
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA 

MIŁOŚNIKÓW ZIEMI NIEBYLECKIEJ W 2019 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 2019 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 z przewodniczącym Rady Witoldem Kozą. 

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. Już drugi rok wstrzymujemy się z organizacją konkursu, dla 

oddechu, dla pozyskania nowych twórców, wreszcie po to, aby nabrać dystansu i nowego 

spojrzenia. 

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 2019 roku 

Wstępny plan pracy na rok 2019 Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej 

został określony podczas IX Walnego Zgromadzenia Członków TMZN, dopracowywany 

był podczas kolejnych zebrań zarządu stowarzyszenia. Oprócz oficjalnych zebrań 

zarządu były także spotkania nieformalne, np. przed jarmarkiem niebyleckim. Odbyło się 

także w dniu 30 stycznia 2019 r. IX 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 V Jarmarku Niebyleckiego, jako wydarzenia kulturalnego, 

nawiązującego do tradycyjnych jarmarków i targów niebyleckich, 

2) organizacja i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, 

3) organizacja wycieczek, spotkań i wyjazdów, 

 

Formy i zakres działalności statutowej TMZN w 2019 roku 

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

uczczeniu pamięci niebyleckich Żydów. Odbyło się 25 stycznia 2019 r. w GBP 

w Niebylcu i było wspomnieniem osób pomordowanych, ofiar straconych w 



obozie Auchwitz-Birkenau. Udział w spotkaniu wzięli członkowie TMŹN oraz 

członkowie zespołu „Trio Galicyjskie, 

2) w dniu 11 kwietnia 2019 r.  konkurs plastyczny „A to moja mała Ojczyzna”, 

którego celem miało być wytwarzanie u dzieci poczucia przynależności do 

lokalnej wspólnoty oraz popularyzacja piękna naszych małych ojczyzn. Konkurs 

adresowany był do uczniów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie 

Gminy Niebylec, a dla uczestników konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody. 

Dodatkowo dla dwóch najbardziej aktywnych przedszkoli, tzn. takich, w których 

frekwencja byłaby 100-procentowa, zaplanowano dodatkowe bonusy w postaci 

dodatkowej nagrody rzeczowej. Rozstrzygniecie konkursu nastąpiło podczas 

Święta Rodziny w Konieczkowej w maju 2019 r. Przyznano 6 nagród rzeczowych 

i 11 wyróżnień; wyróżniona także 3 przedszkola (Niebylec, Konieczkowa i 

Lutcza za 100 % udział w konkursie). Komisja konkursowa: K. Grzebyk, L. 

Podolska, H. Sołtys i A. Chuchla),   

3) w dniu 11 maja 2019 r. zorganizowaliśmy wycieczkę do Oświęcimia w celu 

zwiedzenia Muzeum Auschwitz-Birkenau, byłego Niemieckiego Nazistowskiego 

Obozu Koncentracyjnego i Obozu Zagłady. Udział wzięło ok. 60 osób, koszt 

wycieczki to 60 zł. od jednej osoby. Zwiedziliśmy także miasteczko Lanckorona, 

4) 21 lipca 2019 r. współuczestniczyliśmy w organizacji V Jarmarku Niebyleckiego, 

będącego wydarzeniem kulturalnym, nawiązującym do tradycyjnych jarmarków 

i targów niebyleckich. Tym razem była to impreza, której organizatorem 

głównym była LGD oraz GOK Niebylec, 

5) od marca do listopada 2019 r. remontowaliśmy dwa pomniki: jeden w Niebylcu, 

upamiętniający powstańców styczniowych 1863 r. oraz misję święte tegoż roku, 

i drugi XIX wieczny nagrobek z herbami Przegonia i Jastrzębiec w Połomi. 

Ogólny koszt remontu obu pomników wyniósł 8000 zł, a nasz udział wyniósł 

4000 zł. Pozostałą kwotę pozyskaliśmy z dotacji Wójta Gminy Niebylec. 

6) dnia 3 września 2019 r. zorganizowaliśmy w gospodarstwie agroturystycznym 

Andrzeja Ciuby w Żyznowie grilla. Koszt udziału jednej osoby 30 zł., ze środków 

TMŹN zapłaciliśmy transport uczestników w jedną i drugą stronę – 400 zł., 

7) 29 listopada 2019 r. zorganizowaliśmy wystawę ikon – cieni autorstwa 

Małgorzaty DAWIDIUK, artystki plastyka z Przemyśla, konserwatorki dzieł 

sztuki, autorki renowacji polichromii w naszej GBP. Wystawie towarzyszył 

wykład jej współpracownika, p. Eugeniusz Zawałenia pt. Dziedzictwo cerkiewne 



w regionie strzyżowskim. Wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem 

i zgromadziła gości nie tylko z Niebylca i okolic, ale także z pobliskiego 

Strzyżowa i dalej położonego Rzeszowa. Oprawę medialną zapewniło Polskie 

Radio Rzeszów. 

8) 8 grudnia 2019 r. udaliśmy się na koncert Teresy Werner, która ma wśród 

naszych członków licznych fanów. Koncert odbył się w rzeszowskim kinie Zorza, 

a z naszego Towarzystwa udział wzięło 29 osób. Był to wyjazd zorganizowany – 

koszt 350 zł.  

Nie wszystko się nam udało 

1) nie zorganizowaliśmy spotkania poświęconego dziejom Niebylca z 

obejrzeniem starych filmów, 

2) nie wydaliśmy Rocznika; wydany zostanie w roku przyszłym za dwa lata – 

2019 i 2020, 

3) 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 składek członkowskich, wszak nasza praca 

opiera się w głównej mierze na ofiarności ludzkiej – naszej i naszych dobroczyńców. Rok 

temu podnieśliśmy składkę członkowską z 10 do 20 zł. rocznie, co zapewni nam większy 

dochód. Z drugiej strony była pewna grupa członków, którzy nie opłacali składki 

członkowskiej od 4-5 lat, wobec czego w grudniu 2019 r. zarząd podjął uchwałę o ich 

skreśleniu z listy członków. Dotyczyło to 14 osób. W tym miejscu pragnę poinformować, 

że podstawą do skreślenia jest nieopłacanie składki przez 1 rok. Powiedziałem, ze nasza 

działalność opiera się na składce członkowskiej, dotacjach i ofiarności darczyńców. 

Dlatego w tym miejscu chciałem podziękować naszym dobrodziejom, a więc Wójtowi 

Gminy Niebylec, Państwu Jolancie i Wacławowi Rędziniakom, Państwu Nowosadom z 

Niebylca oraz ks. Janowi Młynarczykowi. Pragnę poinformować, że Państwo 

Rędziniakowie sponsorują nas od wielu wielu lat, kwotami naprawdę znacznymi. Dlatego 

też pragniemy ich uhonorować, ale o tym w dalszej części zebrania. 

 

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 
 

 

 

 


