światło, widzę barwy ciepłe, na-
sączone niebiańską magią. Uśmiecham się, teraz już wiem, 
że umiem być szczęśliwa.

Chcę tak leżeć cały czas, zachwycać się wyrazi-
stością kolorów, ale czuję, że ktoś podnosi mnie z ziemi. 
Zdezorientowana daję mu się postawić na nogi i staram 
się utrzymać stałą, wyprostowaną pozycję. Unoszę głowę 
i widzę chłopaka. Wygląda na dwadzieścia lat, ale jego 
strój jest dosyć dziwny - ma na sobie białą sutannę. I nagle 
dostrzegam, że na jego piersi widnieje duży krzyż. Pamię-
tam, że tak na ogół są ubrani papieże, ale jeszcze nigdy nie 
słyszałam, żeby ktoś został papieżem w wieku dwudziestu 
lat. Jak widać, mężczyzna musiał zauważyć moje znaczące 
spojrzenie, gdyż zaśmiał się miło i powiedział:

- Przecież każdy wygląda na tyle lat, na ile się czu-
je.

 Jakoś nie  bardzo pomogło mi to cokolwiek zrozu-
mieć, ale wtedy dostrzegłam, że nieznajomy ma piękne 
oczy, tak wyraziste, a jednocześnie tak łagodne i tak inten-
sywnie niebieskie, że te wszystkie kolory, które niedawno 

zobaczyłam, jakby wyblakły.  Żaden błękit nieba, ani żaden 
odcień oceanu nie był tak głęboki i magiczny jak ten w jego 
oczach. Dostrzegłam w nich upór, odwagę i magię. I nagle 
pewna myśl wpadła mi do głowy, od razu się uśmiechnę-
łam. Był to człowiek zrodzony z nadziei, ze wschodów słoń-
ca i pełni księżyca. Anioł, który każdemu człowiekowi zsyła 
sny dla motywacji do walki, walki o swoje życie. Nieznajomy  
przypominał mi ukochaną postać Jana Pawła II.

Nagle dostrzegłam coś dziwnego w jego oczach, 
dziwny błysk i jakby spod zasłony uroku wyłoniła się inna 
osoba - starszy mężczyzna. Postać miała takie same oczy, 
śmiałe, magiczne, anielskie. Chciałam coś powiedzieć, ale 
wtedy mężczyzna wziął mnie za rękę i w mojej głowie po-
jawiły się dziwne obrazy. Widziałam je tak, jakbym to ja je 
przeżywała, ale nie mogły one dotyczyć mojego życia, nie 
pamiętałam ich, nie mogłam pamiętać.

Widziałam płaczących, umierających ludzi i moje 
ręce podtrzymujące ich, w  ostatnich godzinach. Zobaczy-
łam ludzi z bronią w ręku, nastolatków i starszych. Wszyscy 
mierzyli do siebie z pistoletów. Czułam smutek, ale też chęć 
pomocy i nadzieję, nadzieję na ocalenie dane od Boga.

Obrazy szybko się zmieniały tak, że czasem nie mo-
głam dokładnie zobaczyć, co się tam dzieje. Nagle znala-
złam się w kościele, było tam tylko kilkanaście osób. Nie wi-
działam dokładnie co się dzieje, ale czułam ulgę, nawet nie 
wiem dlaczego. Chyba przez ten otaczający mnie niezwykły 
spokój i zaufanie, doszłam do tego, co chciał mi przekazać 
Papież.

Cisza pozwalała mi usłyszeć błagalne szepty serc 
ludzkich. Ich głos docierał do mnie jak przez gęstą mgłę 
rzeczywistości, ale to wystarczyło, aby dać mi nadzieję i 
motywację do wytężenia słuchu.

Dotarło do mnie, że Papież pokazywał mi te wszyst-
kie obrazy, aby dać mi do zrozumienia, że wszystkie nie-
szczęścia, wszystkie łzy, kiedyś się kończą. A kiedy nasta-
nie wreszcie radość i szczęście, to będzie ono tak wielkie, 
że przesłoni swoim blaskiem całe moje dotychczasowe nie-
powodzenia.

Rozmyślałabym nad tym jeszcze długo, gdyby Pa-
pież nie wyrwał mnie z przejmującej zadumy. Położył lekko 
swoją dłoń na moim ramieniu, przypominało to muśnięcie 
wiatru. Uśmiechnął się tak promiennie, że słońce z pewnoś-
cią zazdrościło mu tego blasku. Nagle jego oczy znacznie 
pociemniały i przemówił do mnie kojącym głosem:

- Pokazałem ci wszystko, dane ci było zobaczyć, a 
teraz po prostu się nie bój. Dotychczas  żyłaś w szarości po-
ranków, ale pamiętaj, że szarość też jest stworzona przez 
Boga. Nie martw się, od teraz twoje życie się zmieni. Już 
wcześniej widziałaś więcej niż inni, ale samotność potrafi 
zniszczyć każdego. Nie lękaj się, Pan jest przy tobie, przy 
każdym człowieku. Musisz być otwarta i odważnie głosić 

Kamila Czerkies
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Słowo Boże. Nie zagłuszaj swojego sumienia. Nie zapieraj 
się wiary, każdy z nas jest cudem, tylko zmień perspekty-
wę!

- Ale, ja nie rozumiem.
- Uwierz w siebie, a będziesz wiedzieć co dalej. Mu-

sisz się obudzić, wiesz? Nie rezygnuj z marzeń i nadziei,  
ich zadaniem jest doprowadzenie ciebie jak najdalej.

- Wierzę i już się nie złamię. Zbyt wiele widziałam, 
aby móc to zapomnieć, ale czy inni uwierzą?

- Jeśli ty uwierzysz, to ich też przekonasz, jestem 
przy tobie, modlitwą dokonasz wszystkiego. Zaufaj mi, coś 
wiem na ten temat. A teraz, do zobaczenia. Sny zawsze 
krótko trwają.

Obudziłam się, kiedy akurat przez okno wpadały 
pierwsze promienie słońca. Wszystko pamiętam i choć było 
to dla mnie nie do pojęcia, wiedziałam, że to się wydarzyło 
naprawdę.

Odtąd inaczej postrzegam ludzi. Każdy z nich ma w 
sobie iskrę, a ja muszę tylko sprawić, aby wybuchła ona 
żywym żarem Nieba. Tego chciał mój Papież- Święty Jan 
Paweł II. I ja również  pragnę tworzyć żywą paletę barw 
miłości Bożej.

Kamila Czerkies
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce

30 czerwca 2014 roku w Urzędzie Gminy w Dydni 
odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatu “Najlepsi z Naj-
lepszych Młodego Europejczyka”. Certyfikaty wręczyli Wójt 
Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski i Przewodniczący Rady 
Gminy Piotr Szul.

Certyfikatem zostali nagrodzeni uczniowie, którzy 
osiągnęli bardzo dobre wyniki kształcenia i wychowania - 
średnia ocen minimum 5,0, mieli wzorowe zachowanie oraz 
angażowali się w działalność na rzecz szkoły i lokalnej spo-
łeczności. 

Uzyskanie Certyfikatu, było zarówno dla laureatów 
jak i rodziców, miłym i wzruszającym przeżyciem oraz mo-
tywacją do dalszej pracy.

Laureaci Certyfikatu:
Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Zespo-

le Szkół w Dydni
1. Adam Fijałka kl. VI a - Dydnia 
2. Katarzyna Kot kl. VI a - Temeszów 
3. Zuzanna Stadnik kl. VI b - Niewistka 
4. Adrian Szul kl. VI b - Obarzym 
5. Kinga Węgrzyńska kl. VI a - Dydnia 
Szkoła Podstawowa w Grabówce
1. Martyna Adamska kl. VI - Grabówka
2. Martyna Głubisz kl. VI - Grabówka 
3. Kinga Kafara kl. VI - Grabówka 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce
1. Karol Myćka kl. VI - Jabłonka 
2. Joanna Nieznańska kl. VI - Jabłonka 
3. Daria Owsiana kl. VI - Jabłonka 
4. Aleksandra Pietryka kl. VI - Jabłonka 
5. Karolina Szczepanik kl. VI - Jabłonka 
Szkoła Podstawowa im. Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka w 

Zespole Szkół Publicznych w Końskiem
1. Julia Rychlicka kl. VI - Końskie
Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zespole 

Szkół w Niebocku
1. Damian Barański kl. VI - Niebocko 
2. Diana Fijałka kl. VI - Niebocko 
3. Paulina Lasek kl. VI - Niebocko 
4. Kamila Pomykała kl. VI - Niebocko 
5. Radosław Żaczek kl. VI - Niebocko 
6. Hubert Żak kl. VI - Niebocko 
Szkoła Podstawowa w Wydrnej
1. Gabriela Siwiecka kl. VI - Wydrna 

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespo-
le Szkół w Dydni

1. Tobiasz Fejdasz kl. III a - Dydnia 
2. Izabela Mazur kl. III a - Dydnia 
3. Weronika Nieznańska kl. III a - Dydnia 
4. Anna Nowak kl. III b - Jabłonka 
5. Gabriela Szajnowska kl. III b - Jabłonka 
6. Gabriela Szczepanik kl. III b - Jabłonka 
7. Justyna Wójcik kl. III a - Krzywe 
8. Klaudia Żebrak kl. III b - Obarzym 
Gimnazjum im. Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka w Zespole 

Szkół Publicznych w Końskiem
1. Patrycja Gaworecka kl. III - Witryłów 
2. Sabina Kozłowska kl. III - Witryłów 
Gimnazjum im. Św. Jana Kantego w Zespole Szkół w Nie-

bocku
1. Natalia Adamska kl. III a - Grabówka 
2. Joanna Kopiczak kl. III a - Grabówka 
3. Paulina Krzysik kl. III a - Niebocko 
4. Zuzanna Kucharska kl. III a - Grabówka 
5. Katarzyna Nowak kl. III b - Wydrna 
6. Aleksandra Oleniacz kl. III a - Niebocko 
7. Paweł Rachwalski kl. III b - Wydrna 
Szkoła Muzyczna I stopnia w Dydni
1. Natalia Malawska kl. III cykl 4-letni - Dydnia 
2. Michał Malawski kl. III cykl 4-letni - Dydnia 
3. Piotr Nieznański kl. III cykl 4-letni - Obarzym 
4. Przemysław Sidor kl. III cykl 4-letni - Obarzym 

Zofia Kozłowska

„Najlepsi z Najlepszych”
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Dydyński słownik biograficzny

Ks. Stanisław Krypel całe 
swe kapłańskie życie spędził w 
Dydni, tu był wychowawcą 3 po-
koleń.

Wśród wielu wyróżnień, 
odznaczeń, tytułów posiadał tytuł 
„Honorowego Dziekana Dekanatu 
Grabownickiego” oraz Kanonika 
Gremialnego Kapituły Kolegiackiej 
w Brzozowie.

Stanisław Krypel urodził się 15 sierpnia 1914 r. w 
Gbiskach koło Strzyżowa.

Do gimnazjum uczęszczał w Strzyżowie w latach 
1928-1933. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości wstąpił 
do Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie w latach 
1933-1938 zdobywał formację intelektualną jako student fi-
lozofii i teologii w Instytucie Teologicznym i duchową jako 
alumn Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie 
przyjął w katedrze przemyskiej 26 VI 1938r.

Z dniem 1 sierpnia 1938 r. rozpoczął pracę duszpa-
sterską jako wikariusz w parafii Dydnia.

Parafia ta okazała się jedyną placówką w jego życiu. 
Pracował tu prawie 53 lata, czyli przez całe swe kapłańskie 
życie.

Wikariuszem był do 31 lipca 1940 r. - W tym czasie 
1.09.1939 r. wybuchła II wojna światowa, zaś  w lipcu 1940 r. 
został aresztowany przez gestapo proboszcz dydniański 
Ks. Kazimierz Lach i przewieziony do obozu koncentracyj-
nego w Dachau. Od 1 sierpnia 1940 r. ks. Stanisław Krypel 
został więc administratorem parafii Dydnia.

Z narażeniem własnego życia interweniował w ge-
stapo w sprawie uwolnienia Ks. K. Lacha. Udało mu się do-
trzeć nawet pośrednio do generalnego gubernatora Hansa 
Franka, ale niestety, ks. Lachowi nie można było już po-
móc.

Po wielu szykanach i uciążliwościach obozowych ks. 
Kazimierz Lach 5.04.1941 r. zakończył cierpienia tragiczne-
go obozowego życia.

W krypcie kaplicy grobowej Dydyńskich na cmenta-
rzu parafialnym w Dydni zostały złożone podczas uroczy-
stości pogrzebowych jedynie sprowadzone w urnie z Da-
chau Jego popioły. Chociaż była wojna w pogrzebie brało 
udział wielu parafian.

Ks. Stanisław Krypel w dniach 18-19.XII.1942 r. 
złożył w Brzozowie egzamin konkursowy na proboszcza, 
jednak  do 14 września 1951 r. pozostał administratorem. 
Wprawdzie otrzymał w międzyczasie oficjalne przedłużenie 
ważności egzaminu konkursowego na 3 lata, ale formalnie 
probostwo w Dydni objął 14 września 1951 r. i pozostawał 
na nim do 1.VIII.1986 r., kiedy to przeszedł na emeryturę. 
Pozostał w Dydni, mieszkając na plebanii jako emeryt-rezy-
dent. Zmarł 21 grudnia1990 r. rano. To była sobota - dzień 
parafialnej spowiedzi adwentowej. Wszyscy parafianie po 
spowiedzi i Komunii  Św. przychodzili w tym dniu na pleba-
nię pożegnać swego wieloletniego przewodnika życiowego. 
Było to swoiste podziękowanie duszpasterzowi, który przez 
52 lata i 4 miesiące prowadził pokolenia owieczek, wskazu-
jąc im tę trudną, a zarazem najpewniejszą drogę. Spoczął 

na cmentarzu parafialnym w wyznaczonym już wcześniej 
przez siebie miejscu.

W ostatniej drodze w dniu 24 grudnia 1990 r. towa-
rzyszyły Mu tłumy parafian z 14 wiosek, które należały kie-
dyś do dydniańskiej parafii.

Wszyscy żegnali „dobrego gospodarza parafii, a jed-
nocześnie człowieka wymagającego, konsekwentnego i su-
rowego”, pamiętali Jego zaangażowanie i poświęcenie dla 
potrzebujących, doceniali trud i postawę, jaką prezentował 
w każdej sytuacji.

Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup 
pomocniczy diecezji przemyskiej, a zarazem kolega z okre-
su studiów seminaryjnych, młodszy o rok święceniami ka-
płańskimi Ks. Biskup Bolesław Łukasz Toborski.

W tym roku 15 sierpnia mija setna rocznica urodzin 
Ks. Stanisława Krypla.

Warto więc przywołać w pamięci Jego Osobę, aby 
ożył w naszych wspomnieniach, by przekazując je młodym, 
„ocalić od zapomnienia” Jego życie, które dla nas poświę-
cił.

Oprócz obowiązków w parafii Ks. Krypel pełnił 
też funkcję wicedziekana jaćmierskiego, a od 1.01.1983 
r. dziekana tego dekanatu. Od 1983 r. gdy powstał – na 
skutek reorganizacji sieci dekanalnej w diecezji prze-
myskiej - dekanat grabownicki, był również jego dzieka-
nem. Pozostał nim nawet , gdy był już na emeryturze. 
31.03.1990 r. otrzymał tytuł Honorowego Dziekana De-
kanatu Grabownickiego. Otrzymał też inne tytuły, a po 
reaktywowaniu Kapituły Kolegiackiej w Brzozowie został 
Kanonikiem Gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Brzozo-
wie od 28.08.1975 r.

Ks. Stanisław Krypel od początku wojny i okupacji 
był włączony w niepodległościową działalność konspiracyj-
ną. Wcześnie został zaprzysiężony jako żołnierz podziemia 
zbrojnego w jednostce ZWZ-AK Wesoła. 

Na plebanii mieścił się punkt kontaktowy dowódców 
podziemia akowskiego, a także skrytka prasy konspira-
cyjnej, którą niejednokrotnie Ks. Krypel sam kolportował . 
Plebania była też czasowym schronieniem „spalonych” żoł-
nierzy AK. Często gospodarcze zabudowania plebańskie 
wykorzystywano jako skład broni. Niebezpieczeństwo pro-
wadzenia punktu kontaktowego, składowego i kolportażo-
wego wspomagał fakt, iż na plebanii mieściła się kwatera 
dowództwa stacjonarnego wojska niemieckiego w Dydni.

Wszystko to było możliwe dzięki dobrze zorganizo-
wanej konspiracji. Osoby, które aktywnie włączyły się w tę 
działalność niejednokrotnie swą tajemnicę „zabrały do gro-
bu”.

Niech tu przykładem będzie działalność w tajnym na-
uczaniu P. Janiny Kołodko czy P. Stanisławy Kułak, których 
dokumenty to potwierdzające zostały odnalezione przed kil-
koma laty – już po ich śmierci.

Halina Pocałuń

Skorzystano ze „Szkiców do dziejów wsi (1361-2011) i parafii farnej 
(1482-2012) Dydnia”,  autor Ks. Stanisław Nabywaniec.

Halina Pocałuń
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Urodzony we dworze w Witryłowie (cz. II) Zbigniew Wincenty Dwernicki

O ojcu dalej nic nie było wiadomo, gdzie jest i co się 
z nim dzieje.

Pełni złych przeczuć, po wielu kłopotach, zdołaliśmy 
wsiąść do pociągu jadącego przez Stanisławów, Stryj do 
Lwowa. We Lwowie zatrzymaliśmy się u dobrych znajo-
mych mamy, pp. Zalewskich. Prawie dwutygodniowy po-
byt we Lwowie był bardzo „urozmaicony”. Zaczęły się już 
bowiem aresztowania wśród polskiej-inteligencji i trzeba 
było uważać i ukrywać się przed dozorcami ukraińskimi i 
komunizującymi Żydami. We Lwowie zostaliśmy częścio-
wo okradzeni z cieplejszej odzieży, tak że mama musiała 
sprzedać pierścionek i kupić coś do okrycia. Spotkaliśmy 
naszego kuzyna Florka Żelechowskiego, siedemnastolet-
niego młodzieńca, który teraz razem z nami chciał wracać 
do domu pod okupację niemiecką, tam bowiem spodziewał 
się zastać swoich rodziców. Z pobytu we Lwowie utkwił mi 
w pamięci pewien epizod. Otóż raz, będąc z mamą na za-
kupach w drogerii, dostałem od sprzedającej małe mydełko 
ładnie opakowane. Nagle do sklepu wszedł oficer radziecki, 
który chciał coś kupić, ale na negatywną odpowiedź sprze-
dającej, że nie ma, popatrzył na mnie, zobaczył mydełko i 
zakupił zaraz całe opakowanie, kilkanaście mydełek i wy-
szedł. Myśmy zostali w sklepie, rozmowa zeszła na ogólne 
tematy, dotyczące strasznych czasów, jakie nas czekają itp. 
Wtem do sklepu wpadł ów oficer z pianą na ustach i preten-
sjami, że kupował dobre czekoladki, a otrzymał popsute, 
dopiero gdy się dowiedział, że to mydełka - popatrzył na 
nas z podziwem i powiedział: „wot kultura, a ja durak”, za-
salutował i wyszedł.

Pod koniec października wyruszyliśmy pociągiem 
przez Sambor do Leska i tam planowaliśmy nielegalnie 
przekroczyć granicę na Sanie. Na stacji w Lesku kręciło się 
dwóch czekistów, ale nas nie zaczepiali, pewnie z uwagi 
na dużą ilość dzieci. Zakwaterowanie znaleźliśmy u zna-
jomego Żyda, który handlował z Hołyńskimi i był przyjaź-
nie nastawiony. Zaraz też zaczęły się rozmowy o przejściu 
przez granicę, znaleziono przewodników i ustalono, że wy-
ruszamy na drugi dzień wieczorem. Zbiórka odbyła się poza 
miastem, grupa chętnych do przejścia była duża, pewnie 
za duża.

Przewodnicy zebrali od chętnych pieniądze i ruszyli-
śmy, kierując się do lasu leżącego nad Sanem. Po przejściu 
kilku kilometrów zaczęło się ściemniać, zbliżaliśmy się do 
rzeki. W tym momencie zza krzaków wyskoczyli sowieccy 
żołnierze i zaczęli strzelać w powietrze, a nas zaaresztowa-
no. Jedynie Florek Żelechowski uciekł i z daleka obserwo-
wał dalszy tok wydarzeń.

Zaprowadzono nas do szkoły wiejskiej, a rano prze-
transportowano do obozu w Olchowcach, naprzeciwko 
Sanoka. Obóz znajdował się w dawnym dworze. Dziwnie 
czuła się mama, której przyszło spać na słomie w dworskim 
salonie, w którym nie tak dawno tańczyła na ziemiańskich 
zabawach. W tym czasie, dla bezpieczeństwa, zmieniliśmy 
nazwisko na Skocznopole.

Dwukrotne podczas dnia przesłuchiwania przez 
NKWD były męczące, tym bardziej, że nie dawano nam nic 
do jedzenia, jedynie ludność miejscowa przynosiła chleb, 

mleko, ziemniaki i to łagodziło głód. Podczas przesłuchań 
czekiści interesowali się szczególnie młodymi Rożankow-
skimi — skąd pochodzą gdzie są ich rodzice, dlaczego 
uciekli z Wielkopolski, która obecnie jest w Rzeszy Niemie-
ckiej.

Zeznania mamy były zawsze takie same, mówiła, iż 
jej mąż jest Ogrodnikiem, mieszka po stronie niemieckiej, 
no i że chce się z nami połączyć. Przesłuchania trwały kil-
ka dni, stale pytano o to samo; spisywano protokoły oraz 
oświadczano, że popełniliśmy przestępstwo. Czwartego 
dnia wieczorem do naszej sali przyszli czekiści. Kazali ubie-
rać się Rożankowskim, zabierać swoje rzeczy, bo ich prze-
noszą. Na pytanie, gdzie mają iść i że my jesteśmy razem, 
odpowiedzieli: „nicziewo” i ich wyprowadzili. Po nieprzespa-
nej nocy, nerwowej, gdyż słyszeliśmy dwa strzały, mama 
poszła dowiedzieć się, gdzie są nasi kuzyni, co się z nimi 
stało, ale pytania pozostały bez odpowiedzi.

Szóstego dnia rano przyszło po nas dwu czekistów, 
którzy poprowadzili nas do biura NKWD; tam wezwano 
mamę do kancelarii. Dosyć długo rozmawiano, po czym 
mama wyszła, trzymając w ręku jakiś mocno ostemplowany 
dokument. Okazało się, że była to przepustka zwalniającą 
nas z obozu. Szybko ruszyliśmy w kierunku wyjścia. Przed 
bramą wyjściową podszedł do nas były żołnierz polski z 
prośbą, że chce z nami przejść przez bramę. Miał na sobie 
cywilną marynarkę - „może się uda” powiedział. „Powiem, 
że jesteś moim bratem” — zakomunikowała mu mama i ru-
szyliśmy. Na bramie strażnik wnikliwie oglądał przepustkę, 
ale miała tyle pieczęci, że nie bardzo wiedział, co robić i 
wypuścił nas wszystkich bez kłopotów.

Za bramą pożegnaliśmy się z owym żołnierzem, a 
opodal czekał na nas Florek Żelechowski, jak gdyby wie-
dział, że właśnie wyjdziemy. I znowu powróciliśmy do Leska 
na nocleg do naszych znajomych i do beznadziejnej sytua-
cji - bo przecież nie wiedzieliśmy, co dalej robić.

Rano, gdy nasi gospodarze jeszcze spali, bo była to 
sobota, a więc szabas, ktoś zapukał do drzwi i zapytał: „czy 
jest tutaj pani Dwernicka?”. Oczywiście odpowiedź brzmia-
ła „nie”, ale okazało się, że pytającym jest nasz oborowy 
Wasyl Dobyczyn, dawny białogwardzista. Wszyscy bardzo 
się ucieszyli.

Wasyl opowiedział, że w Witryłowie jest prawie cała 
rodzina ze strony mamy. Dotarli tam również Rożankowscy, 
którzy powiedzieli, gdzie można nas szukać. Postanowiono 
zaraz wynająć furmankę, wyruszać z Leska i jechać do wsi 
Dobra, szlacheckiego zaścianka położonego nad Sanem 
po jego prawej stronie.

Po targach o wynajęcie furmanki, ruszyliśmy i pod 
wieczór dotarliśmy do Dobrej. Gościnę ofiarował nam soł-
tys Dobrzańki. Ustalono, że przez San przejdziemy w po-
niedziałek wieczorem. Młodzi Dobrzańscy już kilka razy 
przeprowadzali chętnych przez granicę, co dawało pewną 
gwarancję powodzenia. Przez całą niedzielę i poniedziałek 
siedzieliśmy zakonspirowani w domu, tak aby nikt z sąsia-
dów nas nie widział, bano się donosu. Gdy zapadł zmierzch, 
ukryto nas w szuwarach, gdzie z niecierpliwością wyczeki-
waliśmy na sygnał jednego z Dobrzańskich, kiedy nadej-



11Nasza Gmina Dydnia III/2014

dzie chwila, że patrol radziecki przejdzie za zakręt Sanu i 
będzie można ruszać. Wreszcie nadszedł ten moment i we-
szliśmy do wody, która wydawała się ciepła, mimo że był już 
listopad. Mnie i siostrę niesiono na kocach. Po kilkunastu 
minutach byliśmy na drugim brzegu, prawie w domu.

Trochę z boku przed nami ukazał się patrol niemiecki, 
żołnierze chwilę przyglądali się, coś poszwargotali i odeszli. 
Była to ostatnia nasza przygoda podczas przekraczania 
granicy radziecko-niemieckiej z 1939 roku. W domu w Wi-
tryłowie byliśmy jeszcze tego samego wieczoru - po ser-
decznym powitaniu ze wszystkimi, także ze Służbą - zaczę-
ły się rozmowy i opowiadania, którym nie było końca. Nasz 
dom właściwie pękał w szwach, mieszkali u nas: babcia 
Wanda Hołyńska, ciotka Janka Hołyńska z trzema synami 
- Jędrkiem, Jurkiem, Zbyszkiem i swoimi rodzinami Strzele-
ckimi, ciotka Stefa Lenczewska z córką Hanką, Wujostwo 
Rożankowscy, Janek i Maryla, siostra mojej mamy wraz z 
trójką dzieci oraz ciotka Olga Żelechowska z synem.

Ale jakoś dla wszystkich znalazło się miejsce.
Sytuacja naszego kraju była tragiczna, z tego zda-

wano sobie sprawę, czwarty rozbiór Polski był faktem doko-
nanym. To wszystko nie napawało optymizmem.

Jednak uważano, że już na wiosnę Francuzi i Anglicy 
pokonają Niemców i będziemy wolni. Nie wiedziano tylko, 
jak zachowają się Rosjanie?

Około 300 metrów od naszego domu płynął San, 
którego wody od strony północnej oblewały wzgórze, na 
którym znajdował się kilkuhektarowy park z bardzo stary-
mi dębami, młodszymi modrzewiami, kasztanami, grabową 
alejką i tonący w zieleni pałacyk. Zabudowania gospodar-
cze znajdowały się na południowej stronie wzniesienia, a 
ogród warzywny po prawej i lewej stronie dworu.

Przez park przechodziły ciągle patrole wojskowe, a 
w nocy nie wolno było zasłaniać okien. Niemcy chcieli mieć 
wgląd do wnętrza domu.

Przeszkadzały im w tym dwa duże psy bernardyny 
Hektor i Aza. Hektor, większy i potężniejszy, piękny pies, 
nie mógł zrozumieć, co się dzieje, że u nas mieszka tylu 
ludzi, a jego pana nie ma. Pilnował jak zwykle domu i ca-
łego parku, na swoim terenie był niebezpieczny. Jedynie ja 
i siostra mogliśmy wyprawiać z nim, co tylko się podobało; 
gdy miał tego dosyć, wstawał, odtrącał nas swoim pyskiem 
i odchodził. Patrole niemieckie bały się tych psów, nic więc 
dziwnego, że na noc kazano je zamykać w piwnicy. Mimo to 
biedne Hektor i Aza pewnego dnia zostały otrute.

W sąsiednim majątku w Temeszowie, u stryja Włady-
sława i cioci Zosi, zakwaterowało się gestapo i policja, a u 
nas, w domu kierownik kopalni, Grenzschutz. Wszyscy by-
liśmy bardzo dokładnie pilnowani. Mimo to życie jakoś nor-
mowało się, szczególnie dla nas dzieci. Jedynie brak ojca 
coraz bardziej dawał się we znaki, nie było komu rządzić w 
gospodarstwie, a  rozmowy z Niemcami musiała prowadzić 
mama, która biegłe władała francuskim i niemieckim.

Nasz ojciec po aresztowaniu został przewieziony do 
więzienia w Tarnopolu. Już podczas transportu umówili się 
ze Stanisławem Kozłowskim, że się nie znają a spotkanie 
we dworze było przypadkowe. Tak więc podczas przesłu-
chań przez NKWD ojciec ciągle powtarzał, że uciekał przed 
frontem i dlatego tu się znalazł. Po kilku dniach przesłuchań 
został załadowany do transportu na wschód. O Stanisławie 
Kozłowskim słuch zaginął, pewnie został zamordowany w 
Tarnopolu lub wywieziony do łagru i tam zginął.

Wśród wielu towarzyszy niedoli, przypadkowo aresz-
towanych, spotkał ojciec kilku znajomych lekarzy, adwoka-
tów ze Lwowa, przeważnie Żydów, którzy, uciekając przed 
Niemcami, zostali aresztowani przez Sowietów. Znajomy 
adwokat zapytał rzeczowo: „Jak się pan teraz nazywa?”. 
A otrzymawszy odpowiedź, stwierdził - „To dobrze, proszę 
się nas trzymać i mówić, że jest pan chory, absolutnie nie 
pracować, nawet gdy będą tego wymagać, tylko że jest pan 
chory!”.

Po kilku dniach podróży transport więźniów dojechał 
do Krzywego Rogu. Baraki więzienne i słoma na pryczach 
były noclegownią, posiłki jedzono w innym pomieszcze-
niu. Po rannym apelu wszystkim rozdano łopaty lub kilofy 
i poprowadzono do kopalni rudy żelaza. Tam dopiero Po-
lacy zetknęli się z bardzo prymitywnymi warunkami pracy 
radzieckich górników. Wielu zesłańców oświadczyło, że 
są chorzy i nie mogą pracować. To podenerwowało czeki-
stów, wszystkich brutalnie pognali do pracy, lecz kilkanaście 
osób nie podporządkowało się poleceniom i nie pracowa-
ło. Wściekłość strażników doszła do zenitu. Po skończonej 
dniówce oddzielono tych, którzy nie pracowali, od pracują-
cych i oświadczono: „kto nie rabotąjet, ten nie kuszajet!”. 
Trzeba było iść spać z pustym żołądkiem. Kilka dni trwała 
przymusowa głodówka, podawano tylko wodę. Kilka osób 
załamało się i poszło do pracy. Dostali zaraz miskę zupy, 
reszta trwała w uporze. Wreszcie i władza radziecka zała-
mała się, chorzy dostali po kawałku cukru dla pokrzepienia. 
Na drugi dzień był normalny obozowy posiłek, a następne-
go dnia komisja lekarska.

Komisja lekarska składała się z pięciu osób, trzech 
mundurowych i dwu cywili. O wszystkim decydowała kobie-
ta w mundurze majora. To, czy ktoś jest chory, czy też zdro-
wy, stwierdzała na odległość, a werdykt był ostateczny.

Gdy Karol Dwernicki staną przed obliczem komisji, 
ktoś powiedział „balnoj”. „Win balnoj” zdecydowała towa-
rzyszka major, „paszoł won” — powiedział strażnik.

Po dwóch dniach chorych, już teraz z odpowiednimi 
dokumentami, załadowano do bydlęcego wagonu, a straż-
nik oświadczył im, że skoro nie chcą pracować, to pojadą 
na białe niedźwiedzie, chyba że ktoś zmieni zdanie.

Wagon przyczepiono do jakiegoś pociągu jadącego 
na północ i rozpoczęła się podróż w nieznane. Wszyscy 
byli przerażeni, nikt nie wiedział, co się stanie, nawet Żydzi, 
których zapewniano, że będą zwolnieni, stracili nadzieję. 
Przez cały tydzień z przerwami jechano na północ. Krajo-
braz zmieniał się na bardziej zimowy i bezludny. „Pewnie 
jesteśmy na wysokości Moskwy, albo jeszcze bardziej na 
północ” — zastanawiali się więźniowie, popadając w coraz 
większy pesymizm. 

Pewnego dnia wagon postawiono na bocznicy, 
wszystkim dano gorący posiłek. Po paru godzinach podróż 
zaczęła się na nowo, ale teraz w kierunku południowo-za-
chodnim, wszyscy odetchnęli. Podróż trwała znowu dwie 
doby, wagon odczepiono na jakiejś stacji, a do wnętrza 
wszedł czekista, każdego więźnia sprawdził i kazał wy-
siadać. Stacją, na której wysiedli, były Sarny. W kantorze 
dworcowym poinformowano wszystkich, że są wolni, otrzy-
mali przepustki i po kilkadziesiąt rubli; mogli jechać, dokąd 
chcą.

Należało teraz jak najszybciej dojechać do strefy 
okupacyjnej niemieckiej, tym bardziej, że już mroziło i pa-
dał śnieg. Oficjalnie przejść granicznych było kilka, a jedno 
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w Przemyślu, tutaj ojciec postanowił przekroczyć granicę. 
Sprawa oczywiście nie była prosta,  kilkaset kilometrów po-
konać musiał różnymi środkami komunikacji, w większości 
na gapę w pociągach, ale jakoś w końcu dotarł do Przemy-
śla. Kolejka przy przejściu granicznym była długa, trzeba 
było czekać przynajmniej 6 dni. Komu się jednak spieszyło 
i miał pieniądze, mógł skorzystać z usług tzw. stacza, któ-
ry za odstąpione miejsce brał odpowiednią opłatę. Ojciec 
skorzystał z takiej usługi i po trzech dniach stania w kolejce 
przeszedł przez most na Sanie. Z Przemyśla do Witryło-
wa dojechał dzięki uprzejmości znajomych. Zaraz na drugi 
dzień po powrocie ojca przesłuchało go gestapo. Intereso-
wali się wszystkim, co dzieje się w ZSRR i pytali o powód 
zwolnienia ojca z obozu, jak dotarł do domu i tym podob-
ne.

Wigilię roku 1939 spędziliśmy już razem, było u nas 
dużo ludzi, cała nasza rodzina i bliscy znajomi. Przed Wigi-
lią składano sobie życzenia, aby następne święta były już w 
wolnej Polsce. Po tej uroczystej wieczerzy, wszyscy przeszli 
do salonu, gdzie stała duża jodłowa choinka, pięknie ude-
korowana. Pod choinką leżały prezenty - dla każdego jakiś 
drobiazg, a potem śpiewano kolędy. Ale wszyscy obecni, 
mimo nastroju świątecznego, głęboko przeżywali niewolę 
kraju. Ojciec z mamą i mieli dodatkowo poważny kłopot, a 
mianowicie, podczas naszej nieobecności w domu, zaraz 
po wkroczeniu Niemców, całą broń myśliwską i inną ukry-
to w kominie garażu. Sądzono, że przyda się niedługo do 
walki z okupantem. O broni w kominie nie mogli dowiedzieć 
się Niemcy, bo całej rodzinie groziłoby rozstrzelanie. Posta-
nowiono więc przerobić garaż i stolarnię na magazyn nawo-
zów sztucznych i innych rupieci gospodarczych; przewód 
kominowy zatkano, uznano, że jest to jeden z najważniej-
szych magazynów gospodarczych. Sądzę, że kilkoro ludzi 
z gospodarstwa wiedziało o tej broni, ale nikt nie doniósł 
okupantowi. Dopiero Rosjanie po wkroczeniu rozbili komin, 
ktoś im powiedział. Tymczasem jednak trwała wojna. Prze-
grana Francji w 1940 roku odbiła się szerokim echem w na-
szej rodzinie i wśród znajomych. Nadzieje na szybki koniec 
wojny nie spełniły się.

Na wiosnę 1941 roku nad San, a więc i do Witryłowa, 
przyjechały szturmowe oddziały Wehrmachtu. Zaczęto do-
myślać się, że wojna Niemców z ZSRR wisi na włosku. Rano 
22 czerwca potężny warkot samolotów zbudził całą naszą 
rodzinę. Samoloty, eskadra za eskadrą, leciały na wschód. 
Niemieccy żołnierze w hełmach i z bronią gotową do strzału 
obserwowali drugi brzeg Sanu. Był to najradośniejszy dzień 
w całym okresie okupacji. Dwaj nasi wrogowie rozpoczęli 
morderczą wojnę. Niemcy szybko poszli na Wschód. W tym 
czasie, po wielu przygodach, wrócił z wojny stryj Ksawery. 
Zajął się znowu gospodarką leśną i działalnością w AK. Tam 
też został zastępcą komendanta rezerw okręgu Borowik.

O nawiązanych w okresie okupacji kontaktach rodzi-
ny Dwernickich z ZWZ-AK świadczy m.in. niniejsze wspo-
mnienie Franciszka Terchy, zamieszczone w „Brzozowskich 
Zeszytach Historycznych” nr 12 (2000 r.). Mimo iż byłem 
najmłodszy, na życie rodziny zarabiałem wozakowaniem. 
Nie dziwiły mnie zlecenia Józefa Lisowskiego względnie 
starszego brata Władysława, który pracował u niego w 
warsztacie ślusarskim, na przewozy zboża od Dwernickich 
z Witryłowa do Wróblika lub od Kraińskich z Jabłonki do 
Korczyny. Podejrzeń co do jakości przewożonego towaru 
nabrałem dopiero wówczas, gdy zorientowałem się, że pod 

pretekstem gościny dbają o to, bym nie uczestniczył w za-
ładowaniu ani wyładowaniu wasążka, a w drodze w pewnej 
odległości towarzyszył mi każdorazowo nieznajomy rowe-
rzysta. Pewnego razu, mimo zimy, zrobiło mi się gorąco, 
kiedy upewniłem się, że wiezione sankami z Witryłowa do 
Rymanowa zboże i kartofle służą jako kamuflaż dla bro-
ni i innych „trefnych” przesyłek. W Humniskach skręciłem 
na boczną drogę, by wykorzystać skrót z Wielkiej na Małą 
Stronę. Mijając domy zasłaniające mi widok na drogę, którą 
jechałem, zobaczyłem przyzywających mnie niemieckich 
żandarmów, stojących obok auta. Kiedy zatrzymałem ko-
nia i na uginających się nogach podszedłem bliżej, okazało 
się, że nie mogą pokonać śnieżnej zaspy usypanej wszerz 
drogi. Siląc się na spokój, przepiąłem konia i wyciągnąłem 
auto z zaspy. Nawet czekolada, otrzymana od Niemców 
w podziękowaniu za usługę, długo nie mogła przywrócić 
mi spokoju na myśl o niebezpieczeństwie, jakie mi grozi-
ło. W odpowiedzi na wymówki, jakie zrobiłem po powrocie 
bratu i szwagrowi za dezinformację co do wykonywanych 
zadań, zostałem przez nich zobowiązany do zachowania 
bezwzględnej tajemnicy, a na wszelki wypadek otrzymałem 
fiolkę cyjanku, którą nosiłem w klapie furmańskiego ubra-
nia. Dopiero powojenne aresztowania braci przez UB zo-
rientowały mnie o ich roli w strukturach AK.

Niecałe dwa lata nie mieliśmy Niemców na karku, bo 
już w 1943 roku zaczęło się przygotowywanie linii obronnej 
wzdłuż Sanu.

U nas zainstalowało się kierownictwo odcinka robót, 
porucznik i kilku żołnierzy. Część naszego dworu została 
przez nich zajęta. Jedyny pożytek z tego był taki, że ban-
dy, rabusiów, które grasowały w okolicy, omijały Witryłów. 
Niemiecki porucznik okazał się człowiekiem przyzwoitym. 
Na froncie wschodnim stracił jedno oko, część nosa i kilka 
żeber. Pewnego razu, siedząc wieczorem na tarasie przed 
domem z moimi rodzicami, jakoś się rozkleił i powiedział do 
nich: “ja tu siedzę w ciszy i spokoju a moja żona w Hano-
werze pewnie jest w piwnicy, bo Anglicy i Amerykanie bom-
bardują całe Niemcy w dzień i w nocy”. W ten sposób do-
wiedzieliśmy się o totalnym bombardowaniu Niemiec, nikt o 
tym przedtem nie wiedział.

Jeszcze w 1942 roku majątek Temeszów został 
skonfiskowany i przejęty przez Liegenschaft. Ciocia Zosia 
po przejściach z gestapo które u nich kwaterowało do 1941 
roku, zmarła w szpitalu w Krośnie, Stryj Władysław został 
nadleśniczym w Birczy, tam też był komendantem placówki 
AK. Niestety w 1944 roku został aresztowany i rozstrzelany 
przez gestapo w Jaśle. Dzisiaj wiemy, że wielu ziemian od-
dało swoje życie w podobny sposób za wolność Polski.

W zimie 1943-1944 roku zmarła nasza kochana 
babcia Wanda Hołyńska, która mieszkała w Witryłowie w 
okresie okupacji. Na pogrzeb przyjechali wszyscy nasi są-
siedzi. W nocy przed pogrzebem spadł śnieg, tak że droga 
na cmentarz w Dydni była biała i lśniła czystością. A drzewa 
pokryte kiściami śniegu przy lekkim wietrze kłaniały się sa-
niom, na których wieziono trumnę. Babcia pochowana zo-
stała w grobowcu Dydyńskich.

Po wojnie miano ją przenieść do grobowca Hołyń-
skich w Ropience, ale tak się nie stało, bo wszystko ule-
gło zmianie. Wiosną 1944 roku prace nad umocnieniami 
obronnymi nad Sanem były w pełnym toku. W naszym 
parku po jego prawej i lewej stronie powstały dwa potężne 

c.d. na str. 25.
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Remonty obiektów użyteczności publicznej
2011

Wykonano remont dachu, elewacji, wymieniono 
tablice elektryczne w budynku Remizy Strażackiej w Krze-
miennej.

Zamontowano 4 szt. nowych okien PCV wraz z para-
petami w budynku Domu Ludowego w Niebocku.

Wyremontowano pomieszczenia kuchni w budynku 
Domu Ludowego w Końskiem. 

Zakupiono i zamontowano zbiornik na wodociągu 
zasilającym Wiejski Dom Kultury w Dydni.

Zabezpieczono pokrycie dachu dworu i spichlerza  w 
Dydni oraz przeprowadzono niezbędne prace zabezpiecza-
jące na budynku byłego ośrodka zdrowia w Krzemiennej.

2012
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(PROW) – działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi 
zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja i urządzenie 
obiektów komunalnych i rekreacyjno – sportowych  w miej-
scowościach: Końskie, Krzywe, Krzemienna, Jabłonka na 
szlaku Architektury Drewnianej”. Koszt zadania to 1,1 mln 
zł, dofinansowanie z PROW wyniosło ok. 45 %. W ramach 
ww. zadania:
- rozbudowano Dom Ludowy w Krzywem poprzez dobu-

dowę świetlicy i garażu OSP o pow. 104,73 m2; wyre-
montowano wnętrze budynku, wykonano nowy dach, 
elewację z dociepleniem, ogrodzenie oraz parking z 
kostki brukowej o pow. 450 m2

- zmodernizowano Dom Ludowy w Krzemiennej poprzez 
gruntowny remont wraz z zmianą dachu, wykonano 
ogrodzenie, elewację z dociepleniem, dojścia, chodniki i 
parking

- odrestaurowano Park Rekreacyjny w Krzemiennej  na 
powierzchni 0,9 ha - urządzono Skwer Dydyńskich, wy-
konując pogłębienie i oczyszczenie stawu o pow. 0,4 ha, 
a na gruncie o  pow. 0,5 ha urządzono trawniki, żwiro-
wane ścieżki spacerowe, zamontowano ławki i kosze na 
śmiecie, posadzono krzewy i drzewka

- wybudowano boisko sportowe w Końskiem o nowej na-
wierzchni trawiastej o wym. 62,0 x 32,0 m do piłki nożnej 

i do siatkówki o wym. 9,0 x 20,0 m, ogrodzenie wys. 
3,0 m , plac rekreacyjny wyposażono  w dwa zadasze-
nia i 34 ławki, wykonano chodniki z kostki brukowej i 
położono nawierzchnię asfaltową na parkingu

- wykonano modernizację Domu Ludowego w Jabłonce:  
remont sali tanecznej, klatki schodowej, sanitariatów, in-

Rozbudowany Dom Ludowy w Krzywem

Zmodernizowany Dom Ludowy w Krzemiennej

Skwer Dydyńskich w Krzemiennej

Odrestaurowana figura Św. Jana w Krzemiennej 
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stalacji wod-kan i elektrycznej oraz wymiana drzwi.
Rozpoczęto modernizację istniejącego budynku 

„ochronki” z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej oraz 
restaurację starej szkoły na Dom Sztuki Muzycznej w Dydni.

W Domu Ludowym w Niebocku wykonano remont 
sanitariatów, wymieniono instalację wod-kan, elektryczną, 
okna i drzwi, posadzki, drzwi zewnętrzne do pomieszczeń 
byłej biblioteki, wykonano licowanie ścian i odmalowano 
wszystkie pomieszczenia.

2013
Wyremontowano pomieszczenia kuchni, klatki scho-

dowej i wymieniono zasilanie elektryczne w budynku Domu 
Ludowego w Niebocku.

W ramach utrzymania budynku Ośrodka Zdrowia w 
Witryłowie wymieniono pokrycie dachu.

Zmieniono pokrycie dachu na budynku Domu Ludo-
wego w Grabówce. 

Wymieniono dach na budynku byłej szkoły podsta-
wowej w Uluczu.

Sala taneczna w Domu Ludowym w Jabłonce

Remont starej szkoły na potrzeby 
Domu Sztuki Muzycznej w Dydni

Dziecięcy Dom Pracy Twórczej w Dydni (dawna ochronka)

Kuchnia w Domu Ludowym w Niebocku

Nowe boisko sportowe w Końskiem

Wymieniono dach na Domu Ludowym w Grabówce
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2014
Nowy wystrój wewnętrzny otrzymały sale (duża i 

mała) w budynku Domu Ludowego w Niebocku.

Przebudowanano kuchnię i zaplecze sanitarne, a 
także odnowiono klatkę schodową w budynku Domu Ludo-
wego w Grabówce.

Uporządkowano teren byłego dworu w Niebocku 
oraz dokończono prace remontowe przy budynku Ośrodka 
Zdrowia w Niebocku.

Wykonano nowy podjazd dla niepełnosprawnych do 
budynku admiministracyjnego Urzędu Gminy w Dydni.

Na potrzeby mieszkańców Gminy Dydnia zakupiono 
do Domu Przedpogrzebowego w Parafii Niebocko komorę 
chłodniczą dwukomorową do przechowywania zwłok.

Prowadzone są działania w zakresie wyposażenia 
Domu Ludowego w Krzywem (stoły, firanki, itp.).

Do końca br. zostanie zakończona moderniza-
cja Domu Ludowego w Witryłowie w zakresie urządzania 
obiektów kulturalnych na szlaku Architektury Drewnianej, 
realizowane w ramach PROW – działanie: odnowa wsi, pla-
nowany koszt - 168,8 tys. - dof. zewnętrzne ok. 100 tys. zł. 
Podobnie zostanie wyremontowany budynek Domu Ludo-
wego w Jabłonce w ramach ww. programu, będą również 
realizowane zadania o mniejszym  zakresie w Niewistce i 
Obarzymie.

Chodniki
2012

Przy współpracy z Podkarpackim Zarządem Dróg 
Wojewódzkich Gmina Dydnia wybudowała 600,0 m chod-
nika w Dydni przy drodze wojewódzkiej za kwotę 400,0 tys. 
zł, z czego 200,0 tys. pochodziło z budżetu gminy.

2013
W Niebocku przy drodze wojewódzkiej nr 835 Lub-

lin – Grabownica Starzeńska wybudowano kolejny odcinek 
chodnika o długości 263 m.

W Temeszowie w ciągu drogi powiatowej nr 2046R 
Krzemienna – Jurowce, oddano do użytku 388 m chodnika 
dla pieszych.

Nowy dach na byłej szkole w Uluczu

Duża sala  w Domu Ludowym w Niebocku

Klatka schodowa w Domu Ludowym w Grabówce

Podjazd dla niepełnosprawnych do budynku 
Urzędu Gminy w Dydni

Kuchnia w Domu Ludowym w Grabówce
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Koszt budowy chodników zamyka się w kwocie 317,2 
tys. złotych, udział gminy wynosi 157 tys. zł.

2014
Wybudowano 215 m chodnika dla pieszych w Teme-

szowie (I etap) w ciągu drogi powiatowej nr 2046 Krzemien-
na – Witryłów – Jurowce. W tym roku zostanie również za-
kończony II etap budowy ww. chodnika na długości 153 m, 
a koszt budowy obydwu etapów zamknie się w kwocie ok. 
200 tys. zł, (połowa środków pochodzi z budżetu Powiatu 
Brzozowskiego, a druga z Gminy Dydnia).

W centrum Dydni (k. Wiejskiego Domu Kultury) zo-
stanie wybudowany kolejny (ok. 210 m) odcinek chodnika 

dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin -  
Grabownica Starzeńska.

W najbliższym czasie w Niebocku (zadanie przed 
przetargiem – koszt ok. 80 tys. zł) zostanie zakończona roz-
poczęta w ubiegłym roku budowa części chodnika w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Grabownica Starzeńska.

Oświetlenie drogowe
2012

Wykonano oświetlenie drogowe w Niebocku (etap 
III).

Chodnik w Temeszowie (wjazd do miejscowości)

Chodnik w Temeszowie (obok szkoły)

Oświetlenie w Niebocku

Chodnik w Niebocku (centrum wsi)

Nowy chodnik w Dydni

Chodnik w Niebocku
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2013
Wybudowano część oświetlenia drogowego w Koń-

skiem i Obarzymie.

Wykonano zasilanie opraw oświetlenia świąteczne-
go w Dydni.

Naprawiono zdewastowane oświetlenie hybrydowe 
na kładce nad Sanem  - koszt ogółem 84,1 tys. zł.

Inwestycje drogowe
2011

Z udziałem środków zewnętrznych przebudowano 
odcinkowo nawierzchnię dróg dojazdowych prowadzących 
do zabudowań i gruntów rolnych w: Końskiem - k. Lesz-
czyka, w Grabówce k. stadionu, w Niebocku w kierunku 
przysiółka „Potoki”, w Temeszowie k. szkoły, uzupełniono 
nawierzchnię drogi na odcinku Wydrna – Wygoda.

W ramach funduszu ochrony gruntów rolnych wyko-
nany został dojazd do gruntów na drodze k. Domu Ludowe-
go Dydni.

Wyremontowano nawierzchnię drogi (k. kładki) w  
Witryłowie.

Utwardzono kostką brukową zatokę autobusową w 
Niebocku.

Umocniono zniszczone skarpy rowu przy drodze k. 
cmentarza w Niebocku oraz zabezpieczono osuwiska przy 
parkingu i drodze k. szkoły.

Uregulowano odcinek koryta rzeki w ciągu  drogi „Na 
Waśkówkę” a także poprawiono nawierzchnię na uszkodzo-
nych mostach na drogach w Wydrnej.

Zakończono I etap prac projektowych oświetlenia  
dróg w Obarzymie.

Zakupiono dwie wiaty przystankowe oraz wyremon-
towano dwie istniejące w zatokach przystankowych w Ja-
błonce.

Droga koło stadionu w Grabówce

Droga koło szkoły w TemeszowieDroga koło Leszczyka w Końskiem

Nowe oświetlenie w Obarzymie

Droga w kierunku przysiółka „Potoki” w Niebocku
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2012
W ramach przebudowy i modernizacji dróg wykona-

no:
- nawierzchnię odcinka drogi z płyt żelbetowych typu 

JOMB długości 250 m „Za Dębinę” w Dydni,
- nawierzchnię asfaltową na długości 600,0 m w Jabłonce  

„Łączki”,
- zmodernizowano drogę dojazdową do gruntów rol-

nych w Wydrnej, o nawierzchni z płyt żelbetowych typu 
JOMB na dł. 480,0m (od drogi powiatowej do kaplicy św. 
Jana),

- wykonano regenerację i naprawę drogi Grabówka - La-

lin w Grabówce i naprawę drogi Temeszów - Rzeki.
Koszt robót wyniósł 313,9 tys. zł, gdzie środki ze-

wnętrzne stanowią kwotę 282,6 tys. zł.
2013

Wyrementowano odcinki dróg (wg nazw lokalnych) w 
nastepujących miejscowościach:
- Jabłonka - droga „na Boczara” – 300 m
- Końskie  - droga na „Łaz” – 1400 m.

W Niebocku wykonano drogę „do Cyptora” oraz zre-
kultywowano odcinek drogi nr 1471.

W Wydrnej wykonano drogę „Waśkówka” i Wydrna–
Rudawiec. 

Droga Wydrna-Wygoda

Droga koło kładki w Witryłowie

Zatoka autobusowa w Niebocku

Droga na „Waśkówkę” w Wydrnej

Droga „Za Dębinę” w Dydni

Nowa wiata przystankowa w Jabłonce



19Nasza Gmina Dydnia III/2014

W Temeszowie drogę na tzw. „Dział”.
Koszt wszystkich wykonanych dróg to 1008,8 

tys. zł.
2014

Położono nową nawierzchnię bitumiczną na długości 
ponad 2,2 km na drodze przez Wolę Dydyńską. 

Inwestycje oświatowe
2011

Przeprowadzono remont (wraz z częściowym pod-
biciem fundamentów) części budynku z wymianą stolarki 
okiennej i drzwiowej w starej części Szkoły Podstawowej w 

Obarzymie.
Wykonano remont części budynku dydaktycznego-

Zespołu Szkół w Niebocku.
Pomalowano pokrycie dachu oraz doprowadzono 

nowe instalacje ciepłej wody w sanitariatach w budynku Ze-
społu Szkół Publicznych w Końskiem.

2012
Wykonano elewację wraz z dociepleniem ścian bu-

dynku dydaktycznego, łącznika, nowe schody wejściowe, 
odwodnienie budynku oraz malowanie elewacji sali gimna-
stycznej  w ramach zadania – pn.: Remont elewacji Zespołu 
Szkół w Niebocku.

Zmodernizowana droga na „Łaz” w Końskiem

Nowa droga w Niebocku

Droga na „Dział” w Temeszowie

Droga do kaplicy św. Jana w Wydrnej

Droga „na Boczara” w Jabłonce

Droga „Łączki” w Jabłonce (w kierunku Woli Dydyńskiej)
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Urządzono dwa zadaszenia (wiaty) dla zawodników 
na boisku sportowym przy Zespole Szkół w Dydni. 

Zakupiono kilka instrumentów dla Szkoły Muzycznej 
I st. w Dydni.

Rozpoczęto projekt pt. „Radosny świat dziecka 
- Rozwój Samorządowego Przedszkola w Dydni” współfi-
nansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Kwota projektu 405,5 tys. zł, w 
tym dofinansowanie 344,7 tys. zł. W ramach projektu został 
utworzony nowy oddział przedszkolny dla 15 dzieci w wieku 
od 3 do 5 lat.

Ponadto zrealizowano projekt pn.: Indywidualizacja 
procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkół 
podstawowych z terenu Gminy Dydnia - kwota projektu 
197,1 tys. zł, kwota dofinansowania 197,1 tys. zł, kwota zre-
alizowana w 2012 roku - 63 729,63 zł. W ramach projektu 
były realizowane dodatkowe zajęcia w Szkołach Podstawo-
wych w: Dydni, Grabówce, Jabłonce, Końskiem, Niebocku 
oraz Wydrnej.

Droga przez Wolę Dydyńską w Dydni

Wymiana okien w szkole w Obarzymie

Budynek dydaktyczny szkoły w Niebocku

Zespół Szkół w Niebcku

Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Publicznych 
w Końskiem

Nowy most w Dydni
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2013
Wykonano nowe kotłownie w szkołach w Krzywem i 

w Niewistce.
Ogrodzono boisko sportowe przy Szkole Podstawo-

wej w Krzemiennej.
Przystąpiono do adaptacji niewykorzystanych po-

mieszczeń starej szkoły na potrzeby Domu Sztuki Muzycz-
nej w Dydni (etap I).

Szkoła Podstawowa w m. Krzywe otrzymała nową 
elewację budynku, kanalizację deszczową i odwodnienie 
obiektu.

Wymieniono stolarkę okienną (95 szt.) i drzwiową 
(7 szt.) w budynkach szkolnych w Krzywem i Końskiem. 
Część pomieszczeń klasowych została odnowiona i poma-
lowana. 

W ramach programu „Rodosna Szkoła” doposażono   
w pomoce dydaktyczne i edukacyjne szkoły w Obarzymie, 
Niewistce, Krzemiennej, Witryłowie, Krzywem i Temeszo-
wie oraz wykonano plac zabaw przy szkole w Niebocku. 
W Niebocku wykonano podjazd dla niepełnosprawnych, ta-

Zadaszenia dla zawodników na stadionie przy szkole w Dydni

Nowa sala w Samorządowym Przedszkolu w Dydni

Pomoce naukowe w szkole w Niewistce

„Radosna Szkoła” w Szkole Podstawowej w Witryłowie

Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Krzemiennej Pomoce dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Obarzymie 
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ras, dojścia i płytkę odbojową wokół budynku Zespołu Szkół 
oraz wyremontowano sanitariaty.

Zakupiono 11 szt.  instrumentów (dwa pianina, for-
tepian, trzy akordeony, saksofon, flet poprzeczny, klarnet 
oraz dwoje skrzypiec dla dzieci) dla Szkoły Muzycznej I st. 
w Dydni”, dofinasowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego.

Wykonano place zabaw przy szkołach w Krzemien-
nej i Wydrnej.

2014
Wykonano część nowego ogrodzenia przy Zespole 

Szkół w Niebocku.
W roku bieżącym zostanie wykonany II etap remon-

tu i modernizacji Domu Sztuki Muzycznej w Dydni (stara 
szkoła). 

We wrześniu w Jabłonce, zostanie utworzony plac 
zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, 
który zostanie dofinansowany w ramach Rządowego pro-
gramu - „Radosna Szkoła”.

Kotłownia w Szkole Podstawowej w Krzywem

Kotłownia w Szkole Podstawowej w Niewistce

Elewacja i nowe okna w Szkole Podstawowej w Krzywem

Ogrodzenie boiska w Krzemiennej Plac zabaw przy Zespole Szkół w Niebocku

Zakupione pianino dla Szkoły Muzycznej w Dydni
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Ochotnicze Straże Pożarne
2011

Wyposażono w sprzęt jednostki Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych (OSP) z terenu gminy Dydnia na kwotę 
127 tys. zł, m.in. zakup 2 zestawów aparatów powietrznych 
dla OSP Dydnia. 

2012
Dofinasowano zakup sprzętu i wyposażenia z zakre-

su ochrony przeciwpożarowej na kwotę 140 tys. zł, m.in. 
motopompy szlamowej „Honda WT 30X” dla OSP Niewist-
ka, 4 szt. aparatu powietrznego z czujnikiem bezruchu, ze-
stawu ratowniczego PSP-R1 oraz stacji obiektowej DSP-

52BS z radiotelefonem MOTOROLA CM – 140 z terminalem 
GSMDTG-53 dla OSP w Niebocku.

2013
Zakupiono samochód strażacki Reanault Trafic dla 

OSP Niewistka oraz sprzęt ochrony przeciwpożarowej na 
kwotę 123 tys. zł, m.in., radiotelefony nasobne „MOTO-
ROLA GP 360” po dwie sztuki dla: OSP Krzemienna, OSP 
Temeszów, OSP Krzywe oraz radiostację samochodową 
Motorola GM 360 dla OSP Temeszów i OSP Krzemien-
na.

2014
W bieżącym roku dla OSP Jabłonka zostanie zaku-

piony nowy samochód strażacki, który zostanie w ok. 50 % 
dofinansowany ze środków zewnętrznych.

Inwestycje sportowe
2011

Na stadionie w Dydni oraz na boisku przy Szkole 
w Niewistce, zamontowano piłkochwyty wykonane z siatki 
ogrodzeniowej.

Przy Szkole Podstawowej w Niewistce utwardzono 
plac, zamontowano bramki na boisku sportowym oraz wy-
budowano plac zabaw dla dzieci i młodzieży.

2012
Przebudowano ogrodzenie boiska sportowego (sta-

dionu) w Niebocku - wybudowano nowe ogrodzenie o dł. 2 
x po 40,0m i wys. 5,8 (łapacze piłki za bramkami) i 182,4 m, 

Samochód Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewistce

Ogrodzenie przy Zespole Szkół w Niebocku

Piłkochwyty na stadionie w Dydni

Plac zabaw w Krzemiennej

Plac zabaw w Wydrnej
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wys. l,5 m z dwoma bramami wjazdowymi i furtkami dla pie-
szych. 

2013
Wyremontowano ogrodzenie stadionu sportowego w  

Grabówce w ramach „Programu Rozwoju Inwestycji Spor-
towych” Ministerstwa Sportu i Turystyki, całkowity koszt za-
dania to 60 tys., w tym 30 tys. z ww. programu.

Ochrona środowiska
2011

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Koń-
skiem i Witryłowie wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków 

w Witryłowie. Koszt inwestycji zamknął się w kwocie ponad 
4,4 mln zł.

2013
Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej (I etap) w  

Krzywem.

Ochrona zdrowia
2011

Dokonano modernizacji w budynku Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krzemiennej, koszt 68 tys. zł

2012
Urządzono pomieszczenie socjalne i podjazd dla 

niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Witry-
łowie.

Fundusz sołecki
W poszczególnych sołectwach wykonywane są  pra-

ce przy realizacji zadań przewidzianych do wykonania w ra-
mach Funduszu Sołeckiego. W kolejnych latach z budżetu 
Gminy Dydnia przeznaczono na nie nastepujące kwoty:
2011 r. - 205,0 tys. zł
2012 r. - 222,0 tys. zł
2013 r. - 234,2 tys. zł
2014 r. - ponad 255 tys. zł.

Jan Kopija
Stanisław Pytlowany

Beata Czerkies
fot. archiwum, Grzegorz Cipora, Sylweriusz Pytlowany

Ogrodzenie stadionu w Grabówce

Oczyszczalnia ścieków w WitryłowiePiłkochwyty na boisku w Niewistce

Ogrodzenie stadionu w Niebocku

Ośrodek Zdrowia w Witryłowie
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14 lipca 2014 roku dziennik „Rzeczpospolita” roz-
strzygnął 10. jubileuszową edycję Rankingu Samorządów 
2014 w Polsce. Gmina Dydnia znalazła się na 40. miejscu 
w kraju w kategorii gmin wiejskich (1566 gmin w Polsce), 
uzyskując 51,67 pkt. 

W finałowej setce znalazły się, poza Gminą Dydnia, 
tylko trzy gminy z województwa podkarpackiego. Wyższe 
lokaty osiągnęły dwie duże gminy wiejskie: Gmina Dębica 
(6. miejsce), Gmina Mielec (22. miejsce), niżej od Gminy 
Dydnia oceniona została  Gmina Kuryłówka, która uplaso-
wała się na 57. miejscu. 

W pierwszym etapie na podstawie danych z Mini-
sterstwa Finansów dotyczących samorządów w Polsce wy-
brano miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały 
swoimi finansami w latach 2010-2013 i jednocześnie naj-
więcej w tym czasie inwestowały. 

Po zakończeniu pierwszego etapu uzyskano listę sa-
morządów, których finanse najlepiej odpowiadały kryteriom 
wyznaczonym przez kapitułę. Na czele kapituły od począt-
ku rankingu, tj. od 2005 r. stoi Jerzy Buzek, były premier. 
W skład kapituły wchodzą także: Jerzy Stępień oraz przed-
stawiciele związków samorządowych i instytucji współpra-
cujących z „Rzeczpospolitą” przy tworzeniu rankingu, tj.: 
PKO BP, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktu-
ry i Rozwoju. Do drugiego etapu zakwalifikowały się 564 
samorządy, w tym: 64 miasta na prawach powiatu, 250 
gmin miejskich i miejsko – wiejskich oraz 250 gmin wiej-
skich. Wszystkie gminy, które przeszły pierwszy etap, otrzy-

mały ankiety składające się z 18 pytań, na które musiały 
odpowiedzieć, dostarczając danych do końcowej oceny w 
rankingu.

W drugim etapie brano pod uwagę, m.in.: udział wy-
datków na realizację kontraktów z organizacjami pozarzą-
dowymi w latach 2010-2013, liczbę złożonych wniosków 
o dofinansowanie organizacji pozarządowych w latach 
2010-2013, wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca w latach 2010-2013, wyniki testu szósto-
klasistów oraz gimnazjalistów w latach 2012-2013, liczbę 
nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie 
gminy w latach 2010-2013 w przeliczeniu na 1000 miesz-
kańców, funkcjonowanie urzędu na podstawie jednej z me-
tod/narzędzi wsparcia zarządzania: CAF, EFQM, ISO, PRI. 
Oceniano: wiarygodność kredytową, badanie sprawozda-
nia finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta, 
udział wydatków na promocję gminy w wydatkach ogółem 
w latach 2012-2013, współpracę z jednostkami pomocni-
czymi, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, inicjatywy w 
ramach partnerstwa publicznego, plan zagospodarowania 
przestrzennego, wydawanie pozwoleń na budowę na pod-
stawie decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, sposoby zapobiegania bezrobo-
ciu w gminie, funkcjonowanie Karty Dużej Rodziny. 

10. jubileuszowa edycja rankingu samorządów 2014 
została opublikowana w numerze 162 (9889) z dn. 15 lipca 
2014 r. „Rzeczpospolitej”.

Beata Czerkies

okopy ze schronami i stanowiskami dla karabinów maszy-
nowych. Wzdłuż Sanu przebiegały dwa rzędy zasieków z 
drutu kolczastego, w wyznaczonych miejscach ciągnęły się 
rowy strzeleckie, stanowiska dla ciężkiej artylerii i czołgów. 
Całość uzupełniały głębokie rowy przeciwczołgowe. Niem-
cy w rozmowach prywatnych uważali, że na tej linii będą 
się bronić około czterech miesięcy. Sytuacja wydawała się 
poważna.

Jak się później dowiedziałem, wywiad polski z AK 
dosyć dokładnie skopiował linie obronne wzdłuż Sanu i wia-
domości te przekazał na zachód. Ale wywiad radziecki rów-
nież nie próżnował i też dokładnie wiedział, jak wyglądają 
niemieckie linie obronne. Po wkroczeniu Armii Czerwonej 
na te tereny, jeden z podoficerów radzieckich chodził po Wi-
tryłowie i mówił wskazując palcem: „Ciebie widziałem, jak 
kopałeś rowy obronne, ciebie także, a gdy szliście do do-
mów po skończonej pracy, to ja zaczynałem robić pomiary 
i szkice”. Trzeba przyznać, że nikt do tej pory nie wie, kto z 
Polaków pomagał sowieckim wywiadowcom.

Rodzice, szczególnie ojciec, który był już poważnie 
chory na serce, wynajęli mieszkanie w Brzozowie, aby na 
okres walk tam zamieszkać. Wszyscy byli przekonani, że 
jeśli front się zatrzyma, to nasz dom i wszystkie wsie nad 
Sanem zostaną zniszczone. W tej atmosferze zdawałem 
ostatni egzamin z ukończenia szkoły podstawowej przed jej 
dyrektorem w Witryłowie. Całą szkołę podstawową uczyłem 
się w domu, a tylko na koniec każdego roku zdawałem eg-
zamin, uzyskując odpowiednie świadectwo.

Już w lipcu 1944 roku słychać było potężną kanona-
dę artyleryjską która nasilała się z każdym dniem. Rosjanie 

parli na zachód i byli coraz bliżej. 26 lipca, dokładnie w dniu 
imienin mojej Mamy (św. Anny), wyjechaliśmy z Witryłowa. 
Został tam tylko stryj Ksawery, Niemcy także wyjechali.

Najpierw przyjechaliśmy do Odrzykonia pod Kros-
nem, sądząc, że tam będzie bezpieczniej niż w Brzozowie, 
bo dalej od niemieckich linii obronnych. Okazało się jednak 
odwrotnie, bo w Odrzykoniu zatrzymał się front, a my by-
liśmy przez dwa tygodnie właściwie na pierwszej linii, bo 
tylko jeden kilometr od okopów. Ukrywaliśmy się z kilkoma 
innymi ludźmi w murowanym kościele. W tym też okresie 
dokładnie nas okradziono. Dzięki pomocy stryja Ksawerego 
i Hali Nowosieleckiej, dobrej znajomej naszego domu, któ-
rzy przyszli po nas, udało nam się wydostać z Odrzykonia i 
dotrzeć do Brzozowa, gdzie był zupełny spokój.

Szybka ofensywa sowiecka zaskoczyła Niemców. 
Rosjanie bez bitwy przekroczyli San i cały plan obrony spalił 
na panewce, żaden budynek nie został zniszczony.

Jesienią 1944 roku przyszedł do ojca pan Władysław 
Owoc, członek AK, i oznajmił, że wszyscy ziemianie z okolic 
Brzozowa mają być aresztowani przez Urząd Bezpieczeń-
stwa Publicznego. Trzeba więc było szukać jakiegoś schro-
nienia. Znaleźliśmy go w zaprzyjaźnionym klasztorze ojców 
jezuitów w Starej Wsi. Umieszczono nas w willi rekreacyjnej 
koło Wólki i tam mieszkaliśmy do stycznia 1945 roku. Istot-
nie, aresztowano kilku ziemian, między innymi Antoniego 
Kraińskiego, właściciela wsi Jabłonka. W tym czasie UBP 
podburzał chłopów, aby wzniecili nową rabację, ale plany te 
się zupełnie nie powiodły. Po pewnym czasie aresztantów 
zwolniono, a my wróciliśmy do Brzozowa.

Zbigniew Wincenty Dwernicki
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„Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze.
Jego życie jest kulturą.

Poprzez nią człowiek odznacza się i odróżnia 
od całej reszty istnień,

wchodzących w skład widzialnego świata.
Człowiek nie może obejść się bez kultury.

Kultura jest właściwym sposobem 
istnienia i bytowania człowieka”.

Św. Jan Paweł II

29 maja 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy w Dyd-
ni miała miejsce wyjątkowa uroczystość. To właśnie w tym 
dniu na mocy uchwały Rady Gminy z dnia 6 marca 2014 r. 
w uznaniu zasług i wyróżniających osiągnięć na rzecz roz-
woju Gminy Dydnia, a przede wszystkim za wspieranie roz-
woju młodych talentów w naszym środowisku nadano Panu 
Maksymilianowi Celedzie tytułu Honorowego Obywatela 
Gminy Dydnia. 

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, Maksymi-
lian Celeda urodził się 09.02.1938 r. w miejscowości Chru-
śle, woj. łódzkie, powiat łowicki. Jest absolwentem średniej 
Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Łodzi w klasie mistrzow-
skiej znakomitego mistrza Aleksandra Kamińskiego oraz 
absolwentem Wydziału Filozoficzno-Historycznego i Eko-
nomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Pra-
cował w placówkach oświatowych i społeczno-kulturalnych. 
Od 1972 r. pełnił funkcje: zastępcy dyrektora, później dyrek-
tora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego, a następnie 
Radcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie 
od 1978 roku pracuje w Ministerstwie Kultury na różnych 
stanowiskach. 

Pełni funkcję Prezesa Fundacji „Stypendia i Nagro-
dy im. Tadeusza Kulisiewicza”, której celem jest otaczanie 
opieką i promowanie utalentowanych, wyróżniających się 
osiągnięciami młodych twórców sztuki współczesnej. Po-
nadto jest członkiem Prezydium Przyjaciół Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie i członkiem Prezydium Stowarzy-
szenia Przyjaciół Łodzi.

Maksymilian Celeda to osoba szczególnie zasłużo-

na dla polskiej kultury i oświaty. Jest inicjatorem i organi-
zatorem wielu przedsięwzięć artystycznych o zasięgu ogól-
nopolskim i międzynarodowym, w tym Polskiej Orkiestry 
Sinfonia Iuventus, która ma na celu promowanie młodych, 
zdolnych muzyków, instrumentalistów i dyrygentów. Rów-
nież jest  współinicjatorem i pomysłodawcą powstawania 
szkół artystycznych w małych gminach, przede wszystkim 
wiejskich, także w Gminie Dydnia, gdzie w 2012 roku po-
wstała Szkoła Muzyczna I stopnia. 

Swoim zaangażowaniem wniósł ogromny wkład w 
rozwój infrastruktury w małych ośrodkach kultury, również 
w Gminie Dydnia. Dzięki wsparciu ze strony Dyrektora po-
wstało Centrum Kultury w Jabłonce oraz Kulturalne Cen-
trum Gminy Dydnia wraz z rozbudową i adaptacją Domu 
Ludowego na Wiejski Dom Kultury w Dydni. Oba przedsię-
wzięcia były współfinansowane ze środków pochodzących 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gmi-
ny Dydnia.

Za działalność na rzecz rozwoju szkolnictwa arty-
stycznego i kultury polskiej Pan Maksymilian Celeda został 
uhonorowany wieloma znaczącymi odznaczeniami między 
innymi: Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodze-
nia Polski, Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem za 
Długoletnią Służbę. 

Uroczystość wręczenia Tytułu Honorowego Obywa-
tela Gminy poprzedzona została koncertem uczniów i peda-
gogów Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni pod kierunkiem 
Dyrektor Szkoły dr Elżbiety Przystasz. Koncert został za-
dedykowany Panu Dyrektorowi Maksymilianowi Celedzie, 
inicjatorowi powstania Szkoły Muzycznej I stopnia w Gminie 
Dydnia. Był on ,,naszą muzyczną laurką” za zaangażowa-
nie i nieustanne wspieranie rozwoju szkoły.

Koncert poprowadzili nauczyciele Maria i Tomasz 
Putrzyńscy. Nie zabrakło na nim również Tomasza Mazura 
akordeonisty z Grabówki, absolwenta Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia w Sanoku, laureata wielu konkursów 
ogólnopolskich i międzynarodowych, obecnie nauczyciela 
klasy akordeonu Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni.

Katarzyna Wójcik

Zaszczytny tytuł dla Maksymiliana Celedy 

Honorowy Gość wśród uczestników uroczystości
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Po zakończonym programie artystycznym z rąk 
Wójta Gminy Dydnia Jerzego F. Adamskiego, Przewodni-
czącego Rady Gminy Piotra Szula i Skarbnika Gminy Zofii 
Pytlowanej Pan Dyrektor Maksymilian Celeda odebrał pa-
miątkowy grawerton oraz serdeczne podziękowania. 

Maksymilian Celeda został siódmym Honorowym 
Obywatelem Gminy Dydnia i dołączył do grona osób za-
służonych. Takie wyróżnienie otrzymali również: Papież Św. 

Jan Paweł II, Arcybiskup Ignacy Tokarczuk, Ks. Jan Mierz-
wa, Poetka Urszula Skrabalak, Senator Stanisław Zając 
oraz Sekretarz Gminy Dydnia Alina Maślak.

To niezwykłe wydarzenie oraz koncert w wykonaniu 
dzieci i młodzieży ze Szkoły Muzycznej I stopnia pokazały, 
że warto inwestować w rozwój kultury i potencjał młodych 
artystów z małych gmin.

Katarzyna Wójcik

Kilkuset młodych tancerzy wzięło udział w Jubileu-
szowym X Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym 
„Dzieci gór i dolin”, który odbył się w dniach 28 – 29 czerwca 
2014 r. w Niebocku. Honorowym patronatem imprezę objął 
wicemarszałek województwa podkarpackiego Tadeusz Pió-
ro. Od czasu pierwszego Festiwalu, który odbył się w 2005 
roku, w Niebocku prezentowały się już dziecięce i młodzie-
żowe zespoły, między innymi z: Irlandii, Szkocji, Gruzji, 
Węgier, Rosji Chorwacji, Turcji, Bułgarii, Słowacji. Młodzi i 
najmłodsi artyści z Polski i innych zakątków Europy co roku 
starają się w czasie Festiwalu nie tylko promować folklor 
swych krajów, ale także odtwarzać zapomniane tradycje, 
tańce i obrzędy.

Wśród gości tegorocznego festiwalu znaleźli się m.in: 
ks. dziekan Edward Stępień – proboszcz parafii Niebocko, 
Tadeusz Pióro – wicemarszałek Województwa Podkarpa-
ckiego, Dariusz Sobieraj – wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego, Janusz Draguła – wice-
starosta powiatu brzozowskiego, Jerzy F. Adamski – wójt 
gminy Dydnia, Piotr Szul – przewodniczący Rady Gminy 
Dydnia, Bożena Chorążak – dyrektor Zespołu Szkół w Nie-
bocku, radni i sołtysi Gminy Dydnia.

Nieoficjalnie festiwal rozpoczął się 27 czerwca br. wy-
stępem zespołów z Ukrainy i Białorusi na placu przed Urzę-
dem Gminy w Dydni, natomiast oficjalna prezentacja zespo-
łów biorących udział w tegorocznym festiwalu miała miejsce 
w dniu 28 czerwca na stadionie sportowym w Niebocku.

W drugim dniu po uroczystym rozpoczęciu i powita-
niu „gwiazd” tegorocznego festiwalu przez prowadzącego 
Jacka Adamskiego - Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 

w Dydni, a także Wójta Gminy Dydnia - Jerzego F. Adam-
skiego rozpoczęły się długo wyczekiwane występy 6 zespo-
łów tj.:
- Zespołu Pieśni i Tańca MTATSMINDA - Batumi - Gruzja
- Zespołu Pieśni i Tańca KRYNICHKA - Brześć - Białoruś
- Zespołu Pieśni i Tańca DYBOGRAJ - Brody - Ukraina
- Zespołu Pieśni i Tańca SABINIK - Sabinov - Słowacja
- Zespołu Pieśni i Tańca MARKUSY - Markowa - Polska
- Zespołu Pieśni i Tańca KALINA - Niebocko - Polska

Młodzi artyści tańcem, śpiewem i muzyką promowa-
li folklory swych krajów. Zachwyt u publiczności wzbudził 
występ zespołu Mtatsminda z Gruzji -grupa kilkudziesięciu 
dzieci (50 osób) w tradycyjnych strojach, pod kierunkiem 

Beata Czerkies

Młodzi tancerze na scenie 

Organizatorzy i uczestnicy Festiwalu
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choreografa i równocześnie kierownika zespołu Mtatsmin-
da, Giorgi Pharsenadze, zaprezentowała tradycyjne gru-
zińskie tańce, dając przy tym wspaniałe widowisko. Piruety, 
podskoki i okrzyki wywołały gromkie brawa.

Słowa uznania i gratulacje dla wielkiej pasji i zaanga-
żowania, z jakim dzieci i młodzież pielęgnują tradycje swych 
ziem, przekazał wszystkim wykonawcom Wicemarszałek 
Województwa Podkarpackiego Tadeusz Pióro, a zespołowi 
z Gruzji wręczył pamiątkową lampę jako podziękowanie za 
wspaniały występ zespołu w Urzędzie Marszałkowskim Wo-

jewództwa Podkarpackiego.
Wszyscy młodzi artyści zostali uhonorowani pa-

miątkowymi grawertonami i nagrodami wręczanymi przez 
Jerzego F. Adamskiego – Wójta Gminy Dydnia, Janusza 
Dragułę – Wicestarostę Powiatu Brzozowskiego oraz Jacka 
Adamskiego – dyrektora GOKBPiW w Dydni.

Po wręczeniu nagród wszyscy uczestnicy tegorocz-
nego Jubileuszowego festiwalu zostali uwiecznieni na pa-
miątkowej fotografii.

Beata Czerkies

Szkoła Muzyczna I stopnia w Dydni działa od 
1 września 2012 roku a czas, który od tego dnia upłynął, 
dobitnie pokazał, że placówka na stałe wpisała się w życie 
kulturalne gminy. Oprócz działalności dydaktycznej  Szkoła 
Muzyczna I stopnia w Dydni organizuje koncerty zarówno 
samodzielnie, jak i we współpracy z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury. Tradycją stał się doroczny koncert kolędowy w 
okresie Bożego Narodzenia, a uznanie, jakim cieszy się 
wśród publiczności sprawia, że już drugi rok z rzędu zostaje 
powtórzony. W koncercie uczestniczą wszyscy uczniowie 
szkoły, prezentując swoje umiejętności zarówno jako soliści 
jak i w zespołach. Ci sami wykonawcy swoimi występami 
uświetniają różne uroczystości, uczestnicząc w koncertach 
podczas nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Dyd-
nia Panu Maksymilianowi Celedzie, wręczenia Certyfikatów 
„Najlepsi z Najlepszych Młodego Europejczyka”, a także 
podczas wizyty Ministra Władysława Kosiniaka – Kamysza  
w Samorządowym Przedszkolu w Dydni. Naszych młodych 
artystów nie zabrakło również na XI Konferencji Naukowo  
- Technicznej „Błękitny San”. 

Inną formą popularyzacji muzyki oraz wzbogacania 
oferty kulturalnej gminy jest inicjowanie przez szkołę wystę-
pów znanych artystów profesjonalnych, czego przykładem 
może być zorganizowany w Szkole Podstawowej w Jabłon-
ce koncert z okazji Kanonizacji Jana Pawła II z udziałem 
zespołu Deco Ensemble i światowej sławy akordeonisty z 
Sanoka Bartosza Głowackiego. 

Uczniowie SM I stopnia  w Dydni prezentują również 
swoje umiejętności poza gminą. Warto odnotować ich udział 
w koncertach Młodej Sanockiej Filharmonii odbywających 

się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Sanoku. 
Dyrektor szkoły od początku istnienia placówki kła-

dzie duży nacisk na udział uczniów w konkursach wyko-
nawczych. Już w pierwszym roku działalności szkoły uczeń 
klasy akordeonu Jan Malawski zdobył wyróżnienie w XIII 
Międzypowiatowym Konkursie  Kultury Muzycznej w Soko-
łowie Małopolskim. W tym samym konkursie, rok później, 
również wyróżnienie zdobyło trio fletowe w składzie: Kata-
rzyna Kondracka, Aleksandra Howorko i Kamila Krowiak, 
a Mariusz Niziołek z klasy akordeonu zdobył wówczas III 
miejsce.

Uczniowie szkoły uczestniczą także w przesłucha-
niach organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycz-
nej, których etap makroregionalny w minionym roku szkol-
nym miał miejsce w Nowym Targu. Wspomniane wcześniej 
trio fletowe uzyskało tam również wysokie noty. Kolejnym 
wielkim sukcesem była nagroda główna ucznia klasy trąb-
ki Przemysława Sidora na VIII Regionalnym Festiwalu In-
strumentów Dętych Blaszanych w Kolbuszowej. Na XIV 
Przeglądzie Zespołów Rytmiki Szkół Muzycznych I stopnia 
w Strzyżowie nasz Zespół Rytmiczny w składzie: Klaudia 
Dobosz, Aleksandra Nowak, Martyna Bluj, Sabina Pocałuń, 
Dominika Pocałuń, Emilia Marszałek, Angelika Mazur, Julia 
Chorążak i Klaudia Fejdasz zajął srebrne pasmo.

Sukcesem zakończył się udział Filipa Siwieckiego 
w XVIII Międzynarodowych Spotkaniach Akordeonowych 
w Sanoku, gdzie zdobył wyróżnienie, w VIII Tarnobrzeskim 
Konkursie Akordeonowym w którym uplasował się na II lo-
kacie oraz w IV Przeglądzie Szkół Muzycznych w Jarosła-
wiu (wyróżnienie II stopnia). W tym ostatnim konkursie jego 
koledzy z klasy akordeonu: Adrian Szul i Kacper Kosztyła  

Elżbieta Przystasz

„Wirtuoz” trąbki - Przemysław Sidor

Realizować swoją pasję - Katarzyna Nowak

fot. S. Pytlowany
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również zdobyli wyróżnienie II stopnia.
Te wszystkie sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby 

nie długie godziny ćwiczeń, a także wysiłek nauczycieli w 
przygotowaniu „swoich podopiecznych”, dlatego składam 
Im wszystkim serdeczne podziękowanie za cały rok pracy, 
która przyniosła widoczne efekty. Dziękuję również pra-
cownikom obsługi, Rodzicom z Radą Rodziców na czele 
oraz Wam Uczniowie. Nie może zabraknąć również podzię-

kowań dla Wójta Jerzego F. Adamskiego, Wicewójta Sta-
nisława Pałysa, Skarbnik Zofii Pytlowanej, Rady Gminy z 
Przewodniczącym Piotrem Szulem oraz Beaty Czerkies. To 
dzięki Waszym staraniom i zaangażowaniu powstała Szko-
ła Muzyczna I stopnia w Dydni i dzięki Wam ona się rozwija. 
Dziękuję również Zofii Kozłowskiej i całemu Zespołowi Ob-
sługi Szkół w Dydni.

Elżbieta Przystasz

11 czerwca w Szkole Podstawowej w Krzemiennej 
odbyło się Święto Rodziny. Dzień ten wszedł już na stałe 
do kalendarza imprez szkolnych i będzie stanowił część 
szkolnej tradycji. Na uroczystość przybyli rodzice, dzieci i 
zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt 
Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski oraz wieloletni przyjaciel 
szkoły, Pan Jerzy Hejnold. 

Po krótkich słowach powitania wygłoszonych przez 
dyrektora, odbyła się część artystyczna. Dzieci pod opieką 
pani Haliny Maślak recytowały wiersze dla swoich mam i 
tatusiów oraz śpiewały piosenki. Wystąpił też Filip Siwiecki, 
uczeń klasy II, który zagrał na akordeonie dwa piękne utwo-
ry: „Powiew jesieni” i „Taniec zakarpacki”. Wszyscy przy-
gotowali też dla swoich rodziców laurki i prezenciki w for-
mie Słoników szczęścia. Po części artystycznej głos zabrał 
Wójt, który wyraził zadowolenie z organizacji w szkołach 
tego typu spotkań oraz pogratulował rodzicom tak utalento-
wanych muzycznie dzieci. Następnie słowa podziękowania 
usłyszeliśmy od Pana Hejnolda. Powiedział on również, że 

rodzice mogą być dumni ze swoich dzieci, gdyż w części 
artystycznej dały wyraz swej ogromnej miłości dziecięcej. 
Pan Hejnold ofiarował również naszym uczniom słodkie po-
darunki, za które serdecznie dziękujemy. 

Zofia Wojnowska

Tegoroczne „IX Plenerowe warsztaty malarskie” zo-
stały przeprowadzone w dwóch malowniczych miejscach 
Obarzyma. Pierwszym było otoczone soczystą zielenią po-
dwórko szkoły podstawowej, a drugim, cicha i pełna dosto-

jeństwa przestrzeń wokół, jak i wewnątrz prawie dwustulet-
niej drewnianej kaplicy. Uczestników warsztatów przywiózł 
autobus szkolny, przejechawszy odległość od Niebocka 
poprzez Końskie aż do Obarzyma. Podczas pleneru wśród 
młodych artystów panowała twórcza atmosfera, a najbardziej 
charakterystycznym elementem było skupienie i aż nienatu-
ralna cisza. Nieregularnie przeszywały ją jedynie dźwięczne 
trele ukrytych w koronach drzew ptasich muzyków. Po po-
naddwugodzinnym tworzeniu wszyscy uczestnicy dotarli do 
placu w centrum wsi, na którym zapłonęły wcześniej ułożone 
bukowe drwa. Smaczna kiełbasa, chleb oraz aromatyczna 
gorąca herbata były dopełnieniem plenerowego spotkania. 
Na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
rozdane w scenerii obarzymskiej kaplicy tuż u jej gontowe-
go fartucha. Prace z tego wydarzenia będą graficznym tłem 
w Urzędzie Gminy w Dydni podczas wręczania certyfikatów 
„Najlepsi z Najlepszych, Młodego Europejczyka”.

Piotr Szul

W dniu 7 czerwca 2014 r. odbył się rajd harcerski 
Hufca Brzozów w Bieszczady. Jego celem było wyjście na 
Tarnicę jako wyraz podziękowania za kanonizację naszego 
Papieża Jana Pawła II. W tym rajdzie brali udział również 
harcerze z starszoharcerskiej drużyny przy Zespole Szkół w 

Dydni i drużyny „Majki” z Zespołu Szkół w Końskiem. Wszy-
scy uczestnicy dotarli na szczyt, podziwiając przepiękne wi-
doki i bawiąc się przy tym doskonale.

Czuwaj!    
phm Dorota i Marek Kupczakiewiczowie

W „rodzinnym” gronie

Odkryć artystyczne możliwości

fot. archiwum

fot. P. Szul
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Dnia 3 czerwca uczniowie SP w Temeszowie oraz  
miejscowe „maluszki” uczestniczyły w Dniu Dziecka zorga-
nizowanym dla nich przez właściciela stadniny w Temeszo-
wie. Dzieci były bardzo zachwycone przejażdżką konną. 
Jak miło było zobaczyć ich pełne napięcia, ale też radosne 
twarze. Nikt nie „stchórzył” i każdy jeździł konno, może bar-
dziej pełne obaw były mamy obserwujące swoje pociechy. 
Nad bezpieczeństwem dzieci podczas jazdy czuwały odpo-
wiednie osoby: trener i osoba asekurująca jeźdźca. Każdy 
uczestnik miał na głowie toczek ochronny - dżokejkę. Ko-

nie były bardzo spokojne i można je było także nakarmić 
marchewką oraz pogłaskać. Sposób podawania „smakoły-
ków” dla konia był zaprezentowany i najodważniejsze dzieci 
mogły spróbować. Po pełnej wrażeń przejażdżce odbył się 
posiłek - kiełbaski z grilla,  gorąca herbata, napoje i lody. 
Następnie dzieci miło spędzały czas podczas gier i zabaw 
z piłką. Dzień ten na długo zapadł w pamięci dzieci, czego 
dowodem były opowieści w szkole przez kolejne dni.

Elżbieta Pocałuń

W dniach 13 – 21 maja 2014 r. reprezentacja Hufca 
ZHP Brzozów wzięła udział w wyprawie do Włoch. 18 har-
cerzy, w tym 7 z gminy Dydnia wraz z opiekunem druhem 
podharcmistrzem Markiem Kupczakiewiczem razem z har-
cerzami z różnych krańców Polski uczestniczyło w obcho-
dach 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Wyprawa ta odby-
ła się pod hasłem „Łączymy pokolenia”. Była  dla harcerzy 
solidną lekcją historii i patriotyzmu. Zwiedzili oni muzeum 
historyczne bitwy pod Monte Cassino i wzięli udział w raj-

dzie „HONKER” nawiązującym do walk żołnierzy 2. Korpusu 
Polskiego wiosną 1944 r. Uczestniczyli w przygotowaniach i 
próbie głównych obchodów uroczystości rocznicowych oraz 
w capstrzyku harcerskim na polskim cmentarzu wojennym 
na terenie Monte Cassino. Zwiedzili również klasztor opa-
ctwa benedyktyńskiego. W niedzielę 18 maja wzięli udział 
w głównych uroczystościach rocznicy bitwy na Polskim 
Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino. Podczas uroczy-
stości każdy harcerz złożył kwiat maku na wyznaczonym mu 
grobie żołnierskim. Po uroczystościach wraz z harcerzami 
z całej Polski uczestniczyli w „Dniu Skautowym” na Piazza 
Labriola w Cassino, gdzie spotkali się z włoskimi skautami. 
Wysłuchali koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego oraz Harcerskiej Orkiestry Dętej z Żurawicy.

Harzerze w czasie kilkudniowego pobytu w Republi-
ce Włoskiej zwiedzili Wenecję i Rzym. Udali się również do 
Watykanu, gdzie wzięli udział we mszy świętej w Bazylice 
Świętego Piotra i odwiedzili grób Papieża Św. Jana Pawła 
II. Następnie na Placu Świętego Piotra wszyscy harcerze 
zawiązali pożegnalny krąg zamykający oficjalną część wy-
prawy. W drodze powrotnej podziwiali uroki Wiednia, spa-
cerując uliczkami starego miasta oraz zwiedzali muzea.

Czuwaj!    
phm Dorota i Marek Kupczakiewiczowie

W maju uczniowie Zespołu Szkół w Dydni przepro-
wadzili, drugą w tym roku szkolnym, zbiórkę makulatury. 
Włączyliśmy się do akcji pomocy ojcu Tomaszowi Noga-
jowi, który zaczął pracę na placówce misyjnej w Sudanie 
Południowym. Szkoły w Dydni i Grabownicy zebrały razem 
1 265 kg makulatury, co dało łączną kwotę 189,75 zł. Pie-
niądze na konto ojca Tomka wpłaciła Anna Mendyka, która 
koordynowała akcję zbiórki makulatury i puszek aluminio-
wych w powiecie brzozowskim. Tym razem najwięcej ma-
kulatury zebrali uczniowie: Justyna Wójcik – IIIa (90 kg), 
Kacper i Sławomir Serafin (76 kg), Jan i Karol Malawski 

(73 kg), Monika Węgielewska i Patryk Kondracki (67 kg), 
Jakub Mućka (40 kg). Oprócz zbiórki w szkole, dzięki 
uprzejmości kierownictwa sklepu CEZAR w Brzozowie i 
pani Sylwii Brodzickiej, na pomoc dla Sudanu przekazano 
kolejne 500 kg makulatury i folię.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy odpowiedzieli na 
apel i włączyli się aktywnie w zbiórkę surowców wtórnych. 
Zachęcamy do segregacji odpadów i gromadzenia maku-
latury w domu. Kolejną akcję planujemy na jesień.

Danuta Zaremba

Pamiątkowe zdjęcie na Monte Cassino
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Rok szkolny 2013/14 sprzyjał sukcesom sportowym, 
które były udziałem uczniów i nauczycieli. Oto najważniej-
sze z nich:
POWIATOWE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA LEKKO-
ATLETYCZNE

Złote medale zdobyli:
 Gabriela Szajnowska w rzucie oszczepem  
 Karol Cipora w pchnięciu kulą, ustanowienie rekordu po-

wiatu.
Srebrne medale:

 Martyna Dmitrzak w pchnięciu kulą, 
 Daniel Haduch w biegu na 300 m. 
 Fabian Spólnik w rzucie oszczepem. 

Brązowe medale:
 Anna Nowak w rzucie oszczepem, 
 Kacper Bogaczewicz w skoku w dal
 Adrian Tabisz w rzucie dyskiem. 

Z tej grupy cztery osoby zakwalifikowało się na za-
wody wojewódzkie: Gabriela Szajnowska, Martyna Dmi-
trzak, Fabian Spólnik i Karol Cipora.
WOJEWÓDZKIE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA LEK-
KOATLETYCZNE
 Karol Cipora miejsce 6. finał -  pchnięcie kulą 
Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe
 Ewelina Gaworecka - miejsce 4.
 Andżelika Hawrylak - miejsce 5.
WOJEWÓDZKIE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA W 
BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 
 Ewelina Gaworecka 
 Andżelika Hawrylak 
POWIATOWA LIGA LEKKOATLETYCZNA  
 DZIEWCZĘTA – MIEJSCE – VI
 CHŁOPCY - MIEJSCE I, złoty medal drużynowo 
WOJEWÓDZKA LIGA  LEKKOATLETYCZNA
 CHOPCY - MIEJSCE - 9. (na 23 drużyny, które zdobyły 

tytuł mistrzów powiatów)
Najlepsze wyniki indywidualnie na zwodach woje-

wódzkich:
 Daniel Haduch - miejsce 5. bieg na 300 m 
 Karol Cipora - miejsce 3. pchniecie kulą 
 Adrian Tabisz - miejsce 3. rzut dyskiem 
 Kacper Bogaczewicz - miejsce 7. skok w dal

 Fabian Spólnik - 9. miejsce rzut oszczepem 
Gry zespołowe - zawody powiatowe 
 Unihokej chłopców - miejsce V
 Siatkówka dziewcząt - miejsce II
 Siatkówka chłopców  - miejsce III
 Piłka nożna chłopcy - miejsce IV 
 Piłka ręczna chłopcy - miejsce V
Powiatowe Drużynowe Biegi Przełajowe
 Dziewczęta - miejsce 4.
 Chłopcy - miejsce 8. 
Powiatowa Gimnazjada w piłce siatkowej

27 lutego 2014 r. na hali sportowej przy Gimnazjum w 
Trześniowe odbyły się powiatowe zawody w piłce siatkowej 
Dziewcząt. Do kolejnego już etapu rozgrywek po eliminacjach 
gminnych przystąpiły drużyny z następujących gimnazjów:
Gimnazjum z Humnisk
Gimnazjum z Izdebek
Gimnazjum z Trześniowa
Gimnazjum z Domaradza
Gimnazjum z Jasienicy
Gimnazjum z Dydni

W klasyfikacji końcowej reprezentacja naszego 
Gimnazjum  zdobyła II miejsce - wicemistrzostwo powia-
tu  ustępując jedynie drużynie gospodarzy z Gimnazjum w 
Trześniowie, pokonując drużyny z Domaradza i Izdebek, a 
na szczeblu gminnym Gimnazjum z Niebocka.
 Skład naszej drużyny: 
 Gabriela Szajnowska 
 Anna Nowak 
 Natalia Chorążak
 Ewelina Gaworecka 
 Andżelika Hawrylak 
 Karolina Pocałuń 
 Edyta Bluj
 Natalia Pocałuń
 Natalia Rozmus
 Anna Ryń

Ogółem na zawodach powiatowych startowało 73 
uczniów, na zawodach wojewódzkich - 22.

Gratulujemy!
Adam Bieleń 

Marek Kupczakiewicz 

Już po raz dziesiąty Gminny Ośrodek Kultury, Bi-
bliotek, Promocji  i Wypoczynku w Dydni zorganizował 
Gminny Konkurs Recytatorski przeznaczony dla uczniów 
ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Dyd-
nia.

Tegoroczna X edycja odbyła się w dniu 28 maja 2014 
roku w sali widowiskowej WDK w Dydni.

Do konkursu zgłosiło się 30 uczestników ze Szkół 
Podstawowych w Dydni, Jabłonce, Obarzymie, Niebocku, 
Wydrnej, Końskiem i Grabówce oraz z Gimnazjum w Dydni 
i Niebocku.

Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach:
- kategoria I - szkoły podstawowe - kl. 0-III i kl. IV-VI, 

uczestnicy w tej kategorii mieli do wyboru prezentację 
utworów Marii Konopnickiej, Doroty Gellner oraz Wandy 
Chotomskiej,

- kategoria II - gimnazja - do wyboru poezja ks. Jana 
Twardowskiego, Karola Wojtyły.

Recytację uczestników oceniała komisja w składzie:  
Zofia Morajko, Helena Sąsiadek i Danuta Baran.

Małgorzata Myćka
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Nagrodzono:
Szkoły Podstawowe
klasy 0-III
 I m. Emilia Marszałek - SP Dydnia
 II m. Weronika Szul - SP Niebocko
 III m. Julia Pietryka - oddział przedszkolny Dydnia
 Wyróżnienie: Gabriela Pajęcka - SP Jabłonka
klasy IV – VI
 I m. Martyna Adamska - SP Grabówka
 II m. Zuzannna Stadnik - SP Dydnia
 III m. Amelia Kułak - SP Jabłonka
 Wyróżnienie Martyna Głubisz - SP Grabówka, Weronika 

Przystasz - SP Niebocko
Gimnazjum
 I m. Izabela Mazur  -  Gim.Dydnia
 II m. Gabriela Szajnowska - Gim. Dydnia
 II m. Diana Sokołowska - Gim. Niebocko

Laureaci tegorocznej edycji konkursu otrzymali na-
grody książkowe i dyplomy, pozostali uczestnicy pamiątko-
we dyplomy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w kon-

kursie, nauczycielom za zaangażowanie i przygotowanie 
uczniów, a paniom zasiadającym w ławie jurorów za rzetelną 
ocenę.

Małgorzata Myćka

W kwietniu 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury Bi-
bliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni zorganizował po raz 
ósmy konkurs poetycki pt. „Świat w moich oczach”.

Zaproszenie do konkursu skierowano do uczniów 
Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu gm. Dydnia.

Do tegorocznej edycji przystąpiło 10 uczniów ze 
Szkół Podstawowych w Jabłonce, Dydni, Niewistce i Wy-
drnej.

Konkurs został rozstrzygnięty w maju, jury postano-
wiło przyznać następujące miejsca:
 I m. Natalia Śnieżek -SP Dydnia
 II m. Adam Fijałka - SP Dydnia
 II m. Kamila Czerkies - SP Jabłonka
 II m. Paulina Wojtowicz - SP Wydrna
 III m. Gabriela Szuba - SP Dydnia

 III m. Emilia Wójcik - SP Niewistka
Młodzi „poeci” wykazali się bogatą wyobraźnią poe-

tycką, bogactwem doznań oraz ciekawym sposobem obra-
zowania świata.

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe 
oraz dyplomy, pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

„Powrót do domu”
Wracają stada ptaków znad Nilu
wracają dumnie z ciepłego azylu
lecą wirują tworzą figury
niczym sam Ikar pną się do góry
w końcu upadną pod Wisły niebem
Ojczyzna przywita ich solą i chlebem

Natalia Śnieżek - laureatka I nagrody
Małgorzata Myćka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni in-
formuje, że w dniu 16 czerwca 2014 roku weszła w życie 
uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku 
w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin 
wielodzietnych ( M.P. poz. 430) oraz rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegóło-
wych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin 
wielodzietnych (Dz. U. poz. 755).

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przy-
najmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest 
wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzi-
ce mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18. roku 
życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnię-
cia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas 
trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych 
uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzysta-

nia z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transpor-
towej na terenie całego kraju. Tańsze bilety na wydarzenia 
kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją pub-
liczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielo-
dzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny.

Dokładny wykaz zniżek znajduje się na stronie ro-
dzina.gov.pl i będzie na bieżąco aktualizowany. Wszystkie 
miejsca oferujące ulgi będą opatrzone logo „Tu honorujemy 
Kartę Dużej Rodziny”. Zniżki mogą oferować nie tylko insty-
tucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. 

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny składa się w 
gminie właściwej dla miejsca zamieszkania. Imienne karty 
z numerem PESEL wydawane są każdemu członkowi ro-
dziny. Od 16 czerwca br. każda rodzina z co najmniej trój-
ką dzieci na utrzymaniu może złożyć w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Dydni, pokój nr 7 wniosek o wydanie 
karty.

Teresa Szelest

Laureaci konkursu

fot. archiwum
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Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu 
członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokój nr 7 lub pod 
numerem telefonu 0-13 430-81-27.

Teresa Szelest

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni w 
chwili obecnej jest w trakcie realizacji projektu systemowe-
go „Czas na aktywność w gminie Dydnia”. 

Nasza grupa uczestników projektu, która składa się z  
6 mężczyzn i 4 kobiet, ma już za sobą szkolenie z zakresu 
treningu kompetencji i umiejętności społecznych.

W maju odbywało się kolejne szkolenie „Indywidu-
alne doradztwo zawodowe” dla 9 osób. Celem ogólnym 
doradztwa było nabycie wiedzy z zakresu poruszania 
się po otwartym rynku pracy, wzrost motywacji i aspiracji 
zawodowych. W szczególności zakres indywidualnych 
zajęć obejmował pomoc w zaplanowaniu indywidualnej 
ścieżki rozwoju zawodowego oraz określenie predyspo-
zycji zawodowych i wybór właściwego szkolenia zawo-
dowego.

Innowacją w projekcie systemowym od 2013 roku 

jest odbycie przygotowania zawodowego tzw. stażu. Od 
1 czerwca br. jedna osoba została skierowana na 3-mie-
sięczny staż, który ma miejsce w Zakładzie Gospodarki Ko-
munalnej w Dydni na stanowisku murarz.

W okresie wakacyjnym nasi uczestnicy rozpoczną 
kolejny etap szkoleń, którym będą kursy zawodowe. Ko-
biety rozpoczną naukę w zawodzie „Sprzedawca z obsłu-
gą kas fiskalnych”, mężczyźni natomiast będą zdobywali 
wiedzę, zarówno teoretyczną jak i praktyczną, w zawodzie 
„Technolog robót wykończeniowych”.

Projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie 
Dydnia” jest realizowany w ramach Priorytetu VII Działa-
nia 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Agnieszka Jatczyszyn

Obchody jubileuszowych uroczystości odbyły się 
3 maja 2014 r. Rozpoczęły się zbiórką strażackich pocztów 
sztandarowych z: Grabówki, Niebocka, Jabłonki, Dydni, Wyd-
rnej, Krzywego, Obarzyma, Krzemiennej, Niewistki, Temeszo-
wa, Grabownicy i Falejówki na parkingu przy Domu Ludowym 
w Grabówce.

Pododdziały zwartą kolumną przy  akompaniamencie 
orkiestry dętej przeszły do miejscowego kościoła, w którym 
Mszę Św. w intencji strażaków z Grabówki odprawił ks. Jerzy 
Ziaja proboszcz parafii Grabówka w asyście księży pochodzą-
cych z Grabówki: ks. Józefa Fejdasza i ks. Roberta Adamskie-
go, który wygłosił homilię. Po jej zakończeniu ks. Józef Fejdasz 
poświęcił kapliczkę Św. Floriana.

Zgodnie z ceremoniałem pożarniczym, po części reli-
gijnej odbył się uroczysty apel. Ważnym momentem uroczy-
stości było odznaczenie zasłużonych strażaków. Złotymi me-
dalami uhonorowano druhów: Adama Kucharskiego, Tadeusza 
Pelczara i Jana Rachwała. Srebrnym: Bogusława Cybucha, 
Andrzeja Grudza, Mariana Kmiecika, Adama Kopiczaka, Jana 
Mazura, Lesława Mazura, Józefa Pelczara, Jana Pilawskie-
go, Zbigniewa Szymańskiego i Tadeusza Zimonia. Brązowym: 
Władysława Podczaszego. Wręczono także odznaki Strażak 
Wzorowy, które otrzymali: Marcin Grudz, Krzysztof Kopiczak, 
Karol Kucharski, Marcin Mazur, Piotr Oleniacz, Jan Pastuszak, 
Łukasz Pelczar, Marcin Pelczar, Damian Rachwał, Łukasz Ra-
chwał, Maciej Rachwał, Kamil Ratajczyk i Marcin Zimoń. Oko-
licznościowe grawertony z podziękowaniem Wójta Gminy Dyd-
nia otrzymali: Stanisław Szymański, Feliks Kucharski i Edward 
Fejdasz. 

Serdeczne życzenia strażakom i mieszkańcom wsi 
złożył: Tadeusz Pióro Wicemarszałek Województwa Podkar-
packiego, dh Edward Rozenbajgier członek zarządu oddziału 
wojewódzkiego ZOSP RP woj. podkarpackiego, prezes za-

rządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Brzozowie. Jacek 
Adamski wiceprzewodniczący rady powiatu w imieniu Zyg-
munta Błaża starosty brzozowskiego, przekazał strażakom z 
Grabówki list gratulacyjny oraz elektryczną pompę szlamową. 
List gratulacyjny komendanta powiatowego PSP w Brzozowie 
st. bryg. Jana Szmyda odczytał st. kpt. Bogdan Biedka. Na 
zakończenie głos zabrał Jerzy F. Adamski wójt gminy Dyd-
nia, który w swoim przemówieniu podziękował strażakom za 
społeczną służbę oraz pełnienie niebezpiecznej misji. Szcze-
gólne słowa uznania skierował do dha Adama Kucharskiego, 
przekazując list gratulacyjny oraz pilarkę sthil. 

Zarząd OSP Grabówka bardzo dziękuje wszystkim dar-
czyńcom i sponsorom, którzy wsparli finansowo organizację 
uroczystości, m.in.: Starostwu Powiatowemu w Brzozowie, 
Gminie Dydnia, Firmie GRAN-PIK Liwocz z Brzozowa oraz 
Adamowi Wolaninowi z Niebocka. 

Z okazji jubileuszu 85-lecia Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Grabówce ukazała się książka Roberta Ostrowskiego, 
„Grabówka. Szkice z dziejów wsi od XVI do początku XXI wie-
ku i Ochotniczej Straży Pożarnej (1929 – 2014)”, wyd. Ruthe-
nus – Rafał Barski, Krosno 2014.

Na strukturę niniejszej rozprawy składają się: wstęp, 
cztery rozdziały, podsumowanie i aneks. We wstępie przedsta-
wiono przyczyny powstania tej pracy, ważniejsze źródła, zasięg 
terytorialny i ramy czasowe. Rozdział pierwszy ma w zamiarze 
autora zaznajomić Czytelnika z dziejami wsi pod względem ad-
ministracyjnym, religijnym, społeczno-ekonomicznym. Posiada 
zatem charakter monograficzny. Z kolei rozdział drugi został w 
całości poświęcony historii XVII-wiecznego kościoła, od mo-
mentu jego budowy aż do spalenia. Dwie kolejne części pracy 
dotyczą miejscowej ochotniczej straż pożarnej. Rozdział trzeci 
prezentuje bowiem dzieje tej jednostki, zaś czwarty zawiera 
biogramy naczelników i prezesów owego stowarzyszenia. Do-
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Stanisław Pytlowany
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pełnieniem jest aneks, prezentujący odznaczonych druhów. 
Zakres terytorialny rozprawy został w zasadniczej czę-

ści ograniczony do samej Grabówki. Przekroczenie tego cen-
zusu dotyczy rozdziału drugiego, w którym ukazano dzieje 
świątyni będącej początkowo na obszarze Grabownicy. Bar-
dziej urozmaicony jest zakres chronologiczny poszczególnych 
części pracy. Najszerszy okres zawarto w rozdziale pierwszym, 
a więc od XVI do początków XXI stulecia. Dzieje drewnianego 
kościoła zostały spięte klamrą 1631 i 2007 roku. Z kolei histo-
ria Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabówce zamyka się w 85 
latach, jednostkę założono bowiem w 1929 roku. 

Kwerendę materiału badawczego prowadzono w wielu 
instytucjach, najczęściej proweniencji państwowej i kościelnej. 
Najdawniejsze dzieje wsi opracowano w oparciu o karty ewi-
dencji stanowisk archeologicznych znajdujące się w zbiorach 
Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Bardzo pomocne przy opi-
sywaniu funkcjonowania miejscowości w okresie staropolskim, 
a także pod zaborem austriackim, były źródła umiejscowione 
we Lwowskiej Bibliotece Naukowej im. W. Stefanyka Narodo-
wej Akademii Nauk Ukrainy. Źródła zlokalizowane w Archiwum 
Archidiecezjalnym w Przemyślu posłużyły przede wszystkim 
do przedstawienia dziejów XVII-wiecznego kościoła. Okres 
okupacji niemieckiej, a zwłaszcza pobyt mieszkańców wsi w 
oświęcimskim obozie koncentracyjnym, zarysowano w oparciu 
o zbiory Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birke-
nau. Kwerendę materiałów źródłowych, na ogół dotyczących 
XIX i XX wieku, prowadzono też w: Archiwum Narodowym w 
Krakowie, Archiwum Państwowym w Przemyślu, Archiwum 
Państwowym w Rzeszowie Oddział w Sanoku. Szczątkowe 
informacje pozyskano ze zbiorów Centralnego Państwowego 
Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie i Zakładu Naro-
dowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Przedstawienie właś-

cicieli wsi w XIX wieku i pierwszej połowie następnego stulecia 
stało się możliwe dzięki dokumentacji z Sądu Rejonowego w 
Krośnie. Spośród materiałów znajdujących się w instytucjach 
na obszarze gminy Dydnia warto wymienić kronikę szkolną, 
widniejącą w zbiorach archiwalnych Szkoły Podstawowej 
w Grabówce. Dzięki niej przedstawiono dzieje miejscowej 
oświaty w latach 1861–1959, a ponadto ważne wydarzenia w 
Grabówce XIX i XX stulecia. Autor publikacji korzystał też ze 
zbiorów dwóch archiwów parafialnych – w Grabownicy Sta-
rzeńskiej i Grabówce oraz Archiwum Urzędu Gminy w Dydni i 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabówce. Nie bez znaczenia 
są również źródła wywołane, a mianowicie relacje pisemne. 
Warto też wspomnieć, iż w publikacji wykorzystano materiały 
internetowe.

Rzetelne przedstawienie badanego tematu nie byłoby 
możliwe bez analizy źródeł drukowanych. Trudne, a wręcz 
niemożliwe, stałoby się zarysowanie dziejów wsi w okresie 
staropolskim bez takich źródeł, jak: Akta grodzkie i ziemskie z 
czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tzw. Bernardyń-
skiego we Lwowie (t. XI, Lwów 1886; t. XVI, Lwów 1894; t. XIX, 
Lwów 1906; t. XXII, t. 3, Lwów 1914); Źródła dziejowe (t. XVIII, 
t. 7, cz. 1, Warszawa 1902); Rejestr poborowy ziemi sanockiej 
1640 (Rzeszów 1998); Rejestr poborowy ziemi sanockiej 1655 
(Rzeszów 1998). Niezwykle pomocne stały się źródła druko-
wane z czasów autonomii galicyjskiej, a w tej mierze liczne 
słowniki, skorowidze i szematyzmy, dokumenty z posiedzeń 
Sejmu Krajowego we Lwowie. Interesujące dane ukazujące 
wieś w okresie międzywojennym zaczerpnięto ze Skorowi-
dza miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej (t. XIII, Warszawa 
1924), czy Księgi adresowej Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) 
dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926/27; 1928; 
1930 (Warszawa 1927; 1928; 1930). 

Jak wspomniano powyżej, Grabówka nie posiadała, 
jak do tej pory, swego opracowania monograficznego. Treści 
o tej miejscowości pojawiały się w wielu publikacjach książko-
wych o tematyce regionalnej. Były one jednak zarysowywane 
w wąskim przedziale czasowym i tematycznym. Informacje o 
Grabówce przekazywane były również w czasopismach – po-
cząwszy od czasów autonomii galicyjskiej poprzez okres mię-
dzywojenny, aż do współczesności.

Monografia Grabówki poszerzyła ofertę publikacji re-
gionalnych. Dołączyła do książek prezentujących dzieje po-
szczególnych miejscowości czy badających wielorakie aspekty 
ich funkcjonowania. Prowadzona kwerenda wykazała jednak 
znaczące braki w materiale źródłowym, zwłaszcza dotyczą-
cym miejscowej straży pożarnej. Z tego względu postawiono 
odwołać się do źródeł wywołanych, czyli relacji ludzi, zdając 
sobie sprawę, iż mogą one w sobie nosić znamiona nieści-
słości. Upływ czasu, odchodzenie mieszkańców wsi do inne-
go wymiaru, spowodowały, że każda informacja zyskiwała na 
znaczeniu. 

Stanisław Pytlowany
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