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„Świętość stanowi kres drogi nawrócenia, ponie-
waż nie jest ono celem samo w sobie, ale jest raczej 

pielgrzymowaniem do Boga, który jest święty. Być 
świętym znaczy naśladować Boga i sławić Jego imię w 

dziełach, których dokonujemy w naszym życiu “.
/Jan Paweł II/

„Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie” to hasło XIV 
Dnia Papieskiego, który przeżywaliśmy 12 październi-
ka. Dzień Papieski obchodzimy od 2001 roku, zawsze w 
niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojty-
ły na Stolicę Piotrową, czyli 16 października.

Dla Szkoły Podstawowej w Jabłonce właśnie ta 
data stała się wyjątkowa – jest to Dzień Patrona Szko-
ły. Wspólne świętowanie rozpoczęliśmy od zapalenia 
zniczy i złożenia kwiatów u stóp Jana Pawła II – przy 
pomniku. W uroczystej procesji udaliśmy się następnie 
do kościoła, gdzie pod przewodnictwem ks. Proboszcza 
Bogusława Zajdla i ks. Mirosława Wójcika, uczestniczy-
liśmy we Mszy Świętej.

Dalsze uroczystości odbyły się w szkole. Swoją 
obecnością zaszczycili nas: Jerzy F. Adamski - Wójt 
Gminy Dydnia, Piotr Szul - Przewodniczący Rady Gmi-
ny, przedstawiciele Muzeum Historycznego w Sanoku 
Andrzej Romaniak i Artur Olechniewicz, ks. Proboszcz 
Bogusław Zajdel, dyrektorzy szkół i przedszkoli naszej 
gminy, Jacek Adamski - dyrektor GOK-u, prezes OSP 
- Stanisław Myćka.

Obchody Dnia Patrona Szkoły rozpoczęliśmy już 
10 października, przeprowadzając VIII Gminny Konkurs 
Wiedzy o życiu Jana Pawła II. Tegoroczny konkurs od-
był się pod hasłem: „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”. 
Nad jego organizacją czuwali: Jolanta Dąbrowiecka i ks. 
Proboszcz Bogusław Zajdel. W konkursie wzięło udział 
13 uczestników ze szkół podstawowych naszej gminy. 
Oto nasi laureaci:
1. Monika Grudz - SP Grabówka
2. Paulina Wójtowicz - SP Wydrna
3. Konrad Bizoń - SP Grabówka

Wójt Gminy wręczył nagrody laureatom i gorąco 
pogratulował wiedzy zwycięzcom. 

Tradycją naszej szkoły stało się, że w tym niezwy-
kłym dniu wręczamy honorowe medale osobom, które 
obdarowują szkołę swoim czasem, siłą, energią, do-
brym gestem. Wspierają naszą działalność. Wszystko, 
co czynimy w życiu, zostawia jakiś ślad. „Wykreślić ze 
świata przyjaźń, to jakby zgasić słońce na niebie, gdyż 
niczym lepszym ani piękniejszym nie obdarował nas 
Bóg” (Cyceron).

Pamiątkowe medale „Przyjaciel szkoły” wręcza-
my już 9. raz. W tym roku Rada Rodziców i Rada Pe-
dagogiczna postanowiły wyróżnić tym honorowym od-
znaczeniem:

Andrzeja Romaniaka i Artura Olechniewicza, któ-
rzy bardzo nam pomogli w tworzeniu szkolnego muze-
um Jana Pawła II. Następne medale otrzymali Rodzice, 
którzy nie szczędzą swego czasu, sił, są zaangażowani 
w życie naszej szkoły: Państwo Maria i Stanisław Pietry-
kowie, Grażyna Nieznańska, Łucja Wojnar. Medale wrę-

czyły: Dyrektor szkoły – Zuzanna Dmitrzak oraz Prze-
wodnicząca Rady Rodziców – Ewa Dmitrzak.

W tym szczególnym dla szkoły dniu gorące sło-
wa podziękowania Dyrektor w imieniu własnym, grona 
pedagogicznego, rady rodziców i wszystkich uczniów 
skierowała do Wójta Jerzego Adamskiego.

„Spotkać ludzi, którzy podobnie odbierają świat, 
dostrzegają potrzeby innych, potrafią i chcą pomóc to 
– jak mówi Cyceron – największe szczęście na ziemi. 

Przez ostatni okres dużo się w naszej szkole i wo-
kół niej działo. Przeżyliśmy wiele uroczystości związa-
nych z kanonizacją Jana Pawła II. 

W czasie wakacji dokładnie 22 lipca wraz z Pa-
nem Wójtem i ks. Proboszczem uczestniczyłam we 
Lwowie w spotkaniu z arcybiskupem Mieczysławem 
Mokrzyckim, który był sekretarzem Jana Pawła II. Ks. 
Arcybiskup ofiarował nam cenne pamiątki związane z 
naszym Patronem, obiecał też odwiedzić naszą parafię 
i szkołę. 

Pan Wójt był inicjatorem spotkania w naszej szko-
le z ks. Profesorem Markiem Inglotem, który jest dyrek-
torem Rzymskiego Archiwum Towarzystwa Jezusowe-
go.

Ostatnio otrzymaliśmy od Pana Wójta piękną ko-
lekcję książek – albumów z fotografiami papieskiego fo-
tografa Adama Bujaka. Książki z dedykacją dla naszej 
szkoły można zobaczyć na wystawie na korytarzu obok 
popiersia Jana Pawła II.

Wzbogacamy się duchowo, pięknieje też nasze 
otoczenie – odnowiona elewacja szkoły, plac zabaw – 
za wszystko Panie Wójcie serdecznie dziękujemy.”

Następnym punktem spotkania był występ mło-
dzieży przygotowany pod kierunkiem Zofii Pajęckiej i 
Dariusza Klimowicza. Wraz z młodzieżą przenieśliśmy 
się w niezwykły świat – w Niebie spotkaliśmy Jana Pa-
wła II, który wraz z Jezusem i Najświętszą Maryją Panną 
obserwowali naszą Ziemię, ludzi modlących się do Jana 
Pawła II.

Na zakończenie  uroczystości posłuchajmy, co o 
świętości mówił Patron naszej szkoły Św. Jan Paweł II 
w Orędziach na Światowe Dni Młodzieży: „Młodzi, nie 
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lękajcie się świętości! Wzbijajcie się na wysokie szczyty, 
bądźcie pośród tych, którzy pragną osiągnąć cele godne 
synów Bożych.

Bóg […] pragnie, aby wszyscy byli święci! Mło-
dzi Przyjaciele, miejcie świętą ambicję być świętymi, 
tak jak On jest święty! Czy dziś można być świętym? 
Gdybyśmy mieli liczyć wyłącznie na ludzkie siły, cel ten 

rzeczywiście zdawałby się nieosiągalny. Tak jak sól na-
daje smak pożywieniu i jak światło oświeca ciemności, 
tak świętość nadaje pełny sens życiu, czyniąc je odbla-
skiem chwały Bożej. 

Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości i tylko 
święci mogą odnowić ludzkość.”

Ewa Cioban 

3 sierpnia 2014 roku Jubileusz 50 – lecia Pożycia 
Małżeńskiego obchodziło 10 par małżeńskich z terenu Gmi-
ny Dydnia.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele Pa-
rafialnym w Dydni pod przewodnictwem Ks. Prałata Adama 
Drewniaka, w trakcie której Jubilaci odnowili złożoną przed 
laty przysięgę małżeńską. Po Mszy Św. odbyło się oko-
licznościowe spotkanie w sali Wiejskiego Domu Kultury w 
Dydni. Złoci Jubilaci zostali odznaczeni przyznanymi przez 
Prezydenta RP Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie, które wraz z dyplomami gratulacyjnymi i drobnymi 
upominkami wręczył Wójt Gminy Jerzy F. Adamski wspólnie 
z Przewodniczącym Rady Gminy Piotrem Szulem oraz Kie-
rownikiem USC Małgorzatą Pomykałą. Nie zabrakło rów-
nież życzeń, tradycyjnej lampki szampana oraz wspólnego 
odśpiewania „Sto lat”.

Przy akompaniamencie muzyki Jubilaci razem z ro-
dzinami miło spędzili niedzielne popołudnie.

Medalami Za Długoletnie pożycie Małżeńskie w 
2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył 14 
par małżeńskich z terenu naszej gminy. Oto Jubilaci:
1 Jadwiga i Zbigniew Adamscy
2. Anna i Mieczysław Biedowie
3. Waleria i Henryk Gratkowscy
4. Helena i Józef Hocykowie
5. Krystyna i Władysław Indykowie

6. Helena i Władysław Kłodowscy
7. Monika i Apoloniusz Myćkowie
8. Zofia i Czesław Pelczarscy
9. Anna i Henryk Pocałuniowie
10. Daniela i Zygmunt Rachwalscy
11. Leonia i Antoni Rybczakowie
12. Józefa i Franciszek Sokołowscy
13. Teresa i Kazimierz Szelestowie
14. Janina i Jan Szulowie

Małgorzata Pomykała

„Żniwa się skończyły, zboże już sprzątnięto, 
dzisiaj gospodarze obchodzą swe święto”.

Tegoroczne Święto Plonów rolnicy Gminy Dydnia 
obchodzili w dniu 17 sierpnia w Dydni, bowiem w tej miej-
scowości odbyły się Dożynki Gminne.

Na miejscowym stadionie zebrali się uczestnicy 
święta: delegacje poszczególnych wiosek z wieńcami, za-
proszeni goście, mieszkańcy wsi. Stąd w uroczystym ko-
rowodzie prowadzonym przez orkiestrę dętą udano się do 
kościoła pw. św. Michała Archanioła i św. Anny, gdzie pod 
przewodnictwem ks. Prałata Adama Drewniaka została 
odprawiona Msza Św. dziękczynna za tegoroczne plony. 
W wygłoszonej homilii ks. Prałat odniósł się do tradycji 
organizowania dożynek jako najbardziej oczekiwanego 
święta na wsi, mającego niezwykłą scenografię, będące-
go dziękczynieniem za plony. Podkreślił też wyjątkowość 
zawodu rolnika, jego pracę dla chleba, który rodzi się we 
współpracy Boga z pracującymi na polu. 

Na zakończenie Mszy Św. chleb – przyniesiony 

w darach z tegorocznych plonów – podzielono między 
uczestników liturgii. Obrzędu dzielenia chleba dokonali: 
wójt gminy Jerzy F. Adamski, wicemarszałek Wojewódz-
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Dostojni Jubilaci

Korowód Dożynkowy
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twa Podkarpackiego Tadeusz Pióro, sołtys Dydni Roman 
Janowicz oraz starostowie dożynek: Elżbieta Pocałuń i 
Marek Pocałuń. Po Mszy Św. korowód dożynkowy prze-
maszerował na stadion, gdzie od odegrania przez orkie-
strę dętą hymnu narodowego rozpoczęła się dalsza część 
uroczystości. 

Oficjalnego otwarcia dożynek dokonał wójt gminy 
Jerzy F. Adamski, witając wszystkich uczestników, m.in: 
mieszkańców wsi Dydnia – gospodarzy dożynek, de-
legacje wszystkich wsi gminy, koła gospodyń wiejskich, 
strażaków, rady sołeckie. Słowa powitania skierował 
też pod adresem zaproszonych gości: Tadeusza Pióro 
wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, Marka 
Owsianego zastępcy dyrektora ARiMR-u w Rzeszowie, 
Dariusza Kamińskiego kierującego oddziałem ARiMR-u 
w Brzozowie, przedstawicieli Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego z kierownikiem Karolem Dulińskim i Barbarą Ru-
chlewicz, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jacka 
Adamskiego, radnych Gminy Dydnia z przewodniczącym 
Piotrem Szulem, sołtysów, przedstawiciela Izby Rolniczej 
Stanisława Grzesiewicza, kierownika Posterunku Policji 
w Dydni Macieja Biegi, dyrektorów szkół podstawowych, 
gimnazjów, szkoły muzycznej oraz przedszkola z terenu 
Gminy Dydnia, wicewójta Stanisława Pałysa, skarbnik 
gminy Zofii Pytlowanej i pełniącej obowiązki sekretarza 
Beaty Czerkies.

Wójt Gminy w swoim wystąpieniu podziękował ks. 
Prałatowi Adamowi Drewniakowi za sprawowaną Mszę 
Św. oraz wygłoszoną homilię. Odniósł się do obchodzo-
nego dwa dni wcześniej święta Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny, znanego pod nazwą Matki Bożej Ziel-
nej, gdyż tradycyjnie w tym dniu święci się kłosy zbóż, 
zioła i kwiaty. Mówiąc z uznaniem o ciężkiej pracy rolnika, 
jednocześnie przekazywał życzenia, aby nikomu nie za-
brakło chleba.

Podobne pragnienia wyraził starosta dożynek Ma-
rek Pocałuń, przekazując gospodarzowi gminy chleb: 
,,Panie Wójcie – oto chleb upieczony z tegorocznych 
zbiorów, dzielcie go Wójcie sprawiedliwie, aby nikomu go 
nie zabrakło, aby wszyscy otrzymali go do syta, aby nadal 
był symbolem miłości do ziemi, symbolem pracy rolnika. 
Dziękuję wszystkim rolnikom za trud włożony w tegorocz-
ny zbiór plonów. W szczególny sposób dziękuję Panu 
Bogu za sprzyjającą pogodę i zdrowie potrzebne nam 
wszystkim. Szanujmy chleb i uczmy nasze dzieci jego 

poszanowania. Panie Wójcie – gospodarzu gminy przyj-
mij ten bochen chleba jako owoc ciężkiej naszej pracy”. 
Wartość chleba w swoim wystąpieniu podkreślił też Tade-
usz Pióro wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, 
przywołując słowa C.K. Norwida:

„… kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba…”
Przekazał także w imieniu marszałka Wojewódz-

twa Podkarpackiego Władysława Ortyla słowa uznania 
dla trudnej pracy rolnika.  Starostowie tegorocznych do-
żynek to mieszkańcy Dydni. 

Elżbieta Pocałuń gospodaruje wraz z mężem Ro-
bertem na areale 5,5 ha. Uprawiają pszenicę, owies i 
ziemniaki. Hodują krowy, trzodę chlewną, drób. Pani Ela 
prowadzi gospodarstwo agroturystyczne, udziela się spo-
łecznie, jest przewodniczącą KGW i Rady Rodziców przy 
Zespole Szkół w Dydni.

Starosta Marek Pocałuń wraz z żoną Elżbietą go-
spodaruje na areale 10 ha. Uprawiają zboża, hodują kro-
wy, drób. Obecnie zakładają hodowlę owiec. Pan Marek 
jest radnym Gminy Dydnia, członkiem OSP w Dydni. 

W dożynkach wzięły udział Koła Gospodyń Wiej-
skich ze wszystkich wiosek gminy.  W swoich wystąpie-
niach delegacje składały podziękowanie za plony oraz 
prezentowały przyniesione wieńce.

Inspirowane symboliką religijną wieńce miały m.in. 
kształt: krzyża, hostii, kapliczki. Do ich przygotowania 
użyto nie tylko owoców ziemi w postaci zbóż i kwiatów, 
lecz zastosowano także nowoczesne tworzywa. Dożyn-
kowe ,,dzieła sztuki” zachwycały różnorodnością form i 
ozdób oraz misternym wykonaniem.

W podziękowaniu za piękne wieńce wszystkie koła 
otrzymały od wójta Jerzego F. Adamskiego pamiątkowe 
dyplomy oraz upominki. Uczestnikom dożynek zapewnio-
no różnorodne atrakcje. Odbyły się koncerty: orkiestry dę-
tej pod batutą Zygmunta Podulki, kapeli „Przepióreczka” 
oraz zespołu Mała Generała Paczka z Łużnej.

Smakosze mogli skorzystać z poczęstunku przy-
gotowanego przez panie z kół gospodyń wiejskich oraz 
firmę cateringową. Natomiast dzieci dokonywały zakupów 
na kramach, bawiły się na trampolinie, zjeżdżalni i torze 
samochodowym. 

Niezwykle bogatą ofertę zaproponował sponsor 
tegorocznych dożynek Operator Gazociągów Przesyło-
wych GAZ SYSTEM S.A  z siedzibą w Warszawie, który 
zorganizował różnorodne konkursy: rodzinne, plastyczne 
i zręcznościowe. Dla zwycięzców czekały cenne nagrody 
w postaci sprzętu gospodarstwa domowego, zaś dla każ-
dego uczestnika nagrody pocieszenia.

Dbający o zdrowie mieli możliwość wykonania po-
miaru ciśnienia tętniczego oraz poziomu glukozy we krwi. 
Organizatorem tych badań był dr Dariusz Sobieraj, wice-
przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Patronatem medialnym tegoroczne święto plonów 
objął Tygodnik Regionalny „Nowe Podkarpacie” oraz 
kwartalnik „Nasza Gmina Dydnia”.

Dożynki zakończyły się festynem, podczas którego 
miłośnicy tańców bawili się przy muzyce zespołu Mars-
chall Band.
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Przekazanie chleba przez Starostów Dożynek
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1 lipca 2014 r. mieszkanka Gminy Dydnia Pani Ma-
ria Pierożak z d. Szymańska ukończyła 105 lat życia. Z tej 
okazji, oprócz rodziny, która świętowała kilka dni wcześniej, 
również przedstawiciele władz samorządowych z Wójtem 
Gminy Dydnia Jerzym F. Adamskim na czele, wspólnie z Z-
cą Stanisławem Pałysem i Kierownikiem Urzędu Stanu Cy-
wilnego Małgorzatą Pomykałą odwiedzili Dostojną Jubilat-
kę. Pani Maria otrzymała życzenia zdrowia na kolejne lata 
życia, kosz przepięknych róż i okolicznościowy upominek.

Jubilatka pomimo sędziwego wieku jest bardzo 
dziarską staruszką, sprawną i samodzielną. Bardzo pogod-
ną i uśmiechniętą. Na nic nie narzeka i cieszy się każdym 
dniem. Serdeczne gratulacje Pani Mario!

Małgorzata Pomykała

„Warto się czasem zasłuchać
w wiatrów granie, listopadów przemijanie, 

w grobów ciszę,
by mowę wieków usłyszeć !

11 listopada 1918 r. to jedna z najważniejszych dat 
w historii Polski. Dzień ten wieńczy ponad wiekowe dąże-
nie kilku pokoleń Polaków do odzyskania niepodległości. 
W tym roku przypada 96. rocznica tego wydarzenia.

Od kilku lat w Dydni mają miejsce gminne obchody 
Święta Niepodległości. W dniu 11 listopada na parkingu 
obok szkoły zebrali się uczestnicy uroczystości, m.in. 
przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, 
instytucji, organizacji, strażacy, młodzież szkolna, miesz-
kańcy.

W uroczystym przemarszu na czele z orkiestrą 
dętą oraz pocztami sztandarowymi szkół, jednostek OSP, 
gminnego koła PSL-u udano się do kościoła pw. Św. Mi-
chała Archanioła i Św. Anny w Dydni.

Podziękowanie Bogu za dar Ojczyzny w ofierze 
Mszy Świętej złożył Ks. Prałat Adam Drewniak wraz z Ks. 
Prof. Stanisławem Nabywańcem i Ks. Lucjanem Pocału-

niem – obecnie pracującym w Kazachstanie. We Mszy 
Św. uczestniczył też Ks. Edward Stępień – Proboszcz 
parafii Niebocko.

W wygłoszonej homilii Ks. Prałat Adam Drewniak 
odwołał się do listopadowych wydarzeń i wyraził szacu-
nek dla dokonań minionych pokoleń. Podkreślił rolę Koś-
cioła i polskich rodzin, które dzięki zachowaniu wiary, tra-
dycji i języka stawały się ostoją polskości.

„Jeszcze jeden listopad do okna zapukał
I znów nas odszukał.
Nas zapatrzonych w przeszłość, w dni klęski i chwały
Które nam po przodkach w spuściźnie zostały.
To, co przeżyło jedno pokolenie
Drugie przerabia w sercu i pamięci”

Tak uczniowie Gimnazjum w Dydni rozpoczęli swój 
program artystyczny, który wzbudził głęboką refleksję 
nad dziejami naszej Ojczyzny. Artystycznych i „patrio-
tycznych” wzruszeń dostarczył też koncert piosenek żoł-
nierskich i pieśni narodowych w wykonaniu orkiestry dętej 
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Jubilatka w otoczeniu rodziny i przedstawicieli 
władz samorządowych

Kwiaty w hołdzie poległym

„Żeby Polska była Polską”
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W związku z szybkim rozwojem marketingu teryto-
rialnego, który możemy zaobserwować w ciągu ostatnich 
lat w Polsce, przed wieloma regionami, miastami, gminami 
otwierają się nowe możliwości promocji. Coraz więcej sa-
morządów decyduje się na podniesienie swojej atrakcyjno-
ści przez promocję. Promocja jest elementem komunikacji 
marketingowej, która ma na celu zbudowanie marki np. 
gminy, nadanie jej lepszego wizerunku, a co za tym idzie 
zainteresowanie potencjalnych inwestorów i turystów, a 
także wzbudzenie w mieszkańcach ducha przynależności 
do miejsca zamieszkania.

Promocję gminy można skierować do mieszkań-
ców promowanej gminy oraz do potencjalnych turystów i 
mieszkańców innych gmin.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie uspraw-
nień promocji na przykładzie gminy Dydnia. W oparciu o 
dostępne informacje oraz badania własne dokonano tak-
że oceny obecnych działań promujących gminę. Kolejnym 
krokiem było przedstawienie propozycji zmian, które mają 
na celu usprawnienie promocji gminy Dydnia.

W pracy korzystano z literatury przedmiotu z zakre-
su promocji. Ważnym źródłem informacji były wykłady w 
Akademii Liderów Samorządowych na Uniwersytecie War-
szawskim.
 Położenie i walory historyczno – kulturowe gminy 

Dydnia
Gmina Dydnia jest gminą wiejską położoną w połu-

dniowo – wschodniej Polsce w województwie podkarpa-
ckim, w powiecie brzozowskim, w połowie drogi między 
Rzeszowem a Bieszczadami. W skład gminy wchodzi 15 
wsi: Dydnia, Grabówka, Hroszówka, Jabłonica Ruska, Ja-
błonka, Końskie, Krzemienna, Krzywe, Niebocko, Niewist-
ka, Temeszów, Obarzym, Ulucz, Witryłów, Wydrna. Po-
wierzchnia gminy wynosi 130 km2. Obszar gminy rozdziela 
rzeka San, której długość w jej granicach wynosi 16 km.

Ogółem ludność gminy to 8400 osób. Prognozy de-
mograficzne wskazują na stały spadek liczby mieszkań-
ców.

Najstarsze ślady człowieka na terenie gminy Dyd-
nia pochodzą z okresu neolitu (epoka kamienia).

W obejmującym cztery stulecia naszej ery okresie 
wpływów rzymskich istniały osady w Uluczu i Jabłonicy 
Ruskiej oraz grodzisko w Temeszowie. Okolice Dydni po 
okresie zmian przynależności państwowej za pierwszych 
Piastów i prawiekowej zależności od Rusi Halickiej zo-
stały na stałe włączone do Polski przez króla Kazimierza 
Wielkiego. Fakt ten miał miejsce około 1340 r. Od tego 
momentu region ten stanowił integralną część jednostki 
administracyjnej zwaną ziemią sanocką (województwo 
lwowskie).

W ponad sześciowiekowych dziejach regionu naj-

bardziej tragiczne były lata II wojny światowej. Już w 
pierwszych dniach września 1939 r., wojska niemieckie 
wkroczyły na teren obecnej gminy Dydnia. 17 września 
tego samego roku wtargnęła Armia Czerwona. Na podsta-
wie umowy obu agresorów San stał się granicą niemiecko 
– sowiecką, aż do agresji niemieckiej na Związek Sowiecki 
w czerwcu 1941 r.

Gmina Dydnia posiada wiele zabytków architektury. 
Starą metrykę posiada drewniana cerkiew greckokatoli-
cka w Uluczu, według tradycji wzniesiona w latach 1510 
– 1517. Przykładami drewnianej architektury sakralnej są 
kościoły i kaplice. W krajobrazie nadsańskiej gminy wyróż-
niają się dwory ziemiańskie.

Ze względu na swoją burzliwą historię tereny gmi-
ny Dydnia stanowiły inspirację wielu utworów literackich, 
np. słynnego dwutomowego dzieła Władysława Łozińskie-
go pt. „Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w 
pierwszej połowie XVII w.” Jedną z ciekawszych postaci 
jest Jacek Dydyński z Niewistki. O nim to autor pisze: „ro-
dzaj zajazdowego kondotiera, który oddawał się na usługi 
braci szlachty, potrzebującej jego szabli i jego doświad-
czenia”.

Także na XVII - wiecznych wydarzeniach osnuta jest 
książka Józefa Hena pt. „Przypadki starościca Wolskiego”. 
Jego akcja dzieje się m.in. w nadsańskim Uluczu.

Ślady pobytu Melchiora Wańkowicza w Wydrnej i 
Jabłonce zawarte są w książkach pt. „Anoda i Katoda” i 
„Ziele na kraterze”.

Wydarzenia II wojny światowej i okresu powojenne-
go mające swoje miejsce w omawianych miejscowościach 
gminy Dydnia zawarte są we wspomnieniach Feliksa Pi-
sarewskiego – Parry („Orły i reszki”), Jarosława Cholewki 
(„Wspomnienia mojego życia”), Mieczysława Kocyłowskie-
go („Byłem zastępcą Żubryda”). 
 Infrastruktura społeczna

Na terenie gminy znajduje się dziewieć szkół pod-
stawowych, trzy zespoły szkół i dwa przedszkola. Wypo-
sażone w pomoce dydaktyczne sale lekcyjne i wykwali-
fikowana kadra składają się na sukces wychowanków, 
którzy kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, 
a następnie na uczelniach wyższych.

Organizacją życia kulturalnego na terenie gminy 
Dydnia zajmują się między innymi: Gminny Ośrodek Kul-
tury, szkoły, stowarzyszenia. Cykliczne imprezy kulturalne 
to Dożynki Gminne, Biesiada Kultury Dawnej, Międzyna-
rodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych, 
Międzygminny Przegląd Piosenki Turystycznej, Wigilie 
wiejskie.
 Gospodarka Gminy

Jedną z zasadniczych gałęzi gospodarki gminy są 
małe i średnie przedsiębiorstwa. Zdecydowana większość 

pod batutą Zygmunta Podulki. Następnie uczestnicy uro-
czystości przy akompaniamencie orkiestry dętej przeszli 
pod pomnik Poległych w Strajku Chłopskim, gdzie war-
tę honorową – tradycyjnie już – pełnili harcerze Zespołu 
Szkół w Dydni.

Po odegraniu hymnu narodowego przedstawiciele 
Gminy, instytucji, organizacji złożyli pod pomnikiem wią-
zanki biało-czerwonych kwiatów. Po części oficjalnej od-
było się spotkanie w Zespole Szkół w Dydni.

Zofia Morajko

Alina Maślak
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podmiotów gospodarczych należy do sektora prywatnego. 
Funkcjonuje handel i budownictwo. Na terenie gminy ist-
nieje kilka tartaków i zakładów przetwórstwa drzewnego. 
Na terenach nadsańskich zalegają pokłady kruszywa na-
turalnego. 

W chwili obecnej gmina Dydnia z profilu rolniczego 
przekształca się w profil turystyczny. Wykorzystuje ma-
lowniczy krajobraz, zabytki architektury. Część obszaru 
Gminy stanowią tereny prawnie chronione tj. Wschodnio-
beskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu, obejmuje swo-
im zasięgiem miejscowości: Niewistka, Jabłonica Ruska, 
Krzemienna, Ulucz, Temeszów, Końskie i część Dydni. 
Wyróżnia się też krajowy korytarz ekologiczny łączący Po-
górze Przemyskie ze strefą Czarnorzecko – Strzyżowską. 

Część parków podworskich również objęta jest 
ochroną. Na uwagę zasługuje aleja dębowa znajdująca się 
przy drodze z Jabłonicy Ruskiej do Ulucza ciągnąca się na 
przestrzeni ponad 1 km. Dużo atrakcji mogą dostarczyć 
wyprawy piesze, rowerowe czy samochodowe np. Szla-
kiem Architektury Drewnianej, Szlakiem Ikon czy Nadsań-
skich Umocnień.

Misją gminy zgodnie ze Strategią Gminy Dydnia do 
roku 2020 (Uchwała Rady Gminy Dydnia, 2007) jest mię-
dzy innymi, aby jej mieszkańcy dbali o środowisko natu-
ralne i bogate dziedzictwo kulturowe i tworzyli warunki dla 
rozwijania wypoczynku i turystyki.
 Analiza obecnego stanu promocji gminy Dydnia 

– w jakim miejscu jesteśmy?
Władza samorządowa dostrzega konieczność po-

dejmowania intensywnych działań promocyjnych. Zrozu-
mienie potrzeby promowania nie zawsze idzie w parze 
z umiejętnością poprowadzenia skutecznej akcji  promo-
cyjnej. Najczęściej polityka promocyjna sprowadza się 
wyłącznie do wydawania publikacji drukiem, w Interne-
cie, na nośnikach CD, organizowania wydarzeń o walo-
rach promocyjnych, udziału w wystawach. Z reguły jest to 

prowadzenie „rutynowej” polityki promocyjnej, której brak 
całościowego i skoordynowanego traktowania wszystkich 
działań i elementów informacji i reklamy. Stąd ciekawe 
skądinąd i profesjonalne jej elementy (np. album, folder, 
dobre kontakty z mediami) nie składają się na skumulowa-
ny efekt końcowy.

Promocja gminy realizowana jest głównie w opar-
ciu o możliwości samego urzędu. Koniecznym punktem 
wyjścia dla naszkicowania pożądanych kierunków polityki 
promocyjnej gminy Dydnia musi być ocena dotychczaso-
wych działań promocyjnych.
 Obecność w mediach

Głównym celem wydawania przez gminę kwartal-
nika „Nasza Gmina Dydnia”, jak i współpracy Wójta z me-
diami nie jest promocja, ale prowadzenie polityki informa-
cyjnej. Nie znaczy to jednak, że osiągnięcia samorządu w 
dziedzinie informacji publicznej nie mają wpływu na wize-
runek gminy ani tego, że gazeta samorządowa nie jest jed-
nym z narzędzi promocji. Bardzo korzystne dla wizerunku 
gminy są publikacje w mediach pozalokalnych (regional-
nych, krajowych), np. informacje o inwestycjach, o impre-
zach, atrakcjach turystycznych, przynoszą bezpośrednie 
korzyści promocyjne.
 Drukowane publikacje promocyjne

Większość spośród objętych analizą publikacji pro-
mocyjnych gminy Dydnia charakteryzuje wysoka jakość 
pod względem szaty edytorskiej (dobry papier, profesjo-
nalne opracowanie graficzne, atrakcyjne ilustracje, foto-
grafie). Zadbano także o to, by poprzez udostępnianie w 
albumach reklamy firmom uniknąć finansowania tych wy-
dawnictw wyłącznie ze środków publicznych. (cdn).

Alina Maślak

Od pierwszego spotkania z Panią  Aliną Maślak wy-
czuwałam od Niej dobroć i ogromny szacunek do ludzi. Wy-
dawało mi się, że jest Ona moją najlepsza krewną, trakto-
wałam Ją jak swoją siostrę. 

Poznałam Ją, gdy przyjechała do Końskiego, a ja 
„byłam Mikołajem” w Końskiem (szkoła w Uluczu podlegała 
pod Szkołę w Końskiem). Czułam od Niej ogromne ciepło i 
pomyślałam, że dzieci w Końskiem mają dobrą panią.

Drugim razem spotkałam Panią Alinę, jak podjęła  
działania związane z reaktywacją Koła Gospodyń Wiejskich 
w Uluczu. Na spotkaniu organizacyjnym uznała, że mam 
bardzo ładne pismo i będę sekretarzem koła. W rozmowie 
z Nią czuć było ciepło i dobroć. Na którymś ze spotkań 
mówiłam wiersze. Pani Alina była pełna podziwu dla mojej 
pamięci. Ja lubiłam się uczyć i lubiłam śpiewać. Na spot-
kaniach, jak była okazja, to też śpiewałam. Pani Sekretarz 
mówiła, że marnuję swoje talenty.

Bardzo lubię śpiewać, robiłam to od dziecka - przy pasie-
niu krów, w kościele, śpiewałam też na spotkaniach wiejskich. 

Nie wiedziałam, że Pani Alina jest tak poważnie cho-
ra. Spotkałam Ją w szpitalu, leżałyśmy na jednej sali - ja 
czekałam na operację, a Pani Sekretarz była leczona, miała 
ścisłą dietę trzustkową. Po operacji zostałam przeniesiona 
na inną salę i już nie miałam z Nią kontaktu. Nasze na-
stępne spotkanie miało miejsce na dożynkach w Witryłowie. 
Wyściskała mnie, wycałowała, wypytała o moje zdrowie. 
Sama nie skarżyła się, mimo że była już bardzo chora. Na 
uluckiej wigilii w 2013 r. panował smutny nastrój, bo nie było 
wśród nas - jak wcześniej - p. Sekretarz, której stan zdrowia 
sie pogarszał. Zmarła 13 grudnia 2013 r. Gdy  się dowie-
działam, że Pani Ala nie żyje, to tak jakby ktoś mi kawałek 
serca wyrwał.

Ona podnosiła na duchu kobiety z Ulucza, pokazała 
nam, że jesteśmy ważne, że możemy działać i robić ważne 
dla całej społeczności wiejskiej rzeczy. Wszyscy darzyliśmy  
Ją sympatią i wiele Jej zawdzięczamy. 

Zawsze na Wigilii odmawiam modlitwę za tymi, co 
odeszli.

Janina Wolwowicz
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Ks. Prałat Stanisław Krypel wykazywał 
wielką troskę duszpasterską o rozległą para-
fię, do której początkowo oprócz Dydni nale-
żało 14 wiosek: Krzywe, Krzemienna, Ulucz, 
Obarzym, Temeszów, Hroszówka, Jabłonica 
Ruska, Wydrna, Jabłonka, Raczkowa, Fale-
jówka, Jurowce, Końskie, Witryłów. W okre-
sie administrowania parafią Dydnia przez ks. 
Krypla trzykrotnie uległy zmianie granice pa-
rafii. Powstawały nowe parafie; od lat osiem-
dziesiątych do parafii Dydnia należą: Krzywe, 
Temeszów, Krzemienna, Obarzym. Do tej pory, 
wspominając swego duchowego przewodnika 
przez prawie 53 lata, wszyscy Jego parafianie 
podkreślają i uznają zaangażowanie, trud po-
święcenie i niezłomną postawę, jaką prezentował w każ-
dej sytuacji.

Stwierdzając, że był „dobrym gospodarzem” wymie-
niają w co wyposażył świątynię, jak pomagał potrzebującym 
(nie wahając się upomnieć, zganić, wskazać na prawdziwe 
przyczyny trudności czy niepowodzeń).

Pracy było dużo zarówno w kościele parafialnym, jak 
i pozostałych obiektach sakralnych na terenie parafii.

Cmentarz w Dydni został ogrodzony metalową siatką, 
zbudowano bramę cmentarną, przeprowadzono renowację 
kaplicy grobowej Dydyńskich, wykonano remont kostnicy. 
Na nagrobkach księży spoczywających na tutejszym cmen-
tarzu umieszczone zostały tabliczki z nierdzewnej stali 
zawierające informacje dotyczące ich życia i działalności. 

Powierzchnię cmentarza powiększono, wyty-
czono alejki, ustawiono kamienne ławki, wy-
budowano studnię.

W latach 1954-58 w związku z obcho-
dami 100-lecia ogłoszenia dogmatu o Niepo-
kalanym Poczęciu i objawień Matki Bożej w 
Lourds wzniesiona została przed głównym 
wejściem grota. Schody, prowadzące na dzie-
dziniec kościelny, a okalające grotę zostały w 
górnej części połączone w formie kamienne-
go monogramu imienia Maryja.

W latach 1959-60 kościół parafialny 
został odmalowany. Było to jedno z najwięk-
szych przedsięwzięć gospodarczych.

Kolejne, częściowe malowanie kościoła 
musiało być wykonane po pożarze, jaki przeżyliśmy wczes-
nym rankiem w Wielki Piątek 17.04.1980 r. Spłonęły wtedy 
organy, poważnie uszkodzona została polichromia i stopio-
na piękna rozeta we frontonie kościoła. Było to tragiczne, 
ogromnie smutne przeżycie dla całej wspólnoty parafialnej, 
a przede wszystkim dla ks. Proboszcza i wikariuszy.

Organy zostały odbudowane, wstawiony nowy witraż 
w kształcie rozety; - wszystkie witraże osłonięto z zewnątrz 
zbrojoną, metalowa szybą.

Uzupełniono też brakujące elementy witraży w prez-
biterium, które uszkodzone zostały jeszcze w czasie wojny.

W 1960 r. wykonana została instalacja elektryczna i 
foniczna, zawieszono żyrandole (zwane potocznie do dziś 
pająkami) i zachełuszki. Do chwili zelektryfikowania wsi, 

Halina Pocałuń

„Błogosław Dobry Boże tych, którzy odeszli i nas 
wszystkich zgromadzonych przy wigilijnym stole. Pobło-
gosław te posiłki i tych, którzy je przygotowali i naucz nas 
wspólnie dzielić się chlebem i radością z innymi przez Chry-
stusa Pana Naszego. Amen.”

Jednym z tych zmarnowanych talentów, o których 
mówiła pani Alina, jest pisanie wierszy. Oto jeden z nich:

„Gdy pierwsza gwiazda pod niebem zaświeci 
i błoga myśl ku niebu wzleci 
siadamy przy wigilijnym stole 
pełni radości i wymiećmy z naszych serc 
wszystkie urazy i złości. 
Uczcijmy narodzenie 
Syna Bożego Ojca Przedwiecznego. 
Wiwat, Wiwat Boskie istności 
gdy przychodzi do nas Bóg z niebios wysokości. 
Boże Dzieciątko na sianie, 
które kładzie Najświętsza Panienka 
w ubogiej stajence. 
Niepokalana jutrzenka i Święty Józef 
przy żłóbeczku świętemu Dzieciąteczku.”
Zawsze w domu na Wigilię żegnamy się, dzielimy się 

opłatkiem i odmawiamy zacytowaną modlitwę. Najmłodszy 
w rodzinie, jak wchodzi do domu, mówi: „na szczęście na 
zdrowie na ten Boży Wieczór”.

Nie mogę wyrazić tego, co czuję, gdy ktoś wspomni 
o Pani Alinie. Wierzę, że ona gdzieś jest, tylko nie może do 

nas przyjść. Tacy ludzie nie powinni umierać. Czuję, że Ona 
nie odeszła, jest obok i nam pomaga.

Ostatni raz jak byłam w szpitalu z Panią Sekretarz, 
przyjechał do Niej mąż i dał mi gazetę, którą ja czytałam 
bez okularów. Wtedy pani Alina zaczęła mu opowiadać o 
mnie – o tym, że gram na harmonijce, piszę wiersze i pięk-
nie śpiewam.

Żałuję, że tak wartościowi ludzie tak szybko odcho-
dzą.

Janina Wolwowicz
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„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
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energii elektrycznej dostarczał spalinowy agregat. Renowa-
cji zostały poddane drewniane ołtarze oraz ambona. Ołtarz 
Serca Pana Jezusa otrzymał wówczas nowa formę wnęki 
w nastawie ołtarzowej. Zasługą Ks. Proboszcza Stanisława 
Krypla było również wykonanie zestawu ławek drewnianych 
i wstawienie oszklonych drzwi oddzielających nawę główną 
i nawy boczne od krucht. Dolne partie ścian w całym koście-
le zostały obłożone drewnianą, stylizowaną na neogotycką 
boazerią, wstawiono też 4 otwarte konfesjonały.

Wystrój kościoła wzbogacił się o nowe, wykonane w 
formie płaskorzeźby stacje drogi krzyżowej, feretrazy i figu-
ry procesyjne.

Zakupiono też obrazy św. Teresy od Dzieciątka Je-
zus, św. Maksymiliana Kolbego, Matki Bożej Ostrobram-
skiej i św. Antoniego.

Po wprowadzeniu liturgii posoborowej zainstalowany 
został „ołtarz soborowy”. Szczególnym kultem i pietyzmem 
otaczał Ks. Krypel obraz Matki Bożej znajdujący się w oł-
tarzu w kaplicy Matki Bożej – w bocznej nawie. Do tej po-
bożności maryjnej zachęcał On także bardzo często wier-
nych poprzez modlitwy, nabożeństwa i kazania. Wszyscy 
pamiętamy jeszcze „słowa wprowadzające” do uroczystości 
i ogłoszenia parafialne Naszego Proboszcza prezentowane 
„od balasek” w kościele. Wprawdzie przedłużały one czas 
trwania nabożeństw, ale zawierały cenne, ważne informa-
cje, które przeważnie były potem dyskutowane w domach 
i - trzeba przyznać z perspektywy czasu – wiele wyjaśnia-
ły, przypominały, pozwalały zapamiętać (nawet dzięki tym 
domowym dyskusjom) i każdemu były na swój sposób po-
trzebne.

Zewnętrznym przejawem kultu maryjnego w parafii 
są zgromadzone wota przy ołtarzu Matki Bożej i zwyczaj, 
że po zakończeniu nabożeństw wierni często udają się na 
krótką modlitwę do jej kaplicy, by spojrzeć w Jej Oczy, raz 
jeszcze zostawić prośby, podziękować…

Tradycją stało się składanie bukietów ślubnych na oł-
tarzu symbolizujące oddanie się nowej rodziny pod opiekę 
Maryi. Również liczne róże różańcowe męskie, kobiece i 
dziecięce były owocem pogłębianego przez duszpasterzy i 
wiernych kultu maryjnego.

W związku z wyrzuceniem ze szkoły nauki religii w 
1960 r. Ks. Krypel zorganizował w parafii sieć punktów ka-
techetycznych: w Dydni na plebanii, w Krzywem w zakrystii 
kaplicy, w Wydrnej, Krzemiennej, Obarzymie i Temeszowie 
w domach prywatnych.

W okresie proboszczowania Ks. Krypla (pamięta-

my, że był również dziekanem dekanatu) organizowane 
były misje parafialne, coroczne rekolekcje wielkopostne, a 
także nadzwyczajne inicjatywy duszpasterskie (czuwania 
modlitewne, duchowe dary soborowe, uroczystości milenij-
ne 1000 - lecia Chrztu Polski, peregrynacja Różańca św. w 
rodzinach parafii, nawiedzenie rodzin przez Matkę Bożą z 
Jasnej Góry w Jej Cudownym Obrazie.

Różaniec św. wędrował do rodzin w parafii od 8 grud-
nia 1964 r. do 25 marca 1967 r. Po nawiedzeniu został uro-
czyście zawieszony przez ks. Prałata w kaplicy Matki Bożej 
w gablocie wraz z napisem: „Przyszedłem z Jasnej Góry, 
obszedłem całą parafię teraz pragnę Was związać z Ma-
tuchną na zawsze.”

Takie też było pragnienie ks. Proboszcza – związać 
parafię z Matką Bożą przez Różaniec – o tym testamencie 
wieloletniego duszpasterza wszyscy powinni pamiętać – o 
to też proszą Matczyne Oczy z obrazu w kaplicy.

Na polecenie ordynariusza przemyskiego ks. Bp. Ig-
nacego Tokarczuka ks. Krypel we współpracy z wikariusza-
mi, a głównie z ks. Kazimierzem Kaczorem w latach 1970 
– 71 przejął i odremontował na cele kultowe opustoszałe, 
częściowo zrabowane i zdewastowane cerkwie grekokato-
lickie w: Obarzymie, Krzywem, Krzemiennej. Z czasem w 
nich, zwanych powszechnie kaplicami, rozpoczęto regular-
ne sprawowanie niedzielnych i świątecznych Mszy Świę-
tych.

Niezapomnianym przeżyciem przekazywanym i 
obecnie w opowieściach rodzinnych było nawiedzenie para-
fii przez Matkę Bożą z Jasnej Góry w 1970 r. To wydarzenie 
poprzedziło szereg form przygotowujących: nauki, spotka-

fot. archiwum

fot. archiwum

fot. archiwum

Parafianie witający Jasnogórską Madonnę 

Symbole nawiedzenia na dydyńskiej ziemi

Konna banderia 
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nia formacyjne, wreszcie misje parafialne, 
w których wzięło udział 90 % parafian (po 
95 % matki i dzieci, po 85% ojcowie i mło-
dzież).

Nawiedzenie Matki Bożej w Dyd-
ni miało miejsce 11 – 12 lipca 1970 r.- i 
– choć jak w wielu parafiach polskich 
– po uwięzieniu przez ówczesne władze 
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 
było wizualnie spotkaniem z ”pustymi ra-
mami” – serca wszystkich witały Czarną 
Madonnę, czuły Jej obecność i tym głębiej 
to spotkanie przeżywały.

Dekorację ołtarza polowego usta-
wionego obok kościoła parafialnego w 
Dydni stanowiły kontury granic Polski z 
zaznaczonymi trzema punktami geogra-
ficznego położenia, Jasnej Góry, Gniezna 
i Dydni. W miejscu Dydni umieszczono pu-
ste ramy obrazu w miejscu Częstochowy 
– Maryję za kratami, a w miejscu Gniezna 
-  Orła Białego. Zza planszy wyrastał sied-
miometrowy krzyż, obok którego widniał napis: „W ojców 
wierze daj wytrwać Maryjo”.

W kościele centralną dekoracją na głównym ołtarzu 
były puste ramy z koronami Matki Bożej i Pana Jezusa oraz 
ciernie – symbolizujące uwięzienie. Po sklepieniem nawy 
głównej błyszczała zwycięska, oświetlona 56 kolorowymi 
żarówkami, piękna Maryjna Korona. Kościół wypełniały em-
blematy maryjne, papieskie i narodowe. Parafia liczyła wte-
dy 4256 osób, a na powitanie przybyło 9000.

W powitaniu obrazu na granicy parafii oprócz tłumu 
pieszych, kilkuset rowerzystów i motocyklistów, uczest-
niczyło 338 konnych banderierów. Symbole nawiedzenia 
ustawiono na konnej bryczce wyścielonej żywymi kwiatami 
i biało-czerwonymi wstęgami. Obok woźnicy zajął miejsce 
ks. Proboszcz Stanisław Krypel. Pojazd otoczyły dziewczę-
ta z dębowym wieńcem podobnie jak bryczka przybranym, 
następnie mężczyźni z chorągwiami i feretronami i niekryją-
cymi wzruszenia parafianie. Przed bryczką, w samochodzie 
jechał przewodniczący uroczystościom ks. 
Bp. Stanisław Jakiel z Przemyśla. Uroczy-
stemu nastrojowi, odświętnemu wystrojowi, 
dekoracjom drogi, pojazdów, koniom – to-
warzyszył wspaniały ład i porządek. Nawet 
konie – jakby rozumiały doniosłość chwili, 
szły równo, spokojnie, pięknie – mimo war-
kotu motorów, śpiewu uczestników, łopo-
czących na wietrze dekoracji przy drodze. 
Sprawiało to niebywałe wrażenie.

Po powitaniu i wieczornym czuwa-
niu o północy ok. 4000 osób uczestniczyło 
w uroczystej Mszy Św. w kościele, a potem 
do rana symbole nawiedzenia pielgrzymo-
wały wraz z jego ekselencją bp. Stanisła-
wem Jakielem, kapłanami i wiernymi do 
kościołów dojazdowych w Wydrnej, Teme-
szowie i Obarzymie, by na godz. 7. wrócić 
do Dydni na pożegnanie.

W głębi serca, każdy miał pragnie-
nie doczekania chwili, gdy powitamy Mat-
kę Bożą w Jej częstochowskim wizerunku, 

kiedy żadna, niegodna ręka nie odważy 
się Jej uwięzić. O to również, w imieniu 
wszystkich - prosił Matkę z Jasnej Góry, 
dziękując za nawiedzenie, żegnając Ją 
i oddając parafię w Jej Matczyną opiekę 
nasz proboszcz ks. Stanisław Krypel.

Jednak w następnych uroczystoś-
ciach nawiedzenia gdy gościliśmy Matkę 
Bożą, Królowę Polski w Jej Jasnogórskim 
Obrazie, uczestniczył nasz ks. Prałat Sta-
nisław Krypel już z nieba, (bo to było 25-
26.10.2003 r.). Całe życie troszczył się o 
sprawy kościoła i parafii.

W 1974 r. nie uzyskawszy zezwo-
lenia na budowę murowanej dzwonnicy, 
wzniesiono metalową konstrukcję i ponie-
waż po wojnie zachował się tylko 1 dzwon, 
staraniem ks. Prałata przybyło teraz 2 
nowe dzwony: jeden został zakupiony, 
drugi ufundowany jako pamiątka Milenium 
Chrztu Polski i jako dar soborowy podczas 
Soboru Watykańskiego II w 1973 r.

Na bieżąco wykonywane były konieczne prace re-
montowe konstrukcji dachowej wież kościelnych, malowa-
nie blachy na kościele i kanalizacja odprowadzająca wodę 
deszczową. Wokół kościoła została położona najpierw 
betonowa, a potem asfaltowa nawierzchnia. We wnękach 
nad bocznymi drzwiami prowadzącymi do kościoła zostały 
umieszczone kamienne płaskorzeźby św. Anny i św. Micha-
ła patronów parafii.

Ks. Proboszcz Stanisław Krypel całe życie poświęcił 
naszej parafii. W życiu kapłańskim otrzymał wiele tytułów, 
ale w Dydni był zawsze „proboszczem”, „dziekanem”, „pra-
łatem”. Pracy wykonał wiele… 

Pozostał w sercach i pamięci parafian jako dobry 
gospodarz, ale jednocześnie człowiek wymagający, konse-
kwentny w działaniu i surowy – dla innych, ale i dla siebie.

Nie brakowało Ks. Kryplowi kłopotów, niekiedy stwo-
rzonych także przez parafian – może nawet nieświadomie; 
ale umiejętnie wykorzystywanych i podsycanych przez UB 

i SB.
Służba Bezpieczeństwa w latach 

1945 – 74 uznała ks. Krypla za jednego z 
najbardziej wrogo nastawionych do władz 
komunistycznych księży w powiecie brzo-
zowskim. Może dlatego, że nie brakowało 
mu odwagi cywilnej, jeżeli był przekonany 
o słuszności swego postępowania, a może 
z powodu donośnego głosu?. (Jego słowa 
z ambony było wyraźnie i daleko słychać) 
Potrafił też stanąć w obronie innych księży 
jako dziekan dekanatu. Wymagał od wika-
riuszy, ale siebie też nie oszczędzał.

1 VIII 1986 r. przeszedł na emery-
turę. Jako emeryt-rezydent mieszkał nadal 
na plebanii w Dydni. Tu też zmarł 21 XII 
1990 r. w godzinach porannych, w dniu 
parafialnej spowiedzi adwentowej, którą 
corocznie organizował, do której zachęcał 
wiernych i której znaczenie dla każdego 
nie jeden raz starał się wyjaśniać.

Ktoś powiedział: „od bramy cmen-
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tarnej zaczyna się zapomnienie.” Ale to nie reguła, a jeśli 
tak, to tu musi być wyjątek !

Bo: za tyle pracy, za całe życie nam ofiarowane, za 
proste, choć czasem trudne do przyjęcia, ale prawdziwe 
słowa zachęty, upomnień, wskazówek „by tak znaczyło tak, 

a nie było zawsze nie” – pozostawić we wdzięcznej pamię-
ci, we wspomnieniach, zapalonym zniczu i choćby krótkim 
westchnieniu „Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie” to 
nasza powinność, to nasz obowiązek.

Halina Pocałuń

Mówił, że urodził się we dworze. To Witryłów na Po-
górzu Dynowskim nad Sanem. 400 ha pól i lasów, tereny 
naftowe z kopalnią ropy, młyn wodny, tartak, cztery stawy 
rybne należało do jego ojca Karola Dwernickiego i stryja 
Ksawerego Dwernickiego. Niedaleko płynął San. Zbigniew  
Wincenty Dwernicki mieszkał tam od urodzenia w 1932 roku 
do tzw. Wyzwolenia przez Armię Czerwoną w lecie 1944 
roku, czyli dwanaście lat. W międzyczasie była okupacja 
niemiecka ale jakoś udało się przeżyć. Potem szybka ofen-
sywa sowiecka. We wrześniu 1944 roku rodzina dowiedzia-
ła się, że nowa władza szykuje reformę rolną. W dodatku 
banda UPA spaliła ich dworek, a przy okazji połowę wsi.

Nauka w gimnazjum w Brzozowie, matura w 1950 
roku, której omal nie oblał, choć był dobrze przygotowany, 
ale przecież trzeba było tępić wroga klasowego. Uratowa-
ło go nazwisko. Zetwuemowcy, którzy mieli tutaj dużo do 
powiedzenia, nagle doszli do wniosku, że jego przodek ge-
nerał Józef Dwernicki miał lewicowe poglądy, skoro jak gło-
siła pieśń dowodził żołnierzami pochodzenia chłopskiego, a 
żołnierze pod jego dowództwem okazali się nader walecz-
ni. Widocznie go słuchali, a skoro słuchali to akceptowali. 
„Armaty pod Stoczkiem zdobywała wiara rękami czarnymi 
od pługa”. Skoro generał był lewicowcem, to może Zbyszek 
odziedziczył z jego charakteru…

Mimo to na studia rolnicze w Krakowie nie dostał się. 
Za to mógł kontynuować naukę w technikum budowlanym 
w Bytomiu. Tam by złagodzić brak pieniędzy pracował jako 
fizyczny w kopalni węgla na drugiej zmianie. Od służby woj-
skowej uratowało go pochodzenie. Raz przynajmniej na coś 
się przydało. Po raz drugi zdał maturę. Dostał nakaz pracy 
i miał budować w Warszawie metro, ale okazało się, że bu-
dowy nie będzie. No to posłali go do budowy Nowej Huty. 
Zatrudniony w Kierownictwie Grupy Robót miał nadzorować 
budowę gospodarki wodnej dla wielkiego pieca nr 1. Po 
pewnym czasie udało mu się dostać na studia wieczorowe 
na Politechnice Krakowskiej. Z powodzeniem łączył studia 
z pracą zawodową. Nadzorował wzniesienie m. in. Budynku 
Centrum Administracyjnego  huty, gdzie mieszczą się kuch-
nia, restauracja i sala teatralna na trzysta miejsc.

Przeżył październik 1956 roku, biorąc udział, raczej 
przypadkowy w wiecu w krakowskiej Rotundzie, w czasie 
którego usłyszał o wyborze Władysława Gomułki. W dwa 
lata potem uczestniczył w wiecu w hali garaży huty, gdzie 
wystąpił Józef Cyrankiewicz i Nikita Chruszczow. Zaobser-
wował, że gdy sowiecki przywódca mówił o kapitalizmie 
głos mu drżał jak staremu choremu człowiekowi, ale gdy 
podkreślał zalety socjalizmu głos jego brzmiał, jak dzwon.

Gdy bronił pracę dyplomową z żelbetu na uczelni 
znowu przypomniał się jego przodek. Profesor na egzami-
nie zapytał: jak miał na imię generał Dwernicki? Odparł że 
Józef. - Mówiłem, że będzie wiedział - stwierdził egzamina-
tor do kolegów.

Po studiach chciał odejść z pracy w zarządzie budo-
wy huty. „Miałem już dość ciągłej mobilizacji do wykonywa-
nia coraz mniej realnych planów produkcyjnych i narasta-
jącej biurokracji” – stwierdził po latach we wspomnieniach. 
Mimo to został, bo dyrekcja zaproponowała mu kierowanie 
nowo wznoszonymi obiektami cementowni. Był to jednak 
błąd, „bo nie ma udanych powrotów”. Gdy budował wielki 
piec nr 4, który został przekazany w skróconym terminie 
dostał wprawdzie list gratulacyjny, ale gdy spóźnił się ze 
złożeniem rozliczeń materiałowych, potrącono mu połowę 
premii. Ostatecznie zrezygnował i dostał pracę inspektora 
technicznego w Pracowniach Konserwacji Zabytków.

Tu odezwał się chichot historii: na swym stanowisku 
inżynier Zbigniew Wincenty Dwernicki przyczynił się do re-
waloryzacji zamku Sapiehów w Krasiczynie, pałacu Rejów 
w Przecławiu, czy kolegiaty wiślickiej. Lista tego typu doko-
nań jest zresztą o wiele dłuższa.

Warszawscy przełożeni docenili jego pracę i mia-
nowali go 1967 roku dyrektorem oddziału PKZ w Pozna-
niu. Musiał tę firmę organizować niemal od nowa. Jednym 
z zadań, jakie sobie postawił, było zorganizowanie grupy 
sztukatorów, którzy potrafią odtworzyć lub uzupełnić boga-
te sztukaterie w remontowanych pałacach. I znowu musiał 
zająć się rewaloryzacją zabytkowych, ale mocno zniszczo-
nych pałaców i dworów w Miłosławiu, Kołaczkowie, Siedlcu, 
Łagowie, Gułtowach, Srebrnej Górze.

„W pracach konserwatorskich, tak przy obiektach 
stacjonarnych jak i ruchomych napotyka się na wiele rzeczy 
i faktów, o których w trakcie nauki w szkole się milczy, bo-
wiem te fakty przeczą obowiązującym tendencjom politycz-
nym. Nie mówi się na lekcjach historii o ludziach, którzy cały 
swój majątek, dorobek wielu pokoleń zostawili do dyspozycji 
Narodu”. – stwierdzał. Ale praca przy konserwacji zabytków 
dawała mu dużo zadowolenia i satysfakcji. Rozumiał, że ra-
tuje świadectwa kultury materialnej i cywilizacji ziemiaństwa 
polskiego, do którego przecież choć już nie materialnie, ale 
przecież duchowo należał. Starał się tę misję wypełniać, 
jak najlepiej i dlatego uzupełniał swe wiadomości z zakre-
su konserwacji zabytków na studiach konserwatorskich na 
uniwersytecie w Toruniu i Wydziale Architektury Politechni-
ki Warszawskiej. Dzięki temu kierowana przez niego firma 
osiągała coraz lepsze wyniki i zdobywała czołowe lokaty we 
współzawodnictwie pracy. Dzięki temu też mógł pozyskiwać 
dla firmy zagraniczne zlecenia.

Jego dzieło stanowiły remont ambasady polskiej w 
Wiedniu, potem konsulatu w Nowym Jorku i ambasady w 
Waszyngtonie, czy polskiej misji przy ONZ w Nowym Jorku. 
Mimo tych sukcesów, a może właśnie dlatego nigdy nie był 
pewny swego stanowiska służbowego. Zbyt dużo obiboków, 
usytuowanych przy Komitecie Wojewódzkim PZPR miało 
chętkę na ich zdaniem lukratywne stanowisko. Nasłali na-
wet nań kontrolę z NIK pod jakimiś absurdalnymi zarzutami. 

Ryszard Dzieszyński



1�Nasza Gmina Dydnia IV/2014

Kontrolerka oświadczyła: wszystko jest w firmie w porządku, 
ale lepiej żeby pan odszedł. Sprawę skomplikowało jednak 
uzyskanie przez firmę pierwszego miejsca we współzawod-
nictwie w skali kraju. W końcu odszedł, ale został pełnomoc-
nikiem PKZ na NRD i Berlin Zachodni, gdzie nadal nadzoro-
wał prace eksportowe polskich firm zajmujących się odnową 
zabytków. Po dwóch latach otrzymał angaż w firmie Schmidt 
Berschet w Berlinie Zachodnim. Połowę wynagrodzenia za-
bierało Biuro Eksportu PKZ. Potem praca w prywatnej firmie 
polonijnej, która nie zawsze układała się pomyślnie i wresz-
cie w 1991 roku po 40 latach pracy emerytura. Ale nie koniec 
działalności zawodowej razem z synem Tadeuszem prowa-
dził małą spółkę, obejmującą również roboty budowlane.

Życie Zbigniewa Wincentego Dwernickiego, to jedno 
wielkie pasmo zmagań z przeciwnościami losu. Przedsta-
wiciel jednej z 20 tysięcy rodzin ziemiańskich, których re-

forma pozbawiła majątku ciężką uczciwą pracą przez całe 
życie dorabiał się właściwej pozycji społecznej, na którą 
zasługiwał. Musiał umieć znaleźć swoje miejsce, tam gdzie 
uczciwym najtrudniej, w kraju pełnym różnych społecznych 
napięć, ale też korupcji, prywaty i przekrętów. Na szczęście 
w naszym kraju żyje jeszcze sporo uczciwych ludzi. Takim 
właśnie był Zbigniew Wincent Dwernicki, któremu czasem 
pomagało własne nazwisko.

Już jako emeryt wstąpił do Związku Szlachty Wiel-
kopolskiej i uczestniczył w jego imprezach. Cieszyło go, że 
ta organizacja kultywuje etos i tradycje grupy, do której na-
leżał.

Zbigniew Wincenty Dwernicki zmarł 16 czerwca 2014 
roku w Poznaniu w wieku 82 lat.

Ryszard Dzieszyński
Przedruk z czasopisma „Redaktor”, Jesień 2014

W moim domu rodzinnym - rodzi-
ny Adamskich, zawsze wiele mówiło się 
o patriotyzmie. Obrazy i inne pamiątki wy-
raźnie wspominały o historii naszej rodzi-
ny oraz jej poświęceniu dla Ojczyzny. Już 
jako mała dziewczynka zwróciłam uwagę 
na obraz, na którym była postać młodego 
chłopca w legionowym mundurze z czasów 
walk o niepodległość w 1919 r. Wówczas 
z zainteresowaniem słuchałam opowieści 
o kuzynie mojego pradziadzia, który w 
młodości podjął zamiar służenia drugiemu 
człowiekowi i Ojczyźnie będącej wówczas 
pod zaborami. Z uwagą oglądałam zdjęcia 
i dopytywałam o bohatera z Niebocka. W 
ten sposób dowiedziałam się, że owym le-
gionistą z obrazu jest Józef Adamski – bli-
ski kuzyn mojego pradziadzia Stanisława. 

Urodził się w Niebocku w 1899 r., 
w obecnym powiecie brzozowskim.  Jego 
rodzice: Agata i Jan od wczesnego dzieciństwa zadbali o 
jego edukację patriotyczną i religijną. Dom rodzinny Józe-
fa zawsze kojarzył się z atmosferą służby Bogu i Ojczyź-
nie. Wieczorami, podczas licznych rozmów, rozprawiano o 
przodkach, którzy zawsze służyli Polsce i szli jej na ratunek, 
kiedy była w niebezpieczeństwie. Na ścianie wisiał charak-
terystyczny obraz, na którym jastrząb rozpościerał skrzydła 
nad podkową na niebieskim tle. Mówiło się, że to herb ro-
dzinny dziedziczony przez przodków i przekazywany z po-
kolenia na pokolenie. Józef wcześnie nauczył się czytać, co 
pomogło mu poznawać dzieła wybitnych rodzimych pisarzy i 
poetów. Zawsze był wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka 
i zawsze interesowało go dobro tkwiące w bliźnim. Szkołę 
powszechną ukończył w Niebocku, a dalszy etap kształcenia 
kontynuował już w Brzozowie. Był uczniem niezwykle pilnym 
i pracowitym. Obok obowiązków szkolnych, wykonywał także 
inne, jak ministranta w kościele parafialnym w Grabownicy 
– parafii do której należało Niebocko. 

Józef zawsze mówił swojej mamie, że bycie mini-
strantem to przywilej, a nie obowiązek. Wierzył, że do takiej 
służby dla Kościoła wybiera go Bóg. Cieszył się z możliwo-
ści uczestniczenia w każdej Mszy Świętej, nabożeństwach 

majowych i październikowych. Nie było 
to łatwe, bo rodzice prowadzili gospodar-
stwo rolne, a w pracach polowych należa-
ło im zawsze pomagać.  Nie przepadał za 
nimi, ale uznawał je za swój obowiązek, 
a poczucie obowiązku było dla Józefa 
zawsze bardzo ważne. W przerwach od 
prac gospodarskich i w miesiącach zimo-
wych Józef dużo czytał. To była jego wiel-
ka pasja. Od samego początku rozumiał, 
że patriotyzm i silne więzi religijne Pola-
ków pomagały narodowi w przetrwaniu, 
zwłaszcza w epoce zaborów. Z wielkim 
zainteresowaniem czytał książki o chlub-
nych chwilach państwa polskiego, okresie 
zmagań o utrzymanie suwerenności i nie-
podległości. 

Wszystkie te wyjątkowe chwile 
dla Polaków łączył z Opatrznością Bożą. 
Wierzył, że za sprawą błogosławieństwa 

Najwyższego Polacy mają szansę, aby wybić się na niepod-
ległość. Szczególnym kultem darzył Maryję – matkę Jezusa. 
Za sprawą swoich rodziców brał udział  w pielgrzymowaniu 
do Sanktuarium Maryjnego w Starej Wsi koło Brzozowa. Tu 
rosła jego religijność i ufność w nieskończone Miłosierdzie 
Boga i Maryi. Za sprawą rodziców i swojego dziadka Kac-
pra – pamiętającego czasy napoleońskie – rósł na patriotę 
i przeznaczonego do służby Bogu. Takie przygotowanie po-
mogło mu podjąć decyzję, aby po szkole średniej studiować 
w Seminarium Duchownym w Przemyślu. Wierzył, że ta mi-
sja zbliży go do Boga i pomoże mu służyć drugiemu człowie-
kowi. Ufał też, że obowiązki kapłana pomogą mu rozwijać 
ducha narodowego u Polaków, którzy w warunkach niewoli 
potrzebowali wsparcia i dawania nadziei. 

Tymczasem wybuchła pierwsza wojna światowa i po-
jawiła się nadzieja na odzyskanie niepodległości. W tej czę-
ści ziemi brzozowskiej i sanockiej chodziły słuchy o zaciągu 
do polskiego wojska, do legionów. Józef od razu poprosił 
rodziców o zgodę na służbę w legionach. Rodzice jednak po-
trzebowali pomocy w gospodarstwie. Józef pozostał w Nie-
bocku, zazdrośnie patrząc jak mój pradziad Stanisław dzięki 
swojej determinacji – zaciąga się do legionów z orzełkiem 

Aleksandra Adamska
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na czapce. 
W 1917 r. nad legionami polskimi pod dowództwem 

Józefa Piłsudskiego zawisły „czarne chmury”. Jedni legio-
niści z nadzieją na lepsze czasy pozostali na froncie, inni 
zaś woleli wrócić do domów. Do domu powrócił również mój 
pradziad Stanisław i jego ojciec Marcin. W tych to okolicz-
nościach jesienią 1917 r. Józef zapisał się do Seminarium 
Duchownego w Przemyślu. Tutaj przygotowywał się do po-
słannictwa kapłańskiego, doskonaląc się w sferze duchowej 
i nie zapominając jednocześnie o wydarzeniach towarzyszą-
cych nadziei wybicia się Polaków na niepodległość. Utrzy-
mywał kontakty listowne z moim pradziadziem Stanisławem, 
który czekał z nadzieją na zakończenie wojny i rozbrajanie 
zaborców. 

Już wiosną 1918 r. wiele mówiło się o odstąpieniu 
Rosji od wojny i wielkiej szansie dla Polaków przy wsparciu 
państw zachodnich. Akurat Józef skończył pierwszy rok stu-
diów, gdy dowiedział się, że niektórzy z jego rodziny zaciąga-
ją się do nowego wojska - tym razem wojska polskiego. 

W naszym regionie zaciąg robiła też Polska Komisja 
Likwidacyjna, do którego wojska zgłosił się ojciec mojego 
pradziadzia Marcin. Końcem października 1918 r., rozeszła 
się właśnie wieść, że Ukraińcy chcą utworzyć swoje państwo 
zajmując Lwów,  a nawet ziemie nad Sanem. Te wieści do-
cierały do Józefa studiującego akurat w Przemyślu w Semi-

narium Duchownym. Uznał, że w tych okolicznościach nie 
może czekać, kiedy „Polska wzywa”. Józef zwrócił się do 
rektora Seminarium Duchownego, aby na czas walki o nie-
podległość otrzymać urlop od zajęć seminaryjnych. Ksiądz 
Rektor - rozumiejąc patriotyczną postawę Józefa - wyraził 
zgodę choć niezbyt chętnie, bo wiedział, że taka decyzja nie 
do końca jest zgodna z nauką Kościoła. 

Józef został wcielony do oddziałów Wojska Polskiego 
już po listopadzie 1918 r. tj. po szczęśliwym odzyskaniu ziemi 
lwowskiej. Jednak walki na wschodzie trwały nadal o odzy-
skanie ziem z czasów poprzedzających zabory w XVIII w. Na 
froncie południowym tzw. ukraińskim obok Józefa walczyli 
jeszcze: jego brat Adam, mój pradziad Stanisław i jego ojciec 
Marcin. W walkach tych Józef dał się poznać jako bohaterski 
żołnierz, niecofający się przed żadnym zagrożeniem. Wios-
ną 1920 r. rozpoczęła się słynna ofensywa kijowska, w której 
udział brał też Józef. 

Niestety, 22 kwietnia 1920 r. pod Kowlem Józef zgi-
nął. Nie znamy okoliczności jego śmierci. Wieść ta ogromnie 
zasmuciła całą rodzinę. Zginął bohatersko na froncie, w wal-
ce o wolną Polskę młody 21 – letni legionista z Niebocka. Na 
froncie nadal pozostali: mój pradziad Stanisław, jego ojciec 
Marcin i brat Józefa - Adam. Do domu powrócili dopiero po 
ofensywie wojsk polskich późną jesienią 1920 r. 

W tym samym czasie do rodziny w Niebocku dotarł 
list od Marszałka Józefa Piłsudskiego, w którym wspominał 
o śmierci Józefa pod Kowlem i oddaniu młodego życia dla 
spraw Ojczyzny, dla niepodległości Polski. List ten jak relik-
wia był przechowywany w rodzinie aż do obecnych czasów. 
To najlepsze świadectwo dla potomnych z mojej rodziny, na 
przykładzie którego i mnie uczy się patriotyzmu. 

W moim domu rodzinnym to teraz tato dba o prze-
kazywanie tej tradycji. Jest taki pokój, w którym są obrazy 
naszych przodków oraz  inne pamiątki rodzinne. Widzę to 
codziennie i wiem, że przyjdzie taki dzień, kiedy to ja przeka-
żę je dalej – zapewne swoim dzieciom.

Aleksandra Adamska

Aleksandra Adamska - uczennica II kl. Gimnazjum 
Katolickiego w Krośnie. Laureatka Finału Ogólnopolskie-
go Konkursu Historycznego  w 2013 r. (zajęła 5 miejsce). 
Powyższy tekst  prezentowany był podczas krakowskie-
go finału  tego konkursu.

13 lipca w Grabówce odbyło się IX Międzyregionalne 
Święto Fajki, którego organizatorami byli: Stowarzyszenie 
na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka oraz Gminny 
Ośrodek Kultury, Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dyd-
ni.

Patronat honorowy nad imprezą objął Wicemarsza-
łek Województwa Podkarpackiego - Tadeusz Pióro. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się: Starosta Powiatu Brzo-
zowskiego – Zygmunt Błaż, Wójt Gminy Dydnia – Jerzy F. 
Adamski, Przewodniczący Rady Gminy Dydnia- Piotr Szul, 
radni oraz sołtysi Gminy Dydnia.

Uczestnicy imprezy mogli liczyć, przy bardzo sprzy-
jającej pogodzie, na dobrą rozrywkę i miło spędzony czas 
w niedzielne popołudnie. Oficjalnego otwarcia i powitania 

gości dokonał Jacek Adamski.
Po otwarciu na scenie pojawili się pierwsi artyści 

– a był to duet „Akoklar” – Tomasz Mazur i Tomasz Sowa. 
Wesołą muzyką bawili zebranych „Śląskie Bajery” – kapela 
podwórkowa z Ornontowic  na Śląsku. Pięknie zaprezento-
wali się też „Dobryje Grajki” oraz „gwiazda wieczoru” zespół 
„Inoros”.

Podczas festynu obejrzeć można było ekspozycje 
lokalnego arcydzieła ludowego tj. kowalstwa artystycznego, 
wikliniarstwa czy rzeźbiarstwa oraz popróbować wiejskich 
specjałów, wśród których najlepiej smakowały ruskie piero-
gi i doskonały bigos. Był też swojski chleb ze skwarkami i 
cebulą. Wszystkie te pyszności przygotowały Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Grabówce. Każdy, kto odwiedził 
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Józef Adamski z siostrą Stefanią oraz rodzicami Agatą i Janem
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Jesień roku szkolnego 2014/15 dla Szkoły Muzycznej I 
st.  w  Dydni  zaowocowała sukcesami artystycznymi. Emocje 
konkursowe towarzyszyły szczególnie mocno akordeonistom, 
którzy swoje umiejętności prezentowali na trzech konkur-
sach. 

I tak, 27.11.2014 r. odbył się I Leżajski Konkurs Kultury 
Muzycznej, w którym nasi uczniowie zajęli wszystkie miejsca 
na podium. Najlepszy okazał się Filip Siwiecki, uczeń klasy 
trzeciej, który zdobył pierwszą nagrodę, pod nazwą „Wyróżnie-
nie I stopnia”. Kolejne miejsca zajęli: Kacper Kosztyła, uczeń 
klasy drugiej,  otrzymując „Wyróżnienie II st.”, oraz trzeciokla-
sista Adrian Szul, „Wyróżnienie III st.”. Wszyscy są uczniami 
Pana Krzysztofa Burego.

Młodzi akordeoniści kolejne sukcesy odnieśli również na  
XV Międzypowiatowym Konkursie Kultury Muzycznej w Sokoło-
wie Małopolskim w dniu  06.12.2014 r. Podczas przesłuchań kon-
kursowych bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie Krzysz-
tofa Burego. Adrian Szul i Filip Siwiecki zdobyli „Wyróżnienie II 
st.”, a uczeń Kacper Kosztyła wywalczył „Wyróżnienie III st.”.

Grabówkę w to niedzielne popołudnie, mógł znaleźć coś 
dla siebie.

Najważniejszym punktem festynu było palenie fajki 
na czas. Do konkursu zgłosiło się 5 uczestników.

Byli to: Grzegorz Cybuch z Grabówki, Marian Stasi-
cki z Tarnawy Górnej, Marek Sztaba z Dydni, Robert Sośni-
cki z Zagórza i Jan Kwolek z Iwonicza.

Zwycięzcą okazał się Jan Kwolek z Iwonicza, który 
palił swoją fajkę 19 minut i 33 sekundy.

Z inicjatywy miejscowego Klubu ULKS – Grabowian-
ka  przeprowadzona została loteria fantowa, a dochód z niej 
przeznaczono na rehabilitację klubowego kolegi.

Główną nagrodą był rower ufundowany przez Auto–
Szkołę.

Impreza zakończyła się dyskoteką pod gwiazdami, 
której dodatkową atrakcją był pokaz sztucznych ogni.

Jacek Adamski
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Elżbieta Przystasz

Muzyczna atrakcja Święta Fajki

Filip Siwiecki Adrian Szul
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W dniach 9 – 13.12.2014 r. w Przemyślu odbył się  
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej. W ramach 
Festiwalu rozegrany został konkurs dla akordeonistów - w 5 
kategoriach wiekowych oraz w kategorii muzyki kameralnej. 
Jest to znany na świecie, renomowany konkurs akordeono-
wy. Uczestników konkursu oceniało międzynarodowe  Jury, 
w skład którego wchodzili: prof. Joachim Pichura – Akademia 
Muzyczna – Katowice, prof. Klaudiusz Baran – Uniwersytet 
Muzyczny – Warszawa,  prof. Jerzy Kaszuba – Akademia Mu-
zyczna – Bydgoszcz,  prof. Volodymyr Runchak – Ukraina,  
prof. Nikolay Sevriukov – Białoruś, prof. Ricardas Sviackevi-
cius – Litwa.

Wśród trzech reprezentantów kategorii I (do 10 lat) z 
Podkarpacia znalazł  9 – letni Filip Siwiecki, który swoją grą 
i kunsztem wykonawczym zachwycił Jury i wywalczył wyróż-

nienie. Uczeń Krzysztofa Burego znakomicie zaprezentował 
się w gronie starszych kolegów. Tak oto, o „dydyńskiej” szkole 
muzycznej słychać dobre opinie nie tylko w Polsce, ale także 
poza jej granicami. 

Wielkie gratulacje i słowa uznania należą się przede 
wszystkim Panu Krzysztofowi Buremu, który wspaniale przy-
gotował uczniów do wszystkich konkursów. Dodać należy, iż 
Filip Siwiecki już przygotowuje się do kolejnych prestiżowych 
konkursów akordeonowych w Mławie, Wiedniu i Berlinie.  Ży-
czę zatem, powodzenia, udanych wykonań utworów i prezen-
tacji artystycznych, a przede wszystkim kolejnych laurów. 

Elżbieta Przystasz

Mieszkańcy powiatu brzozowskiego mieli niepowta-
rzalną okazję do wzięcia udziału w bezpłatnych kursach 
organizowanych przez Fundację Podkarpacki Instytut Roz-
woju Regionalnego z Brzozowa.

Dzięki przyznanej za pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania „Ziemia Brzozowska” pomocy, w ramach działa-
nia „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
w zakresie małych projektów zrealizowane zostały nastę-
pujące kursy: 
• „Długowieczność trzeba sobie wychodzić – kurs instruk-

torski Nordic Walking” odbywający się w dniach: 29-
31.08.2014 r. oraz 5-7.09.2014 r. (łącznie 40 godzin).

• „Piękno Ziemi Brzozowskiej w obiektywach jej mieszkań-
ców – warsztaty fotograficzne” odbywające się w dniach: 
12-14.09.2014 r., 19-21.09.2014 r. i 3-5.10.2014 r. (łącz-
nie 60 godzin).

• „Ikona pomostem pomiędzy starymi a nowymi czasy 
– regionalny produkt Podkarpacia – warsztaty pisania 
ikon” w dniach: 26-28.09.2014 r., 10-12.10.2014 r. oraz 
17-19.10.2014 r. (łącznie 60 godzin).

Nordic Walking z dnia na dzień stał się niezwykle 
powszechną formą aktywności fizycznej. W latach 30. XX 
wieku fińscy narciarze w czasie letnich treningów zaczęli 
spacerować z kijkami narciarskimi. Jednak historia sportu, z 
jakim obecnie mamy do czynienia, jest o wiele krótsza. Kur-
sanci poznali teoretyczne techniki Nordic Walking, metody-
kę nauczania, a przede wszystkim brali udział w zajęciach 
praktycznych na świeżym powietrzu. W ramach kursu 18 
osób z terenu powiatu brzozowskiego uzyskało certyfikaty 
instruktora Nordic Walking. Warto także wspomnieć, że w 
dniu 28.10.2014 r. w Brzozowie (Caritas) oficjalnie zosta-
ły otworzone trasy do Nordic Walking na obszarze powiatu 
brzozowskiego o łącznej długości 240 kilometrów. 

Kolejnym działaniem realizowanym przez brzozow-
ską Fundację były warsztaty fotograficzne. 18 uczestników 
poznało tajniki sztuki fotografowania. Mieszkańcy powiatu 
mieli za zadanie przedstawić piękno Ziemi Brzozowskiej. 
Oprócz zajęć teoretycznych dotyczących sprzętu fotogra-
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Justyna Bartnicka

Występ w Sokołowie Małopolskim

Uczestnicy kursu
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Narodowe Czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza 
w Gminie Dydnia odbyło się w dniu 5 września o godzinie 
10.00 w sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w 
Dydni. Wydarzenie to zgromadziło uczniów klas V i VI szkół 
podstawowych oraz klas gimnazjalnych z terenu Gminy 
Dydnia (około 150 osób). 

Po odczytaniu listu Prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego dotyczącego wspólnego czytania „Trylogii” 
oraz  powitaniu uczestników przez Wójta Gminy Dydnia 
fragmenty powieści „Potop” – począwszy od rozdziału 
pierwszego - czytali: Wójt Gminy Dydnia, Zofia Morajko, 
Anna Węgielewska – uczennica Zespołu Szkół w Dydni, dy-
rektorzy gminnych szkół oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni. 

Beata Czerkies

ficznego i programów komputerowych do cyfrowej obróbki 
zdjęć, kursanci przede wszystkim robili zdjęcia w plenerze 
dziennym i nocnym na terenie naszego powiatu. Efektem 
ich pracy była wystawa fotograficzna prezentowana w Brzo-
zowskim Domu Kultury.

W ramach warsztatów pisania ikon uczestnicy mieli 
okazję zaznajomić się z podstawami teologii ikony i jej sym-
bolami. Odbył się także podstawowy kurs techniki rysunku, 
techniki tempery jajecznej oraz pisanie ikon pod okiem ar-
tystów. W ramach tego projektu zostanie również zorgani-
zowana wystawa ikon prezentowana w Brzozowskim Domu 

Kultury. Ponadto dla uczestników warsztatów przeprowa-
dzono 20-godzinne szkolenie w zakresie przedsiębiorczo-
ści, przygotuwujące ich do podjęcia i prowadzenia samo-
dzielnej działalności gospodarczej.

Wszystkie kursy odbywały się w trybie weekendo-
wym w Centrum Konferencyjnym Dwór Jabłonka w gminie 
Dydnia. Lokalizacja to nieprzypadkowa, ponieważ twórcy, 
artyści i miłośnicy aktywnego trybu życia wiedzą, że Ziemia 
Dydyńska jest piękna, a ludzie życzliwi i gościnni. 

Justyna Bartnicka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni w 2014 
roku po raz szósty realizował projekt systemowy „Czas na 
aktywność w gminie Dydnia”,  który jest współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Każdy z uczestników projektu ukończył następujące 
szkolenia:
- „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”
- „Indywidualne doradztwo zawodowe”
- „Kursy zawodowe: Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 

oraz Technolog robót wykończeniowych”
- „Trening Pracy”.

Za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszo-
wie zorganizowano dodatkową formę szkolenia „Warsztaty 
z zakresu osobistej metamorfozy– „Nowy wygląd – Nowe 
życie” w formie dwudniowego wyjazdu”. Szkolenie to od-
było się w Zakopanem, gdzie uczestnicy projektu oprócz 
zajęć mieli możliwość spędzenia wolnego czasu, podziwia-
jąc widoki na góry oraz poznając tradycyjną góralską goś-
cinność.

W ramach projektu zorganizowany został  również 
3 - miesięczny staż dla 1 osoby. Staż ten odbywał się w 
Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dydni na stanowisku 
murarz.

Po zakończeniu szkoleń i kursów zawodowych każ-

dy z uczestników uzyskał certyfikaty potwierdzające ukoń-
czenie poszczególnych działań.

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza oraz praktycz-
ne umiejętności pozwolą uczestnikom projektu na lepsze 
funkcjonowanie w społeczności lokalnej oraz zwiększą ich 
szanse na rynku pracy.

Agnieszka Jatczyszyn
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Zasłuchani w słowa Henryka Sienkiewicza

Twórcza atmosfera zajęć
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Sanok 17.09.2014 r.

Urząd Gminy w Dydni
Redakcja „Nasza Gmina Dydnia”

Wychodząc z założenia, że lepiej późno niż wcale, 
chciałam na łamach kwartalnika „Nasza Gmina Dydnia” po-
dziękować Pani Halinie Pocałuniowej, byłej nauczycielce 
szkoły podstawowej w Dydni, że postarała się w Urzędzie 
Gminy o wyłożenie środków na odrestaurowanie nagrobku 
nauczyciela Jana Łomnickiego – kierownika szkoły w Wy-
drnej w latach 1940 – 1942, który tam zmarł na zapalenie 
płuc.

Panią Halinę Pocałuniową spotkałam przed dwoma 
laty kwestującą na cmentarzu w Dydni w czasie Wszystkich 
Świętych. Wspomniałam wtedy o rozsypującym się nagrob-
ku pana Łomnickiego i o tym, że nikt już o nim nie pamięta.

Był „uciekinierem” z Kresów Wschodnich i nie ma 
żadnej rodziny.

Gdy zmarł miałam 8 lat i jestem jedną z niewielu 
jeszcze żyjących osób, które go pamiętają.

Irena Wilk
Sanok

W dniach od 20 do 21 października 2014 r. w Centrum 
Konferencyjnym Jabłonka Dwór w Gminie Dydnia odbyło się 
szkolenie połączone z poznawaniem funkcjonowania syste-
mu edukacyjnego Gminy Dydnia dla  20 osób z Mołdawii. 
Była to mołdawska młodzież wraz opiekunami z sześciu 
Szkolnych Klubów Europejskich (SKE) utworzonych w ra-
mach projektu „Nasza wspólna Europa – aktywizacja udziału 
młodzieży mołdawskiej w transformacji systemowej i zmianie 
postaw obywatelskich w oparciu o Szkolne Kluby Europej-
skie w rejonach północnej Mołdawii”. 

Projekt realizowany jest przez fundację TERRA HU-
MANA z Warszawy w partnerstwie z ONG “Moştenitorii” z 
Bălţi i Towarzystwem Lwa ze Lwowa, we współpracy z Gmi-
ną Dydnia. Jego celem jest aktywizacja młodzieży mołdaw-
skiej do udziału w procesie zmian ustrojowych w oparciu o 

wartości europejskie w trakcie procesu zbliżania Mołdawii 
do Unii Europejskiej. Projekt ten jest współfinansowany ze 
środków programu „Wsparcie Demokracji” w ramach polskiej 
współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
RP w 2014 r. za pośrednictwem Fundacji Solidarności Mię-
dzynarodowej.

 Szkolne Kluby Europejskie (SKE) są jedną z form dą-
żenia do rozwijania świadomości europejskiej. Należą one 
do najbardziej powszechnych sposobów rozwijania świa-
domości europejskiej wśród młodzieży. Klub europejski jest 
formą współpracy nauczycieli i ich uczniów na rzecz upo-
wszechniania wiedzy o Europie. W przypadku Mołdawii two-
rzenie klubów europejskich nabiera szczególnego znaczenia 
w sytuacji, gdy kraj ten podpisał 27 czerwca 2014 r. umowę 
stowarzyszeniową z UE.

12 lipca 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Jabłonce odbyło się otwarcie wystawy obrazów 
z tegorocznego X Międzynarodowego Pleneru Malarskie-
go „W Kręgu Pogranicza” Łańcut – Jabłonka 2014. Im-
preza odbywa się pod honorowym patronatem burmistrza 
Miasta Łańcuta Stanisława Gwizdaka oraz wójta Gminy 
Dydnia Jerzego F. Adamskiego. Organizatorem pleneru 
było Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Kultury i Sztuki 
„W Kręgu Pogranicza” oraz Galeria „Marzenie” z Łańcu-
ta.

Tegoroczny plener trwał od 30 czerwca do 13 lipca 
i był formą integracji artystycznej ludzi Pogranicza. Ma-
larze uwiecznili na obrazach zakątki malowniczych kra-
jobrazów Gminy Dydnia. W ramach pleneru odbyły się 
również warsztaty malarskie dla uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Jabłonce pt. „W Jabłonce malowane”. Prace na 
nich wykonane zostały zaprezentowane na wystawie po-
plenerowej w dniu 12 lipca 2014 r.

Warsztaty te wrosły już w kalendarz imprez arty-
stycznych Łańcuta, Gminy Dydnia oraz całego wojewódz-
twa podkarpackiego i cieszą się ogromnym zainteresowa-

niem. Każdego roku na plener zapraszani są profesjonalni 
artyści, w tym roku była to grupa około 30 malarzy z Biało-
rusi, Litwy, Ukrainy, Rosji, Jordanii i Polski. 

Beata Czerkies

Tomasz Bartnicki
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Piękno „zapisane” na płótnach
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8 października miało miejsce uroczyste otwarcie boi-
ska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Krzemiennej. 

Obiekt został wcześniej odpowiednio przygotowa-
ny: wyrównano teren, ogrodzono kompleks i zamontowano 
nowe bramki. 

Na uroczystość otwarcia uczniowie SP w Krzemien-
nej zaprosili uczniów ze szkół prowadzonych przez Stowa-
rzyszenie Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom na wspólny 
mecz piłkarski. Przybyli więc uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Niewistce z nauczycielką Agnieszką Krzysik, z 
Obarzyma z dyrektor Dorotą Sidor, z Witryłowa z dyrek-
tor Joanną Hocyk i nauczycielką Małgorzatą Sochacką, z 
Temeszowa z dyrektor Elżbietą Pocałuń. Z Krzywego dzieci 
przyjechały pod opieką Ks. Dariusza Cichowlaza. Honoro-
wymi gośćmi byli: Wójt Jerzy F. Adamski, prezes Stowarzy-
szenia Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom Dorota Bluj, 
Ks. Prałat Adam Drewniak oraz rodzice uczniów. 

O godzinie 11.00 wszyscy zebrali się na boisku szkol-
nym. Dyrektor Zofia Wojnowska powitała zgromadzonych 
i poinformowała o celu spotkania. Wójt Jerzy F. Adamski 
poprosił uczniów, aby wytypowali spośród siebie po jednym 
przedstawicielu poszczególnych szkół, aby przeciąć sym-
boliczne wstążki na bramce. Następnie rozpoczął się mecz 
piłkarski, który sędziowała dyrektor SP w Temeszowie, El-
żbieta Pocałuń. Mecz został rozegrany zgodnie z zasadami 
fair play. Zwyciężyli 6:1 uczniowie SP w Krzemiennej. Naj-

większą liczbę goli strzelił uczeń klasy III SP w Krzemiennej 
Filip Siwiecki.

Po meczu, dyrektor Zofia Wojnowska, zaprosiła ze-
branych uczniów, nauczycieli i gości na poczęstunek do 
budynku szkoły. Dzień upłynął w bardzo miłej i przyjaznej 
atmosferze. Była to również okazja do integracji uczniów z 
Krzemiennej, Obarzyma, Niewistki, Temeszowa, Krzywego 
i Witryłowa.

Zofia Wojnowska

Dla większości uczestników był to pierwszy wyjazd 
za granicę, dlatego organizatorzy zaplanowali urozmaicony 
program edukacyjny oraz kulturalny. Podczas pobytu w Gmi-
nie Dydnia uczestnicy zwiedzili Szkołę Podstawową, Izbę 
Pamięci i Centrum Kultury w Jabłonce. Po zwiedzaniu szkoły 
w Jabłonce jedna z mołdawskich nauczycielek zapytała „Czy 
to na pewno jest wiejska szkoła? – u nas takich nie ma nawet 
w Kiszyniowie!  

Następnie młodzi Mołdawianie spotkali się z władzami 
Gminy Dydnia. Beata Czerkies omówiła zasady organizacji i 
funkcjonowania szkół w gminie oraz odpowiadała na wszyst-

kie pytania mołdawskich gości.
W dalszej części pobytu w Polsce goście uczestniczy-

li w spotkaniu z Młodzieżową Radą Gminy w Baranowie San-
domierskim oraz z Polską Fundacją im. Roberta Schumana 
z Warszawy i Szkolnym Klubem Europejskim „Młodzież dla 
Europy” z Gimnazjum nr 3 z Radomska. Uczestnicy zwiedzili 
również Lwów i Warszawę, Przemyśl i Zamek w Baranowie 
Sandomierskim. W drogę powrotną udali się pierwszym bez-
pośrednim lotem z Warszawy do Kiszyniowa w ramach no-
wego połączenia lotniczego między Polską a Mołdawią. 

Tomasz Bartnicki

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie Gimnazjum 
zanotowali wiele znaczących osiągnięć sportowych. Już we 
wrześniu w powiatowych zawodach lekkoatletycznych zdo-
byli 3 złote,  2 srebrne i 2 brązowe medale. Złote medale 
zdobyli; Paulina Krzysik - pchnięcie kulą, Mateusz Mazur 
- rzut dyskiem, Karol Barszczowski - bieg na 300 m. Ta trój-
ka reprezentowała szkołę na zawodach wojewódzkich w 
Rzeszowie. Najlepiej z nich spisał się Mateusz Mazur, który 
zajął wysokie VI m. natomiast Paulina Krzysik była IX.

Bardzo dobre wyniki osiągnęli uczniowie w biegach 
przełajowych. Mateusz Mazur zajął I miejsce w powiatowych 
biegach przełajowych LZS w Jasienicy Rosielnej, natomiast 
Karol Barszczowski był trzeci. Na zawodach wojewódzkich 
LZS w Łańcucie Mateusz Mazur spisał się znakomicie zdo-
bywając tytuł mistrza województwa w biegach przełajowych 
LZS. III miejsce w tym biegu zajął Radosław Pilszak a Karol 

Barszczowski był VI.  
Sporty drużynowe. Unihokej
Drużyna chłopców bardzo dobrze spisała się w tur-

nieju powiatowym w unihokeju. Na 9 startujących drużyn 
zajęli II miejsce, przegrywając w finale z drużyną gospoda-
rzy turnieju Starą Wsią 2:1. 

Sztafetowe biegi przełajowe
Drużyna chłopców zajęła I miejsce w powiatowych 

sztafetowych biegach przełajowych. W tych zawodach star-
towało 10 drużyn.

Liga lekkoatletyczna
W zawodach powiatowych w Lidze lekkoatletycznej 

drużyna dziewcząt trzeci rok z rzędu zajęła I miejsce. Na 
tych zawodach Paulina Krzysik w pchnięciu kulą ustanowiła 
rekord powiatu, uzyskując 10,00 m. Szkoła ma jeszcze 2 
rekordy powiatu: Mateusz Śmigiel w pchnięciu kulą i Henryk 
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Andrzej Zajdel

„Sportowe” spotkanie na nowym boisku
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Dzień 26 października 2014 r. przejdzie do historii 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonce, gdyż w tym dniu 
odbyło się poświęcenie i przekazanie dla OSP Jabłonka 
nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą o godz. 
11.00, koncelebrowaną przez ks. Prałata Adama Drew-
niaka i ks. Proboszcza Bogusława Zajdla. Następnie na 
placu obok kościoła odbyło się poświęcenie samochodu 
przez Gminnego Kapelana Strażaków ks. Prałata Adama 
Drewniaka i uroczyste przekazanie samochodu strażakom 
z Jabłonki.

W wydarzeniu wzięło udział 9 jednostek OSP z 
terenu Gminy Dydnia oraz zaproszeni goście na czele z 
Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego Tadeu-
szem Pióro, Prezesem ZOP ZOSP RP w Brzozowie dh 
Edwardem Rozenbajgierem, Wiceprzewodniczącym Rady 
Powiatu Jackiem Adamskim, przewodniczącym Rady 
Gminy Dydnia Piotrem Szulem, Wójtem Gminy Dydnia Je-
rzym F. Adamskim, Z-cą Komendanta Powiatowego PSP 
w Brzozowie bryg. Markiem Ziobro, prezesi, naczelnicy 
OSP z Grabówki, Niebocka, Wydrnej, Dydni, Krzywego, 
Temeszowa, Krzemiennej, Obarzyma i Niewistki, kierow-
nicy referatów Urzędu Gminy w Dydni, dyrektor Zespołu 
Szkół w Dydni. 

Powitania gości dokonał Prezes Zarządu OSP Ja-
błonka dh Stanisław Myćka. Po powitaniu zaproszonych 
gości i druhów strażaków dh Robert Kulon przedstawił 
dane techniczne nowego samochodu oraz źródła sfinan-
sowania jego zakupu.

Samochód pożarniczy typu średniego, ratowniczo-
gaśniczy z napędem 4x4 Mercedes – Benz 967FWU3/PP 
Atego na potrzeby i wyposażenie Jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jabłonce. 

Przy zakupie samochodu stosowano zapisy Pra-

wa Zamówień Publicznych /przetarg nieograniczony- nr 
ogłoszenia w BZP: 244248-2014, data zamieszczenia: 
22.07.2014r/.

Zapłacono ogółem /brutto/: 632 880,00 zł. słownie: 
sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt 
złotych, z tego:
- sfinansowano ze środków dotacji celowej KG PSP w 

Warszawie w wysokości 160 000,00 zł. – stosownie do 
umowy nr 3299/0903008/2014

- sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie 
w wysokości 140 000,00 zł. – stosownie do umowy nr 
381/2014/UR/K/D

- wkład własny z budżetu Gminy Dydnia w wysokości 332 
880,00 zł.

Podstawowe dane techniczne samochodu: podwo-
zie Mercedes – Benz, moc silnika - 299 kW, napęd 4x 4, 
uterenowiony, zaczep holowniczy 10 t, autopompa dwuza-
kresowa, zbiornik wody o pojemności 3 500 l.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, m.in. 
Tadeusz Pióro, Jerzy F. Adamski którzy, w swych wystą-
pieniach wysoko ocenili dotychczasową działalność OSP 
Jabłonka. Życzyli dalszych sukcesów w niełatwej, spo-
łecznej służbie oraz zrealizowania ambitnych planów na 
przyszłość. Listy gratulacyjne do ochotników z Jabłonki 
skierowali: Marszałek Województwa Podkarpackiego Wła-
dysław Ortyl, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP 
w Rzeszowie nadbryg. Bogdan Kuliga oraz Komendant 
Powiatowy PSP w Brzozowie st. bryg. Jan Szmyd. Sta-
rosta Brzozowski ufundował myjkę ciśnieniową, którą w 
jego imieniu przekazał wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Jacek Adamski.

Stanisław Pytlowany

Olejarczyk w biegu na 1000 m. W tych zawodach również 
bardzo dobrze spisała się drużyna chłopców, która zajęła II 
miejsce.

Pływanie
Drużyna chłopców zajęła III miejsce w zawodach po-

wiatowych w pływaniu. Startowało 5 drużyn.
Dzięki tym sukcesom Gimnazjum w Niebocku w roku 

szkolnym 2013/2014 zajęło III miejsce w ogólnej klasyfikacji 
powiatowej we współzawodnictwie sportowym Gimnazjów.

Andrzej Zajdel
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Uroczysty przemarsz strażaków

Poświęcenie nowego samochodu
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W dniu 18 października 2014 r. Ochotnicza Straż 
Pożarna w Jabłonce przekazała samochód pożarniczy 
jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabówce.

W tym dniu w siedzibie OSP Grabówka odbyło się 
podpisanie protokołu przekazania-przyjęcia używanego 
samochodu pożarniczego marki Star 244 dla jednostki 
OSP Grabówka. Po podpisaniu protokołu Wójt Gminy 
Dydnia Jerzy F. Adamski oraz Komendant Gminny Ochro-
ny Przeciwpożarowej druh Czesław Serafin wręczyli klu-
czyki pojazdu druhowi Adamowi Kopiczakowi kierowcy w 
OSP Grabówka, natomiast dokumenty druhowi Adamowi 
Kucharskiemu Prezesowi i druhowi Bogusławowi Cybu-
chowi Naczelnikowi OSP Grabówka. Przekazanie samo-
chodu wspomoże zabezpieczenie bezpieczeństwa po-
żarowego w tamtym rejonie. Dotychczas samochód był 
użytkowany przez OSP Jabłonka, która otrzymała go w 
1996 roku po wykonaniu na  podwoziu Star 244 zakupio-
nym przez Urząd Gminy w Dydni nadwozia gaśniczego 
GBAM 2,8/16/8.

W uroczystości przekazania samochodu pożarni-
czego udział wzięli także: Jacek Adamski - Wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu, Stanisław Pytlowany - Kierow-
nik Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i 

Spraw Obywatelskich, druh Stanisław Myćka -Wicepre-
zes ZOG ZOSP RP w Dydni, druh Eugeniusz Sokołowski 
– Naczelnik OSP Jabłonka, druh Zenon Skrabalak – kie-
rowca OSP Jabłonka oraz brać strażacka zrzeszona w 
OSP Grabówka.

Stanisław Pytlowany

W dniu 31 sierpnia 2014 r. w miejscowości Dydnia, 
przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 
Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gmi-
ny Dydnia, w których wzięło udział: 
- 9 drużyn w grupie A seniorów, 
- 3 drużyny w grupie C kobiet
- 1 drużyna MDP dziewcząt, 
- 2 drużyny MDP chłopców

oraz gościnnie drużyna pożarnicza DHZ z Rasla-
vic, która wykonała ćwiczenie bojowe wg regulaminu obo-
wiązującego na Słowacji.

Zawody rozgrywane były w konkurencjach: 
- sztafeta 400 m dla MDP, 
- sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami dla gru-

py A, 
- rozwinięcie bojowe dla MDP, 
- ćwiczenia bojowego dla grupy A i C

Organizatorami zawodów byli: Wójt Gminy Dydnia, 
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz Ochotnicza 
Straż Pożarna w Dydni. Towarzyszyła im sportowa rywali-
zacja oraz gorący doping.

Zmagania strażackie rozpoczęła zbiórka drużyn 
strażackich uczestniczących w zawodach i wspólny prze-
marsz na stadion. Komendant gminny ochrony przeciw-
pożarowej dh Czesław Serafin złożył wójtowi, a zarazem 

prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w 
Dydni druhowi Jerzemu F. Adamskiemu, raport gotowości 
drużyn ochotniczych straży pożarnych gminy Dydnia do 
przeprowadzenia  gminnych zawodów sportowo-pożarni-
czych.

Zawody otworzył  Jerzy F. Adamski, który powie-
dział m.in., że  zawody są sprawdzianem umiejętności 
nabytych w drodze szkoleń i ćwiczeń, życzył widzom oraz 

Stanisław Pytlowany

fot. archiwum

fot. S. Pytlowany

Przekazanie samochodu dla OSP Grabówka

Gotowość drużyn do zawodów
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Kolejność miejsc w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:
• Grupa ”A” seniorów

Miejsce Jednostka
OSP

Ilość punktów
Łącznie
punktówSztafeta 7x50 Ćwiczenia bojowe

czas /s/ pkt karne czas /s/ pkt karne
1 Grabówka 62,6 - 45,2 5 112,8
2 Jabłonka 64,6 - 56,7 - 121,3
3 Wydrna 65,6 - 57,5 - 123,1
4 Dydnia 64,2 - 60,5 - 124,7
5 Niebocko 66,1 - 64,0 - 130,1
6 Niewistka 67,3 5 60,7 5 138,0
7 Krzemienna 67,0 8 60,5 5 140,5
8 Obarzym 75,2 3 76,3 5 159,5
9 Temeszów 92,5 - 80,7 5 178,2
*drużyna nie ukończyła ćwiczenia bojowego 
• Grupa ”C” kobiety

Miejsce Jednostka
OSP

Ilość punktów
Łącznie
punktówSztafeta 7x50 Ćwiczenia bojowe

czas /s/ pkt karne czas /s/ pkt karne
1 Dydnia 79,5 3 82,0 5 169,5
2 Wydrna 78,3 3 86,3 5 172,6
3 Grabówka 74,3 3 141,0 - 218,3

*drużyna nie ukończyła ćwiczenia bojowego 
• MDP dziewcząt i chłopców
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Dziewczęta
1 Dydnia 14 100 74 92,7 10 71,3 1000 79,1 - 920,9 992,2
Chłopcy
1 Wydrna 13 100 77 77,0 - 100,0 1000 75,0 - 925,0 1025,0
2 Dydnia 14 100 74 82,1 - 91,9 1000 88,3 5 906,7 998,6

kibicom wielu pozytywnych emocji i wrażeń.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała  

komisja sędziowska złożona z przedstawicieli Komen-
dy Powiatowej PSP w Brzozowie oraz druhów z Gminy 
Jasienica Rosielna, której przewodniczył st. kpt. Bogdan 
Biedka. 

Zmagania strażaków  z uwagą śledzili:  przewod-
niczący Rady Gminy Piotr Szul, wójt Jerzy F. Adamski, 
prezesi i naczelnicy jednostek OSP z terenu gminy.

Wszystkim drużynom wręczono okolicznościowe 

dyplomy, puchary oraz nagrody pieniężne z przeznacze-
niem na zakup wyposażenia dla jednostek.

Zawody zostały przygotowane w sposób prawidło-
wy, przebiegły bez zakłóceń i rozegrane zostały zgodnie 
z postanowieniami regulaminu dla Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych i Ochotniczych Straży Pożarnych. Do 
komisji sędziowskiej nie wpłynął żaden protest. W czasie 
zawodów nikt nie uległ wypadkowi.

Stanisław Pytlowany






