Sprawozdanie z dzia alno ci Stowarzyszenia Odrzykoniaków
od 17 lipca 2005 r. do 15 sierpnia 2010 r.

Na IX Zje dzie Stowarzyszenia Odrzykoniaków wybrano Zarz d i komisje
statutowe. W czasie swej kadencji Zarz d odby 36 protoko owanych zebra
i zrealizowa nast puj ce projekty:
11 grudnia 2005 r. w sali Domu Kultury w Odrzykoniu odby a si impreza p.n.
„Gmina Wojaszówka oczami mieszka ców”, na której, obok wszystkich
organizacji dzia aj cych na terenie naszej gminy, zaprezentowa o si
Stowarzyszenie Odrzykoniaków. By a to wspania a okazja do wymiany
do wiadcze mieszka ców gminy i zaproszonych go ci na przedstawione
tematy dotycz ce rozwoju Gminy Wojaszówka oraz zach ta do odwiedzenia
naszej okolicy, zabytków i przyrody Czarnorzecko – Strzy owskiego Parku
Krajobrazowego. Podczas imprezy odby y si pokazy multimedialne uczniów
o walorach historycznych, przyrodniczych oraz kierunkach rozwoju gminy, a po
prezentacji zosta y otwarte stoiska organizacji. Na naszym stoisku
zaprezentowali my wybrane eksponaty z Muzeum Wsi w Odrzykoniu,
wydawnictwo Zeszytów Odrzyko skich oraz Kronik Stowarzyszenia i Z ot
Ksi . Zaprezentowali my tak e zdj cia z poszczególnych Zjazdów.
Cz onkowie Zarz du Stowarzyszenia Odrzykoniaków byli równie
konsultantami w opracowaniu przez m odzie folderu promuj cego nasz
gmin .
Od 1 pa dziernika 2007 r. do 29 marca 2008 r. Stowarzyszenie Odrzykoniaków
realizowa o projekt „Z tradycj w przysz
” z programu Rzeczpospolita
Internetowa. Celem tego projektu by o zwi kszenie dost pno ci Muzeum Wsi
w Odrzykoniu, wzbogacenie oferty muzeum dla m odzie y szkolnej oraz
budowanie wspólnoty wiejskiej poprzez w czenie si w jego realizacj
instytucji i organizacji spo ecznych dzia aj cych na terenie naszej miejscowo ci
a zw aszcza odrzyko skiej m odzie y. Do realizacji projektu zaprosili my wójta
Gminy Wojaszówka p. Stanis awa Blicharczyka, so tysa wsi – p. Jana
Krygowskiego, Zespó Szkó im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu, Ochotnicz
Stra Po arn , Ko o Gospody Wiejskich, Gminny O rodek Kultury i Rekreacji
oraz Gminne Centrum Informacji. W ramach projektu zosta zrealizowany film
promuj cy Odrzyko , a zw aszcza Muzeum Wsi. Film zosta zrealizowany
przez Telewizj Obiektyw, a scenariusz do niego napisali Barbara Guzek
i Ludwik ach. Film zosta powielony w stu egzemplarzach i rozes any do szkó
powiatu kro nie skiego. Kolejnym etapem by a realizacja Wirtualnego
Muzeum, dzi ki któremu zbiory naszego muzeum zosta y udost pnione
w efektowny sposób u ytkownikom Internetu. Profesjonaln stron internetow
www.muzeumwsi.wojaszowka.pl wg naszego projektu wykona a firma Krosoft

z Krosna. Dodatkowo dzi ki realizacji projektu zosta o odnowione wej cie do
muzeum zyskuj c nowe drzwi i odmalowany zosta przedsionek. W ramach tego
projektu otrzymali my zestaw multimedialny w postaci rzutnika oraz aparatu
cyfrowego, a tak e 5 u ywanych komputerów, z których jeden pozosta
w Stowarzyszeniu a reszt oddali my do GCI. Zakupili my tak e laptop
i multimedialne g niki, st d mo liwe jest wy wietlanie filmu zwiedzaj cym
nasze muzeum. Podsumowanie projektu, które odby o si 29 marca 2008 r. by o
du ym wydarzeniem. W Muzeum Wsi odby o si spotkanie, na które przyby o
wielu cz onków Stowarzyszenia i zaproszeni go cie. Podsumowano zadania
realizowane w czasie projektu, zaprezentowano film oraz wirtualne muzeum.
W czasie uroczysto ci dokonano tak e podsumowania konkursu fotograficznego
dla m odzie y og oszonego w dwóch kategoriach: „Muzem Wsi” oraz „Walory
Odrzykonia i okolic”. Pi kne zdj cia m odzie y, które mogli my podziwia na
zorganizowanej w muzeum wystawie zosta y nagrodzone wspania ymi
nagrodami: ufundowali my ciekawe albumy, zestawy eleganckich piór oraz
statuetki i dyplomy. Ostatnim akcentem by a staropolska biesiada. Dzi ki
projektowi zwi kszyli my dost pno
naszego muzeum, u atwili my
zarz dzanie nim i rozwi zali my problem oprowadzania turystów.
Od 1 wrze nia 2007 r. do 6 lipca 2008 r. Stowarzyszenie Odrzykoniaków
realizowa o projekt „ ladami krzy y i kapliczek w Odrzykoniu” z programu
Fundacji Wspomagania Wsi „Kultura Bliska – Chronimy nasze dziedzictwo
kulturowe”. Celem projektu by o przypomnienie mieszka com naszej
miejscowo ci historii zwi zanej z powstawaniem krzy y i kapliczek
przydro nych a turystom przybli enie historii Odrzykonia. Stworzyli my tras
ladami krzy y i kapliczek w Odrzykoniu. Obok wszystkich kapliczek, dzi ki
uprzejmo ci i zgodzie w cicieli ustawili my coko y z piaskowca, na których
zamie cili my informacje o kapliczce – dat powstania, nazwisko fundatora,
charakterystyk kapliczki i histori zwi zan z jej powstaniem. Dzi ki temu
kapliczki nie s anonimowe, ka dy mo e przystan i przeczyta te informacje.
Pierwszym etapem realizacji by o przygotowanie merytoryczne, gdzie
bazowali my na informacjach zebranych przez historyka pana mgr Ludwika
acha, opisanych w pi tym numerze Zeszytów Odrzyko skich wydanym
w 1999 r. „Krzy e i kapliczki przydro ne w Odrzykoniu”. Na jego podstawie
opracowali my cz
opisow cie ki. Przygotowali my tak e dokumentacj
fotograficzn , wykorzystan m.in. w wydanym folderze oraz na tablicy
znajduj cej si na budynku muzeum, na której s przedstawione trasy cie ki –
szej
tej i krótszej niebieskiej. Trasa zaczyna si i ko czy w Muzeum Wsi
w Odrzykoniu, mo na j przemierzy pieszo lub przejecha rowerem. cie ka
jest oznaczona specjalnymi znakami w terenie. 6 lipca 2008 r. odby o si
uroczyste otwarcie cie ki „ ladami krzy y i kapliczek w Odrzykoniu”. By a to
kolejna, udana impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie Odrzykoniaków.
Cze oficjalna odby a si w Muzeum Wsi, gdzie podsumowali my realizacj

projektu i wys uchali my ciekawej prelekcji p. Ludwika acha o ma ej
architekturze sakralnej oraz obejrzeli my wystaw fotograficzn o kapliczkach.
Nast pnie wszyscy Odrzykoniacy i zaproszeni go cie wyruszyli na tras ladami
krzy y i kapliczek. Cz onkowie Zarz du Stowarzyszenia opowiadali
o poszczególnych kapliczkach. Mi ym akcentem by o ognisko na le nej polanie,
przy którym wszyscy uczestnicy dzielili si wra eniami. W projekcie tym
wspó pracowali my z Wójtem Gminy Wojaszówka, so tysem Odrzykonia oraz
dyrektor GOKiR i kierownikiem GCI.
6 lutego 2009 r. Stowarzyszenie Odrzykoniaków zorganizowa o kolejn imprez
dla mieszka ców Odrzykonia – projekcj filmu „Wesele Odrzyko skie”
po czon z biesiad . Dzi ki nowoczesnej technice obrz dowe wesele
odrzyko skie wystawione w 1993 roku a uwiecznione na ta mie video, uda o
nam si przegra na DVD i wy wietli na du ym ekranie w sali Domu Kultury.
Tego dnia sala zamieni a si w sal kinow i zgromadzi a wielu mieszka ców
Odrzykonia i okolicznych miejscowo ci. Na sali by o wiele osób bior cych
udzia w obrz dzie wesela w 1993 r. Film wzbudzi w ród publiczno ci
wspomnienia zwi zane z realizacj wesela oraz dostarczy wzrusze wielu
osobom, które zobaczy y siebie na ekranie po wielu latach. Pani Zofia Korona,
która re yserowa a Wesele w 1993 r. podzieli a si równie wspomnieniami
sprzed szesnastu lat i przypomnia a nazwiska osób, które bra y w nim udzia ,
a w szczególno ci tych, dzi ki którym obrz d weselny zosta ocalony od
zapomnienia. Po projekcji filmu wszyscy uczestnicy imprezy zostali zaproszeni
na starodawny pocz stunek, który przygotowali my wspólnie z paniami z Ko a
Gospody Wiejskich. Wszyscy doskonale si bawili przy d wi kach ludowej
muzyki.
Dnia 12 maja 2009 r. nasz miejscowo odwiedzili go cie z Izraela – pani Cypi
Reem z córk i synem. Historia Cypi Reem jest nierozerwalnie zwi zana
z Odrzykoniem. Pocz tek mia a 70 lat temu, w czasie okupacji hitlerowskiej,
pó
jesieni 1940 r., kiedy to dwaj mieszka cy Odrzykonia, p. Stanis aw
Dudek i Franciszek Filip udaj c si do lasu po drewno na opa , znale li w lesie
ma , zzi bni dziewczynk ydowsk w wieku ok. 3 lat. Histori Cesi, bo tak
nazywali ja przybrani rodzice, pa stwo Dudkowie, opisali my w 15 numerze
Zeszytów Odrzyko skich. W skrócie tylko na wietl , e rodzina Dudków uzna a
dziewczynk za w asn córk i otoczy a g bokim uczuciem, nara aj c w asne
ycie i zdaj c sobie spraw z tego, e za przechowanie dziecka ydowskiego
w czasie wojny grozi a wysoka kara, cznie z kar mierci. Jednak Dudkowie
uznali, ze warto zaryzykowa . Okres wojny Cesia sp dzi a w Odrzykoniu
z przybranymi rodzicami a po zako czeniu wojny zg osi si do pa stwa
Dudków yd, który zabra dziewczynk z sob i tak po niej lad zagin a do
roku 2009. Pod koniec lat 90-tych p. Kazimierz Krasowski rozpocz starania
o wpisanie pa stwa Dudków do rejestru Sprawiedliwych w ród Narodów

wiata. Dokumenty znalaz y si w archiwum Yad Vashem. Ci g dalszy tej
historii mia miejsce w ubieg ym roku, kiedy to skontaktowa a si ze mn p.
Krystyna Kwiecie – t umaczka j z. hebrajskiego i poprosi a o pomoc w
zorganizowaniu podró y Cesi – Cypi Reem do Polski. Tej podró y
towarzyszy o wiele emocji i wzrusze . Go cie odwiedzili najpierw ko ció
parafialny w Odrzykoniu, gdzie Cesia zosta a ochrzczona, nast pnie Muzeum
Wsi, cmentarz, gdzie znajduje si grobowiec pa stwa Dudków, miejsce, gdzie
kiedy sta ich dom, a tak e miejsce w lesie, gdzie znaleziono Cesi w czasie
wojny. Go cie zwiedzili tak e zamek odrzyko ski i zamkowe muzeum.
Nast pnie odby o si zorganizowane przez Stowarzyszenie spotkanie w Domu
Kultury, na które zostali zaproszeni liczni go cie - obok w adz samorz dowych,
cz onków Stowarzyszenia, przedstawicieli IPN, osoby zwi zane z histori
dziewczynki Cesi. W mi ej i ciep ej atmosferze wspominano pobyt Cesi
w czasie wojny. Pani Cypi i jej dzieci dzi kowali za jej ocalenie nie tylko
rodzinie Dudków ale tak e wszystkim mieszka com Odrzykonia. Cypi Reem
opowiedzia a dalszy ci g swojej historii. Cypi Reem przyznano tytu
honorowego cz onka Stowarzyszenia Odrzykoniaków. Historia ta mia a ci g
dalszy. W czerwcu 2010 r. rodzina pa stwa Dudków otrzyma a po miertnie
medal – „Sprawiedliwy w ród Narodów wiata”. Medal odebrali krewni
pa stwa Dudków. Maria i Tadeusz Guzkowie przekazali go do Muzeum Wsi w
Odrzykoniu. My Odrzykoniacy jeste my bardzo dumni z tego medalu. „Kto
ratuje jedno ycie – ratuje ca y wiat” te s owa umieszczone na medalu
„Sprawiedliwy W ród Narodów wiata” s symboliczne i bardzo dobrze
wiadcz o Odrzykoniakach.
Kolejn inicjatyw Stowarzyszenia Odrzykoniaków oraz w adz samorz dowych
Gminy Wojaszówka by o ufundowanie pami tkowej tablicy z okazji 70
rocznicy wybuchu II wojny wiatowej. Na tablicy widnieje 68 nazwisk
Odrzykoniaków –
nierzy kampanii wrze niowej w 1939 r. 20 wrze nia 2009
roku odby a si uroczysto
ods oni cia i po wi cenia tablicy. Ho duj c
tradycjom historycznym i patriotycznym naszej miejscowo ci chcieli my
zachowa pami o tych ludziach, którzy jako pierwsi stawili czo a naje com
w 1939 roku, przekaza pami o nich wspó czesnym i przysz ym pokoleniom.
W tej pi knej uroczysto ci wzi o udzia wielu znakomitych go ci, poczty
sztandarowe, orkiestra, cz onkowie Stowarzyszenia i mieszka cy Odrzykonia.
W gronie go ci znalaz si tak e jedyny yj cy uczestnik kampanii wrze niowej
p. Franciszek Krasowski. Po ods oni ciu i po wi ceniu tablicy z ono wi zanki
kwiatów, a nast pnie odby o si okoliczno ciowe spotkanie w Domu Kultury
po czone z odznaczeniem sztandaru Ko a Gminnego Zwi zku Kombatantów
RP i BWP w Wojaszówce. Uroczysto
u wietniona zosta a specjalnie
przygotowan na t okazj cz ci artystyczn w wykonaniu odrzyko skiej
odzie y oraz poruszaj cym pokazem multimedialnym przygotowanym przez
nauczyciela Zespo u Szkó p. Andrzeja Dziugana. Podobnie jak przy innych

projektach Stowarzyszenie wspó pracowa o z Wójtem Gminy Wojaszówka,
so tysem, Zespo em Szkó w Odrzykoniu, orkiestr d , OSP, dyrektor GOKiR
i GCI.
W okresie ostatnich pi ciu lat bardzo pr nie dzia Zespó Redakcyjny pod
kierunkiem pana Ludwika acha. Tak jak w poprzednich latach zosta y
wydawane co roku Zeszyty Odrzyko skie.
Rok 2006 – nr 13 „Dzieje Szko y Podstawowej w Odrzykoniu w latach 18421939” cz. I opracowana przez p. Micha a Winiarskiego;
Rok 2007 – nr 14 „Dzieje Szko y Podstawowej w Odrzykoniu w latach 1939 2000” cz. II opracowana przez p. Zofi Korona;
Rok 2008 – nr 15 „Kronika Ko a Gospody Wiejskich w Odrzykoniu”
opracowana przez p. Zofi Korona i .p. Kazimierza Krasowskiego wydana
z okazji 100-lecia Ko a Gospody Wiejskich;
Rok 2009 – nr 16 Odrzyko ski S ownik Biograficzny cz. I „Odrzykoniacy
w s bie Bo ej” autorstwa p. Ludwika acha
Rok 2010 – nr 17 „Sto lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Odrzykoniu 1910 2010” opracowany przez p. Andrzeja Dziugana wydany w setn rocznic OSP
w Odrzykoniu.
Zeszyty wysy amy do bibliotek i zaprzyja nionych instytucji oraz do cz onków
Stowarzyszenia mieszkaj cych w Polsce i za granic . W komplety Zeszytów
zaopatrzyli my tak e wszystkie szko y podstawowe i gimnazja w Gminie
Wojaszówka. Prowadzimy równie systematyczn wymian publikacji z innymi
stowarzyszeniami.
Dodrukowali my tak e brakuj ce Zeszyty, nr 3 dzi ki dotacji z Rady Ochrony
Pami ci Walk i M cze stwa, nr 10 z w asnych rodków.
Zeszyty Odrzyko skie wydajemy dzi ki pomocy finansowej Urz du Gminy
w Wojaszówce.
Na X Jubileuszowy Zjazd Stowarzyszenia Odrzykoniaków wydali my pi kny
album „Odrzyko – st d nasz ród”, w którym zamie cili my unikatowe zdj cia
dawnego i wspó czesnego Odrzykonia.
Systematycznie prowadzona jest Kronika Stowarzyszenia Odrzykoniaków,
w której zapisywane s wszystkie najwa niejsze wydarzenia z ycia naszej
organizacji. Dokonano równie inwentaryzacji archiwum Stowarzyszenia oraz
zbiorów bibliotecznych.
Stowarzyszenie Odrzykoniaków wspó pracuje z Rad
Organizacji
Pozarz dowych Powiatu Kro nie skiego oraz z pokrewnymi stowarzyszeniami.
Co roku bierzemy udzia w spotkaniach, które s okazj do wymiany

do wiadcze i do zaprezentowania innym naszej dzia alno ci. Spotkania te
odby y si ju w Rymanowie, w Iwoniczu Zdroju oraz Zr cinie.
Co roku Stowarzyszenie Odrzykoniaków jest reprezentowane na Dniu Dzia acza
Kultury, uroczysto ciach powiatowych i lokalnych, na zebraniach wiejskich.
W okresie wakacji, w lipcu i sierpniu, w ka
niedziel cz onkowie Zarz du
Stowarzyszenia Odrzykoniaków spo ecznie pe nili dy ury w Muzeum Wsi w
Odrzykoniu daj c szans jego zwiedzenia mieszka com oraz go ciom
odwiedzaj cych Odrzyko w tym czasie.
W dniach 1 oraz 11 listopada pod pomnikami ofiar I, II wojny wiatowej,
a tak e pod tablic Odrzykoniaków –
nierzy walcz cych we wrze niu 1939 r.
zapalamy znicze i k adziemy kwiaty jako dowód naszej pami ci.
Sukcesem stowarzyszenia jest fakt,
odych ludzi.

e do grona cz onków do czy o wielu

Przys owiow pi
Achillesa by a strona internetowa, której nie uda o si
utworzy . Wprawdzie powsta zacz tek tej strony, ale nie znale li my osoby,
która do ko ca by j zbudowa a i systematycznie prowadzi a.

Barbara Guzek
Prezes Stowarzyszenia Odrzykoniaków

