
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA 

MIŁOŚNIKÓW ZIEMI NIEBYLECKIEJ W 2018 ROKU 

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej z siedzibą w Niebylcu Niebylec 

26, 38-114 Niebylec, zarejestrowane zostało 24 maja 2011 roku w XII Wydziale 

Gospodarczym Sądu Rejonowego w Rzeszowie z numerem KRS 000387283. 

Stowarzyszenie reprezentowane jest przez zarząd w składzie: Antoni Chuchla – prezes, 

Lucyna Podolska – wiceprezes, Katarzyna Grzebyk – sekretarz, Robert Szpond – 

skarbnik, Danuta Lęcznar – członkini zarządu, Maria Boho – członkini zarządu i Wiktor 

Bochenek – członek zarządu. 

Celem Towarzystwa jest: rozbudzanie aktywności społecznej, gospodarczej  

i kulturalnej mieszkańców regionu, wspomaganie organizacyjne i finansowe inicjatyw 

społecznych, gospodarczych i kulturalnych, ochrona materialnego i niematerialnego 

dorobku poprzednich pokoleń mieszkańców ziemi niebyleckiej, prowadzenie 

działalności na rzecz pogłębienia wiedzy o historii i kulturze regionu i jego zasobach 

materialnych i przyrodniczych, ochrony dóbr kultury i tradycji regionu, konsolidacja 

regionalistów i miłośników regionu oraz działanie wspomagające rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych, wszechstronne badanie regionu poprzez prowadzenie 

różnorodnych projektów badawczych związanych z ziemią niebylecką, 

upowszechnianie i publikowanie prac członków Towarzystwa oraz innych autorów, 

działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, upowszechnianie 

krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, inicjowanie i wspieranie 

przedsięwzięć związanych z rozwojem kultury fizycznej i sportu, współpraca z 

organami administracji samorządowej i organizacjami pozarządowymi na rzecz 

promocji i rozwoju regionu w kraju i zagranicą. 

Misją Towarzystwa jest integracja mieszkańców regionu niebyleckiego, 

kultywowanie zwyczajów i tradycji regionalnych, inspirowanie mieszkańców, 

szczególnie młodzieży do badanie i utrwalania historii regionu. 

 

Drodzy państwo 

zanim przejdę do przedstawienia sprawozdania za 2018 rok, chciałem wyrazić 

wdzięczność Wam wszystkim za dotychczasową aktywność, za włączanie się w pracę 

Towarzystwa oraz za uczestnictwo w organizowanych przedsięwzięciach. Wyrażam 

podziękowanie także naszym członkom honorowym za wsparcie, także to finansowe. 



Wreszcie ukłon i podziękowanie kieruję w stronę Wójta Zbigniewa Koraba oraz całej 

Rady Gminy poprzedniej kadencji z przewodniczącą Rady Danutą Lęcznar, a także 

Radzie Gminy bieżącej kadencji z przewodniczącym Rady Witoldem Kozą na 

czele.   

Początek roku, okres sprawozdawczy to dobry czas, aby zastanowić się nad 

przebytą drogą, nad tym co udało nam się osiągnąć. Myśląc o tym i przypominając te 

wydarzenia, chciałem wyrazić zadowolenie z faktu, że udaje się nam pobudzać 

mieszkańców do troski o pamięć o przeszłości. To my – poprzez publikacje w 

Roczniku – przywoływaliśmy ważne dla nas postacie; Rocznik jest także miejscem 

odkrywania naszej lokalnej historii, to my – poprzez np. Jarmark Niebylecki – 

przypomnieliśmy o okolicznościach lokacji Niebylca, ludziach wówczas żyjących i 

wykonywanych zawodach, wreszcie to my przypominamy wydarzenia ważne dla 

regionu i nie tylko – jak chociażby 70. rocznica odbicia więźniów w Połomi, 1050. 

rocznica Chrztu Polski, 45. rocznica śmierci Juliana Przybosia (konferencja), 42. 

rocznica śmierci ks. Teofila Górnickiego (koncert), 100-lecie odzyskania przez Polskę 

niepodległości, wreszcie stanowimy inspirację dla wielu osób do ich własnych 

poszukiwań historycznych, budowania drzew genealogicznych, o czym przekonujemy 

się na podstawie licznych listów i telefonów gdzieś z Polski. I to – z czego jestem 

najbardziej zadowolony – udaje się nam nawiązać dobre relacje z naszym 

Uniwersytetem, takie bezpośrednie, przyjacielskie relacje z Wydziałem Filologicznym, 

Socjologiczno-Historycznym, z Wydziałem Sztuki, poprzez zatrudnionych tam 

profesorów: Kazimierza, Zenona Ożogów, Alicję Jakubowską-Ożóg, Wacława 

Wierzbieńca, Jana Macieja Maciucha. Za jeden z celów naszej pracy uznaliśmy  

korzystanie z doświadczeń osób, które stąd pochodzą, a pełnią gdzieś „ w świecie” 

jakąś ważną rolę. Staramy się stwarzać okazję do powrotu tych osób, chociażby 

mentalnie aby były kojarzone z Niebylcem. Stąd spotkanie kilka lat temu z prof. 

Emilianem Piterą, ks. prof. Januszem Kręcidło, naszym członkiem jest prof. Lucjan 

Śnieżek, prorektor WAT, Uta Przyboś, córka Juliana, przyjacielem regionu jest artysta 

malarz Ryszard Dudek – dyr. BWA, Stanisław Koza z Łańcuta, Eugeniusz Koza z 

Przemyśla. Chcemy te osoby związać na nowo „pozyskać dla regionu”, związać go z 

nim. Chcemy, aby uznały gminę Niebylec za swoje miejsce na ziemi. Oczywiście nie 

ograniczamy się do naszych rodaków, wszak naszymi przyjaciółmi jest wielu ludzi 

nauki, kultury i sztuki. Wszystko to buduje pozytywny image naszej społeczności, 

naszej Gminy.  



Jest jeszcze jeden – wydaje się – ważny aspekt naszej działalności. Mam na 

myśli konkurs literacki. W zamierzeniu – tutaj ukłon w kierunku Kasi Grzebyk, wszak 

ona była jego inspiratorką – ma to być okazja do tego, aby stworzyć młodzieży okazję 

do pisania, a więc do nauki języka ojczystego, w szczególności nauki wysławiania się, 

nauki gramatyki, stylistyki, wreszcie do rozbudzania swojej wrażliwości literackiej, tym 

bardziej, że w skład komisji konkursowej wchodzą bardzo zacne osoby, a mianowicie 

obecni tutaj profesorowie i poeci – Uta Przyboś i obecna tutaj Kasia Grzebyk. 

Oczywiście wymaga to pomocy i wsparcia, a może tylko zachęcenia, zainteresowania 

ze strony nauczycieli i rodziców.  

Jako stowarzyszenie, staramy się dać naszym członkom szansę skorzystania z 

kultury wyższego rzędu – stąd wyjazdy do teatru i do filharmonii – oraz staramy się 

budować wspólnotę między nami, pragniemy integrować mieszkańców, nie tylko 

członków – stąd wycieczki, grille, biegi i takie zwyczajne spotkania w GOK czy 

bibliotece. W tym miejscu dziękuję Władzi Sworst, kier. Biblioteki i wszystkim 

pracownikom oraz dyr. GOK i pracownikom GOK za organizowanie zapisów na 

wyjazdy, telefony i wszystkie sprawy organizacyjne. Serdecznie dziękuję.      

 

Zebrania zarządu w 2018 roku 

Wstępny plan pracy na rok 2019 Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej 

został określony podczas VIII Walnego Zgromadzenia Członków TMZN, 

dopracowywany był podczas kolejnych zebrań zarządu stowarzyszenia. Oprócz 

oficjalnych zebrań zarządu były spotkania rozstrzygające konkurs literacki, 

organizacyjne przed jarmarkiem niebyleckim itp. Odbyło się także w dniu 12 kwietnia 

2018 r. VIII Walne Zebranie Członków TMZN. 

Na zebraniach zarządu podejmowaliśmy uchwały w sprawie przyjęcia nowych 

członków, rozmawialiśmy o kwestiach administracyjnych i organizacyjnych 

dotyczących działalności towarzystwa, ale najważniejszymi były: 

1) organizacja IV Jarmarku Niebyleckiego, jako wydarzenia kulturalnego, 

nawiązującego do tradycyjnych jarmarków i targów niebyleckich, 

2) organizacja i rozstrzygnięcie IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego  

„O niebylecki miecz”,  

3) organizacja wycieczek, spotkań i wyjazdów, 

4) wydanie IV tomu Rocznika Niebyleckiego. 

 



Formy i zakres działalności statutowej TMZN w 2018 roku 

1) Spotkanie – w ramach Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu – poświęcone 

uczczeniu pamięci niebyleckich Żydów. Odbyło się 26 stycznia 2018 r. w 

Domu Strażaka w Konieczkowej, a wzięli w nim udział członkowie TMŹN, 

mieszkańcy Konieczkowej i okolic, a także przedstawiciele warszawskiej gminy 

żydowskiej, a wśród nich Izabela Rzeszowska, aktorka Teatru Żydowskiego w 

Warszawie, ks. Czesław Goraj – proboszcz w Niebylcu oraz Zbigniew Korab 

Wójt Gminy Niebylec. Wykład wygłosił prof. Wacław Wierzbieniec, a dr 

Antoni Chuchla przedstawił osadnictwo żydowskiego w powiecie 

strzyżowskim. Zespół „Trio Galicyjskie wystąpił z koncertem piosenek 

klezmerskich, było jadło koszerne, wystawiono lokalne judaika i był to 

wartościowy sposób na spędzenie wolnego czasu, 

2) w dniu 28 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie w Domu Strażaka w Połomi 

aktorów biorących udział w „Połomskim weselu” wyreżyserowanym przez 

Romana Skomrę, ówczesnego nauczyciela w tamtejszej Szkole Przysposobienia 

Rolniczego. Uczestniczyli ówcześni aktorzy, reżyser Roman Skomra, a okazją 

do spotkania była promocja książki L. Podolskiej pt. Obrazki folkloru 

Połomskiego cz. 2.  

3) w miesiącu marcu uczestniczyliśmy w koncercie Teresy Werner w Filharmonii 

Podkarpackiej w Rzeszowie,  

4) do końca kwietnia TMZN przyjmowało zgłoszenia prac nadesłanych na  

I Ogólnopolski Konkurs Literacki „O niebylecki miecz”. Zarząd 

stowarzyszenia powołał komisję konkursową oceniającą konkursowe prace. W 

jej skład weszli: prof. Zenon Ożóg z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uta Przyboś 

– poetka i malarka, córka Juliana Przybosia oraz Katarzyna Grzebyk – 

dziennikarka, sekretarz Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, natomiast 

w czerwcu 2018 r. komisja dokonała otwarcia kopert z pracami konkursowymi, 

które napłynęły w ramach IV edycji konkursu literackiego „O niebylecki 

miecz”. 

5) 3 maja 2018 r. zorganizowaliśmy IV Jarmark Niebylecki, będący wydarzeniem 

kulturalnym, nawiązującym do tradycyjnych jarmarków i targów niebyleckich, 

uczestniczyliśmy – także jako współorganizatorzy w lokalnej Nocy Muzeów,  

6) w dniu 23 czerwca 2018 r. uczestniczyliśmy w wycieczce do Przemyśla i 

Bolestraszyc, w której udział wzięło ok. 50 osób, 



7) 2 lipca podczas Dni Gminy Niebylec odbyło się wręczenie nagród  

w IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim „O niebylecki miecz”. W roku 

2018 wpłynęło mniej prac niż w latach wcześniejszych, niemniej jednak konkurs 

nadal budzi duże zainteresowanie. Po analizie otrzymanych tekstów i wzajemnej 

wymianie zdań komisja konkursowa w czerwcu 2018 r. postanowiła wyłonić 

zwycięzców konkursu i przyznać im nagrody.  

Kategoria „Dorośli” 

1) pierwsze miejsce i I nagrodę zdobył Jan Pyziński z Podegrodzia, godło 

„Niezapominajka” za zestaw wierszy: Frasobliwy, Krajobrazy, Ciężar, 

2) drugie miejsce i II nagrodę zdobyła Anna Piliszewska z Warszawy, godło 

„Primula sinensia, za zestaw wierszy: Jesień w Niebylcu, Połomia, śnieżyna, 

3) trzecie miejsce i III nagrodę zdobyła Iwona Świerkula, godło „Skorusa”, za 

zestaw wierszy: Wiersz wystrugany, Wada wzroku, Podkarpacki alfabet, 

Komisja postanowiła także przyznać wyróżnienie dla Katarzyny Polak z 

Krakowa godło Kalina za zestaw wierszy: Niebylecka zima, Kapliczka św. Jana 

Nepomucena, Festyn w Niebylcu. 

Kategoria „Młodzież” 

1) pierwsze miejsce i I nagrodę zdobyła Ewa Źrebiec z Lutczy, godło 

„Eden” za wiersz Kapliczka, 

2) drugiej i trzeciej nagrody nie przyznano, natomiast przyznano dwa 

wyróżnienia: 

a) dla Aleksandry Frączek z Konieczkowej, godło „OLA” za zestaw 

wierszy Niebylecka orkiestra i Święta Łucja  

b) dla Mateusza WEolana z Konieczkowej, godło „MATI” za wiersz 

Jarmark Niebylecki,  

8) od marca do listopada 2018 r. remontowaliśmy trzy pamiątkowe pomniki: 

jeden w Niebylcu, poświęcony Kajetanowi Junoszy Łempickiemu, drugi w 

Połomi, poświęcony właścicielowi Baryczki Józefowi Straszewskiemu i trzeci w 

Gwoźnicy Górnej, będący krzyżem wzniesionym w 1864 r. w czasie 

poświęcenia cmentarza. Na ten cel przeznaczyliśmy nagrodę w kwocie 5000 zł, 

przyznaną przez marszałka województwa podkarpackiego. Remont ten nie były 

możliwy, gdyby nie było partycypacji parafii w Niebylcu i Połomi oraz księży 

rodaków z Gwoźnicy Górnej. Koszty Niebylec: 2300 zł. – 1000 zł  

ks. proboszcz, 1300 zł. TMŹN, Połomia – 4000 zł. ks. proboszcz 2000 zł., 



TMŹN 2000 zł., Gwoźnica Górna – 4500 zł. księża rodacy 2700 zł., TMŹN 

1800 zł. 

9) w lipcu 2018 r. wydaliśmy książkę pt. Parafia św. Antoniego w Gwoźnicy 

Górnej. Tradycja pieszych pielgrzymek, z której uzyskaliśmy dochód ok. 6000 

zł. Książka ta wpisuje się w misję Towarzystwa, którą jest pamięć o tradycji i 

poszerzanie wiedzy o regionie. 

10) dnia 8 września 2018 r. zorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję 

poświeconą pamięci adw. dr. Stanisława Szurleja z Lutczy. Patronat honorowy 

nad konferencją objęła Okręgowa Rada Adwokacka z Rzeszowa oraz Okręgowa 

Rada Adwokacka z Warszawy. Uczestnikami konferencji byli adwokaci: z 

Warszawy – Elżbieta Kumaniecka, Anna Sobocińska-Lorenc, Mikołaj Pietrzak 

(prezes ORA w Warszawie), Henryk Romańczuk oraz prof. Adam Redzik 

(wykładowca UW), z Wrocławia Przemysław Pluta, z Rzeszowa – Piotr Blajer i 

Władysław Finiewicz. Przybyli także przedstawiciele Muzeum im. Wincentego 

Witosa z Wierzchosławic, na czele z prawnukiem Wincentego Witosa, 

Uniwersytet Rzeszowski reprezentował prof. Kazimierz Ożóg. Obecni byli także 

przedstawiciele władz lokalnych – starosta strzyżowski Robert Godek, wójt 

gminy Zbigniew Korab oraz Danuta Lęcznar przewodnicząca Rady Gminy wraz 

z radnymi. Wygłoszono kilka referatów, których tematem było życie kariera 

adwokacka Stanisława Szurleja. Zorganizowano także wystawę pamiątek po S. 

Szurleju oraz wycieczkę do miejsc z nim związanych. 

11) dnia 6 października 2018 r. zorganizowaliśmy wycieczkę do Krynicy oraz 

Kamiannej. Zwiedziliśmy centrum miasta, Górę Parkową, a potem udaliśmy się 

do Muzeum Pszczelarstwa w Kamiannej, gdzie po zwiedzeniu mieliśmy 

spotkanie integracyjne. Udział wzięło prawie 60 osób, koszt od jednej osoby 30 

zł., 

12) dnia 12 października 2018 r. zorganizowaliśmy w Gwoźnicy Górnej promocję 

książki Parafia św. Antoniego w Gwoźnicy Górnej. Tradycja pieszych 

pielgrzymek. W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy Gwoźnicy, członkowie 

TMŹN, starosta strzyżowski, wójt Gminy Niebylec, proboszczowie z Gwoźnicy 

Górnej i z Niebylca, pielgrzymi kalwaryjscy. Opowiadano o książce, dzielono 

się wrażeniami i emocjami, które wyzwoliła, wspominano także wydarzenia z 

kolejnych pielgrzymek kalwaryjskich. 



13) 21 listopada 2018 r. zorganizowaliśmy wyjazd do teatru AVE na sztukę 

Kobieta na zamówienie, w której główne role grali Beata Zarembianka, Jacek 

Kawalec i Dariusz Niebudek. Udział wzięło 58 osób, TMŹN pokryło koszty 

transportu. 

Nie wszystko się nam udało 

1) nie zorganizowaliśmy spotkania poświęconego dziejom Niebylca z 

obejrzeniem starych filmów, 

2) nie udało się nam zorganizować przewodnika po gminie. Myślę, że 

przystąpimy do tej pracy w roku bieżącym. 

Wprawdzie kwestie finansowe poruszy skarbnik, kol. Robert, niemniej jednak 

odniosę się do jednej kwestii, mianowicie nasza praca opiera się na składce 

członkowskiej – bardzo małej, na wypracowanych środkach (wydawnictwa, nagrody) 

oraz na darowiznach. Dlatego w tym miejscu chciałem podziękować dotychczasowym 

darczyńcom – Staroście Strzyżowskiemu, Wójtowi Gminy Niebylec, Państwu Jolancie i 

Wacławowi Rędziniakom, BS w Strzyżowie, Państwu Nowosadom z Niebylca, ks. 

Janowi Młynarczykowi, Zofii i Jerzemu Koczotom za wsparcie. 

 

Na zakończenie chciałem podziękować za pracę wszystkim członkom zarządu, 

za ich wiedzę, inicjatywę i zaangażowanie. Bardzo serdecznie dziękuje Robertowi 

Szpondowi za wzorowe prowadzenie księgowości. To co on robi to naprawdę stanowi 

wzór do naśladowania. Serdeczne podziękowania kieruję do Wójta Gminy Niebylec, 

który wspiera nas swoją wiedzą, wspiera nas mentalnie, ale przede wszystkim 

finansowo, nabywając dla szkół i bibliotek wydawane przez nas książki.  

Dziękujemy serdecznie Panie Wójcie. Dziękuję także p. kierownik GBP oraz 

pracownikom biblioteki za prowadzenie zapisów uczestników różnych wyjazdów  

i wycieczek, a także dziękuję serdecznie dyr. GOK i wszystkim pracownikom GOK 

za wsparcie wszelkich naszych przedsięwzięć i inicjatyw. Wasze wsparcie, praca  

i zaangażowanie świadczą o tym, że są to nasze wspólne przedsięwzięcia. 

W przyszłości chcielibyśmy nadal koncentrować się na celach, które pozwalają 

kultywować tradycję regionalną oraz które jednoczą środowisko i zbliżają mieszkańców 

regionu do siebie.  

                   W imieniu zarządu Towarzystwa 

         Antoni Chuchla 



                               Prezes zarządu 
 

 

 


