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RRaaddaa PPaarraaffiiaallnnaa oo   wwaażżnnyycchh ddllaa nnaass tteemmaattaacchh
W  niedzielę, 25 kwietnia 2021 r.
spotkała się pod kierownictwem
ks.   proboszcza Józefa Sowińskiego
Duszpasterska Rada Parafialna.
Pierwsza część poświęcona była
sprawom duszpasterskim. Ks. pro-
boszcz poinformował o  terminach
udzielenia dwóch sakramentów
w  naszej parafii: 30 maja br. ks.   bi-
skup udzieli Sakramentu Bierzmo-
wania młodzieży ze szkół średnich,
natomiast I  Komunia
św. odbyła się w  po-
łowie maja.
Tablica poświęcona

nidczanom zamordo-
wanym, poległym
i  zaginionym podczas
II wojny światowej
jest wprawdzie już
gotowa, ale jej po-
święcenie zaplanowa-
ne zostało na
wrzesień. Ks. pro-
boszcz wyjaśnił, że
decyzja taka jest po-
dyktowana chęcią zaproszenia na tę uroczy-
stość dzieci i  młodzieży, co obecnie
w  sytuacji ograniczeń spowodowanych pan-
demią jest niemożliwe. – Warto, aby młode

pokolenie uczestniczyło w  takim patriotycz-

nym i   historycznym wydarzeniu w  Nidku.

Oni powinni prawdę o   naszej przeszłości,

przeszłości mieszkańców Nidku przekazy-

wać kolejnym pokoleniom – powiedział  m.
in. ks.   proboszcz.

W  drugiej części obrad poświęconej
sprawom gospodarczym uczestniczył na za-
proszenie ks.   proboszcza dziekan dekanatu
Andrychów ks.   prał. Stanisław Czernik.

Powodem było
omówienie i  za-
opiniowanie pro-
jektu oświetlenia
naszego kościoła,
szczególnie jego
ścian i  sufitów.
Zaproponowano,
aby lampy nawią-
zywały kształtem
do kryształów

w  żyrandolach.
Sporo uwagi poświęcono także ufundo-

waniu kolejnych witraży. Ks. proboszcz
zwrócił uwagę, że warto je zakładać, bo
poprawia się dzięki temu termika kościoła,
ale równie ważne jest to z  punktu widzenia
estetyki kościoła. Konieczne, aby wszystkie
witraże wykonane zostały w  tym samym
stylu. Obecnie przygotowany został projekt
witraża inspirowany Dekalogiem
(fotomontaż po lewej; więcej na str.   2. ).
Zaproszono wszystkich chętnych do ufun-
dowania poszczególnych jego fragmentów.
Koszt jednego z  dziesięciu elementów to 2
700 zł.

Kolejnym tematem było przekazanie
w  zarząd Gminie Wieprz cmentarza para-
fialnego. Gmina wyraziła zgodę na jego
przejęcie, tymczasem trwają procedury ad-
ministracyjne, a  wszystkie wymagane do-
kumenty muszą posiadać np. podpis
biskupa Ordynariusza. Ks. proboszcz
zwrócił też uwagę, iż firma wykonująca
prace inwestycyjne w  naszym starym ko-
ściele i  wokół niego pozostawiła bałagan,
który koniecznie powinien być jak najszyb-
ciej uprzątnięty.
Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa

i  błogosławieństwo. (iż)
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Nidecki Dzwon

WWiittrraażż „„1100.. PPRRZZYYKKAAZZAAŃŃ BBOOŻŻYYCCHH””

Twórcy, opisując projekt witraża
przedstawiającego temat Dziesięciorga
Przykazań w  naszym kościele para-
fialnym, na wstępie zwrócili uwagę,
na dwa zagadnienia bezpośrednio
związane z  tworzeniem tej kompozy-
cji. Pierwsze to problemy czysto tech-
niczne, drugie - to sfera religijno -
teologiczna.
Odnosząc się do zagadnień technicz-
nych, stwierdzono, że założenie kom-
pozycji wydawało się początkowo
bardzo proste - jedno przykazanie
przypadać miało na jedną z  dziesięciu
kwater dwu okien. Przy powstawaniu
projektu szybko okazało się, że było

to wręcz niemożliwe - ze wzglę-
du na wymiary kwater (wąskich
i  wysokich: 69  cm X 130  cm) –
i  ze względu na treść każdego
z  przykazań: niektóre są dwu-
wyrazowe, a  inne składające się
z  wielu słów.

Przedstawienie przykazań
w  formie scen z  udziałem osób
nie wchodziło w  grę, gdyż ze
względu na inne witraże, w  któ-
rych istnieje tylko jedna, duża
postać - przedstawienie choćby
dwóch, nie mówiąc już o  kilku
postaciach w  jednej kwaterze,
byłoby zbytnim zagęszczeniem
kompozycji.
W  rezultacie stworzono pro-

jekt, który przedstawia Dekalog
w  formie pisemnej, z  zakomponowa-
niem pozostałych wolnych przestrzeni.
Stworzone kompozycje odpowiadają
z  jednej strony charakterowi innych
okien, a  z  drugiej strony odnoszą się
do Dekalogu.
W  opisie swojego projektu twórcy

powołują się na różne źródła, w  tym
głównie biblijne oraz tłumaczenia
pewnych zagadnień, przez np. papieża
Franciszka. Na pierwszy plan przy-
wołano tę rzeczywistość, w  której
Bóg, zanim nakazał Mojżeszowi wy-
kuć przykazania w  kamiennych tabli-
cach, kilkakrotnie z  nim rozmawiał.
Stąd napis poprzedzający tekst samych

przykazań: „Jam jest Pan Bóg twój,
który cię wywiódł z  ziemi egipskiej,
z  domu niewoli”.
Zamiast opisywać projekty witraży

w  każdej z  osobna kwaterze obu okien
zachęcamy czytelników do ich obej-
rzenia na naszych reprodukcjach.
W  opinii autorów projektu udało im
się „dokonać takich wyborów, a  tym
samym stworzyć taki projekt, który
pokonuje bariery techniczne, spełnia
wymogi estetyczne i  odczucia religij-
ne. Czytelny odbiór witraża może być
trochę utrudniony i  wymagać pewne-
go wytężenia i  pewnej mobilizacji,
przede wszystkim ze względu na fakt,
że jego kompozycja rozgrywa się na
przestrzeni dwu oddzielnych okien.
Wierzymy jednak w  to, że zawarte
w  kompozycji tej takie postacie jak
Trójca Przenajświętsza, postać Moj-
żesza, zawarte cytaty z  Księgi Wyj-
ścia i  pejzaże adekwatne do zadanego
tematu, pozwolą nie tylko wiernym
i  oglądającym zrozumieć istotę tych
dwu witraży, nie tylko znowu wzbo-
gacić swoim wizualizmem tę świąty-
nię, ale wzniosą serca parafian do
Boga i  pomogą zachwycić się Jego
Pięknem, co jest naszym najwyższym
celem.”
Oprac. red.   na podstawie tekstu Wi-
traż „10. PRZYKAZAŃ BOŻYCH”
autorstwa witrażystów: Roberta i  Do-
minika Przebinda.

OOśśwwiieettlleenniiee kkoośścciioołłaa
Na tydzień przed świętami Wielka-
nocnymi w  naszym kościele została
zainstalowana ostatnia część nowego
oświetlenia. Zamówione dwa nowe
kryształowe żyrandole do kaplicy
i  nawy bocznej oraz 24 kinkiety wy-
konała firma „Stylistic Cristal” z  Gli-
wic. Odrestaurowano również dwie
lampki znajdujące się przy taberna-
kulum. Koszt samego oświetlenia
wyniósł ponad 10  tys. zł.
Wielkie podziękowania należą się

panom z  Chóru „Magnolia” oraz na-

szemu organiście za
transport i  bezpłatny
montaż nowego
oświetlenia w  naszej
świątyni. Firma wy-
ceniła montaż na 1
800 zł, a  panowie
wykonali to społecz-
nie na rzecz naszej
wspólnoty.

Jak poinformował ks.   proboszcz
podczas ogłoszeń, z  czwartej zbiórki
na ostatnim rejonie zebrano kwotę

ponad 5  tys. zł. Za wszystkie ofiary
składamy „Bóg zapłać”.
(opr. na podstawie Kroniki parafial-
nej)
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""AAllbboo wwiiaarraa,, aallbboo zzaabbiijjaanniiee"" ..
BBiieerrzzmmoowwaanniiee nnaa ppoowwaażżnniiee

Portal gorlice24.pl opublikował na
początku tego roku zdjęcie oświad-
czenia, które do podpisania otrzymało
kilkoro kandydatów do przyjęcia sa-
kramentu bierzmowania w  Ropicy
Polskiej . Oświadczenie oburzyło
część rodziców, ale nie tylko ich. Czy
słusznie? ,

- czytamy w  oświad-
czeniu, które otrzymali do dobrowol-
nego podpisania kandydaci do
bierzmowania.

Oczekiwanie proboszcza parafii,
że ludzie przystępujący do sakramen-
tu bierzmowania odetną się od tzw.
strajku kobiet, nie spodobało się czę-
ści rodziców, redaktorowi portalu gor-
lice24.pl a  także  m. in. pewnemu
jezuicie oraz autorce artykułu na - jak
wynika z  deklaracji twórców -

katolickim portalu Deon.pl. "Nasto-
latkowie, jak widać zmuszani są przez
lokalnego proboszcza do zatracenia
posiadania własnego zdania, odmawia
on im wolności wyrażania poglądów,
stosując wobec nich szantaż w  postaci
niedopuszczenia do otrzymania bierz-
mowania w  wypadku odmowy złoże-
nia oświadczenia, ale też odmowy
usunięcia ewentualnych zdjęć i  infor-
macji na temat ogólnopolskiej akcji
"Strajku Kobiet". Zastanawiamy się,
czy naruszenie przez księdza Konsty-
tucyjnych praw do wolności poglądów
ma miejsce także w  innych parafiach
naszego powiatu" - pisał dziennikarz
portalu gorlice24.pl (zachowana pi-
sownia oryginalna).
„Zamiast księdza "dozorcy", mło-

dzi potrzebują znaleźć Cd. na str.   4.

Społeczeństwo

JJuużż 1100 llaatt rraazzeemm!!
Jesteśmy z  Państwem już od 10 lat!
Przez ten czas ukazało się ponad 30
wydań naszego czasopisma.
O  jego początkach z  ks.   probosz-

czem Józefem Sowińskim rozmawiał
Krzysztof Kolasa: Źródła decyzji
o   powołaniu do życia parafialnego pi-
sma są trzy. Po pierwsze chciałem,
aby było miejsce , gdzie zachowamy
wspomnienia mieszkańców naszej
miejscowości z   okresu przedwojenne-
go, II wojny światowej i   okresu powo-
jennego. To niezwykle ważne
świadectwa. Nie chciałem, aby ode-
szły w  niepamięć wraz ze śmiercią
naszych parafian. Miałem i   nadal
mam przekonanie , że należy je zacho-
wać, przekazać kolejnym pokoleniom.
Gazeta jest bardzo dobrym sposobem
na to.

Po drugie pragnąłem, aby zacho-
wać pamięć o   mieszkańcach Nidku,
którzy wnieśli wiele dobrego nie tylko
w  życie naszej lokalnej społeczności,
ale i   całego kraju. Jedna tylko postać
dla przykładu – prof.   dr  hab.   nauk

med. Stanisław
Mrzygłód, człowiek
bardzo skromny,
a   bez wątpienia
sława w  dziedzinie
okulistyki. Lekarz ,
u   którego studio-
wała   m. in. słynna
okulistka Ariadna
Gierek-Łapińska.
O  niej wiedzą nie-
mal wszyscy, o   tym, u   którego kształ-
ciła się , niewielu.

Trzeci powód, dla którego zdecydo-
wałem się na powołanie gazety
w  naszej wspólnocie , łączy się z   po-
wstaniem Komitetu Parafialnego, któ-
ry reprezentuje mieszkańców
poszczególnych regionów. Chciałem,
aby parafianie wiedzieli , jak przebie-
gają jego obrady, jakie ustalenia za-
padają. Dlatego zawsze na nasze
spotkania zapraszam redaktorów ga-
zety, którzy potem zdają relację z   ob-
rad komitetu w  „ Nideckim Dzwonie”.
Dzięki temu unikamy - na ile to

możliwe - niedopowiedzeń czy plotek.
Początkowo zakładaliśmy, że nasze

czasopismo będzie kwartalnikiem.
Zmodyfikowaliśmy plany. Trzymamy
się zasady, że ile jest spotkań Komite-
tu Parafialnego, tyle jest wydań cza-
sopisma w  roku.
Na koniec dosłownie cztery zdania

od całej redakcji. Bardzo dziękujemy
za te wspólne 10 lat. Mamy nadzieję
na kolejne 10 a  może i  więcej : )
Wszystkich chętnych do współpracy
serdecznie zapraszamy do kontaktu
z  ks.   proboszczem.

Z  wyrazami szacunku

Redakcja „Nideckiego Dzwonu”
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""AAllbboo wwiiaarraa,, aallbboo zzaabbiijjaanniiee"" .. BBiieerrzzmmoowwaanniiee nnaa ppoowwaażżnniiee

Ciąg dalszy ze strony 3.

nadzieję w  Jezusie” - głosił z  kolei ty-
tuł artykułu na deon.pl, w  którym au-
torka skrytykowała księdza z  Ropicy
Polskiej . Podobnie krytycznie o  nim
wyrażał się  m. in. jezuita Grzegorz
Kramer, częsty gość na "deonie",
i  w  ogóle człowiek niezwykle medial-
ny.

Postawa proboszcza, którą było
trudno zrozumieć niektórym rodzicom
i dziennikarzom a  nawet pojedynczym
duchownym, była wyjątkowo jasna dla
wielu innych osób, m. in. internautów
(także tych młodych) oraz dla rze-
szowskiej kurii.

- pisali internauci, komentując
sytuację.

(artykułu na deon.pl –
przypis red. )

– ironizował inny in-
ternauta.
A  jak na całą sytuację zareagowała

kuria rzeszowska? Tak zwani CINO
czyli „katolicy tylko z  nazwy” (z  an-
gielskiego „Catholics In Name Only”)
mają prawo poczuć się rozczarowani.
Poniżej oświadczenie kurii. Bardziej
klarownie chyba już się nie da. Treść
oświadczenia dedykujemy wszystkim,
którzy myślą, że można - i  to

w  najważniejszych sprawach - "służyć
dwóm panom".

1.

2.

3.

ks.   Piotr Steczkowski, kanclerz Kurii
Diecezjalnej w  Rzeszowie

(opr. tekstu. red. )

IIllee ww   nnaass zzoossttaałłoo śśww.. JJaannaa PPaawwłłaa IIII??
KKiimm jjeesstteeśśmmyy 1166 llaatt ppoo jjeeggoo ooddeejjśścciiuu??

16 lat minęło odkąd zbieraliśmy się na
modlitwie, wstrząśnięci informacją
o  śmierci Jana Pawła II. Jedność i  po-
czucie wspólnoty łączyły wierzących
z  niewierzącymi. Znowu byliśmy ra-
zem  m. in. w  stolicy na pl. Piłsudskie-
go - w  miejscu, w  którym Papież
Polak wołał: „niech zstąpi Duch Twój
i  odnowi oblicze Tej ziemi…”. Odno-
wił. Naród się zjednoczył, "komuna"
została pokonana, odzyskaliśmy wol-

ność. I  gdzie dziś jesteśmy?
2 kwietnia 2005 roku, o  godz.

21.37, papież Jan Paweł II, odnowiciel
Kościoła, odszedł do Domu Ojca. Po
blisko trzech dekadach pontyfikatu
zostawił nas z  potężnym dziejowym
testamentem, którego dziś nie tylko
nie wypełniamy, ale o  którym często
zupełnie zapomnieliśmy. Od tamtego
dnia nie minęło jeszcze nawet jedno
pokolenie, a  już dziś widać, jak bar-

dzo oddaliliśmy się od jego przestróg
i  wskazań, mających nas ocalić od
kroczącej przez świat ateizacji.

W  1997 roku w  Zakopanem wołał
o  obronę Krzyża, także w  sferze pu-
blicznej:

Cd. na s. 5.
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IIllee ww   nnaass zzoossttaałłoo.. .. ..
Ciąg dalszy ze strony 4.

Pytania zadane przez papieża na
krakowskich błoniach 10 czerwca
1979 r. powinny zostać zadane na no-
wo:

Podczas pielgrzymki w  1997 roku
papież mocno upominał się o  ochronę
życia poczętego. Gdy w  1993 roku
polski parlament przyjął ustawę zaka-
zującą wprawdzie aborcji, ale zezwa-
lającą na zabijanie dzieci chorych,
Ojciec Święty zareagował gniewem. 4
czerwca 1997 roku w  Kaliszu jedno-
znacznie skrytykował działania abor-
cyjne i  potępił cywilizację śmierci:

Dzisiaj świat stał się areną bitwy
o  życie. Trwa walka między cywiliza-
cją życia a  cywilizacją śmierci. Dlate-
go tak ważne jest budowanie «kultury
życia»: tworzenie dzieł i  wzorców
kulturowych, które będą podkreślały
wielkość i  godność ludzkiego życia;
zakładanie instytucji naukowych
i  oświatowych, które będą promowały
prawdziwą wizję osoby ludzkiej, życia
małżeńskiego i  rodzinnego; tworzenie
środowisk wcielających w  praktykę
codziennego życia miłość miłosierną,
którą Bóg obdarza każdego człowie-
ka, zwłaszcza człowieka cierpiącego,
słabego, ubogiego, nie narodzonego.

Św. Jan Paweł II zostawił nas ze
swoim błaganiem o  zachowanie naro-
dowego i  katolickiego dziedzictwa:

Co z  tym wołaniem zrobiliśmy?
Mamy dziś czarne marsze, masowe

profanacje kościołów, jesteśmy coraz
bardziej obojętni wobec ataków na
kapłanów, wobec deptania prawd wia-
ry, wobec postępującej demoralizacji
rodziny. Mamy młodzież, która św.
Jana Pawła II nie zna zupełnie. Której
wiedza o  polskim papieżu sprowadza
się do obrazoburczych wrzut na por-
talach społecznościowych, gdzie od
lat trwa szyderczy antykult wypacza-
jący jego postać. Lewicowe środowi-
ska regularnie sączą antypapieską
narrację, podważając jego wiarygod-
ność takimi publikacjami jak „Ojciec
nieświęty”. Sukcesywnie powtarzane
jest też kłamstwo jakoby papież tuszo-
wał pedofilię.
Nienawiść wobec św. Jana Pawła

II będzie narastać. Bo przecież nie
ma większego zagrożenia dla neo-
marksistwoskiej rewolucji kulturo-
wej, niż tak mocne wołanie
o  duchową wolność i  narodową god-
ność, które skutecznie pociągnęło za
sobą miliony przeciwko
komunizmowi. I  choć historia zato-
czyła koło, bo odrodzony marksizm
w  nowej postaci zawładnął światem
w  taki sposób, że dziś zaślepione
i  ogłuszone masy same wkładają rę-
ce w  ideologiczne dyby, moc papie-
skiego wołania ani trochę nie
słabnie. I  tu zaczyna się odpowie-
dzialność ludzi wierzących. Obyśmy
nie poprzestali na ckliwych wspo-
mnieniach pielgrzymek papieskich
i  wzruszającego pożegnania sprzed
16 lat. Naszym obowiązkiem jest
powrót do nauczania św. Jana Paw-
ła II i  wypełnienie jego duchowego
testamentu. W  rodzinie, w  parafii
ale przede wszystkim w  życiu spo-
łecznym i  politycznym.

Marzena Nykiel/wpolityce.pl
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Z  kart historii Nidku

PPrrzzyycczzyynneekk ddoo hhiissttoorriiii rrooddzziinnyy DDeemmbbiińńsskkiicchh
Dwór, dworek. . . to miejsce zna każdy
mieszkaniec Nidku. Przechodzimy
obok, przejeżdżamy. Gdy wychodzi-
my z  kościoła, jawi nam się w  całej
okazałości; wyremontowany (ocalony)
przed kilku laty. I  wcale nie chodzi
o  budynek. Sam, ile razy tylko byłem
w  pobliżu, zastanawiałem się, kim by-
li jego poprzedni mieszkańcy czy wła-
ściciele. Dlatego też chciałbym dzisiaj
przybliżyć ostatnich przedwojennych
właścicieli dóbr Nidek Górny – rodzi-
nę Dembińskich.

Tadeusz Zygmunt Rawicz Dem-
biński, urodził się 27 sierpnia 1876 r.
w  Niedźwiadzie pow. Ropczyce. Był
synem Adolfa i  Karoliny z  domu Myt-
kosz Rawicz Dembińskich. Miał brata
Czesława, który przed wojną był geo-
detą w  Przemyślu i  tam zmarł w  1931
r. Jego dziadek Antoni Rawicz Dem-
biński w  poł. XIX w. był właścicielem
Klucznikowic (część Oświęcimia).

W  1891 roku Tadeusz Dembiński
ukończył 4 klasy gimnazjum w  Wado-
wicach. Następnie w  latach 1891-1896
uczęszczał do Wyższej Szkoły Prze-
mysłowej w  Krakowie na wydział che-
mii technicznej. W  roku 1904 pracuje
w  cukrowni w  Żuczce Starej (obecnie
część Czerniowiec na Ukrainie) jako

technik. Natomiast wiosną 1914 r. już
jako dyrektor.
16 stycznia 1904 r. zawarł związek

małżeński z  Domicelą Marią Bohosie-
wicz ur. 9 kwietnia 1879 r. w  Wiław-
czu, a  zamieszkałą we wsi
Słoboda-Baniłów nad rzeką Czere-
mosz. Pochodziła ona z  rodziny or-
miańskiej. Była córką Michała i  Marii
z  domu Ududowicz Bohosiewiczów.
Tadeusz i  Maria Dembińscy mieli

dwóch synów: Michała Tadeusza ur.
21 listopada 1904 r. oraz Adama Cze-
sława ur. 18 sierpnia 1912 r. Obaj uro-
dzeni w  Żuczce Starej. Mieli również
dwie córki, które zmarły w  dzieciń-
stwie.

Jako jednoroczny ochotnik Dem-
biński w  latach 1900-1901 służył
w  CK 56 pp w  Krakowie. 1 lutego
1902 r. został mianowany podporucz-
nikiem i  przydzielony do CK 90 pp
w  Jarosławiu. W  1908 r. służył w  CK
36 pułku strzelców w  Kołomyi, a  od
1910 r. przydzielony został do CK 22
pułku pospolitego ruszenia w  Czer-
niowcach. W  czasie mobilizacji, 2
sierpnia 1914 r. zgłosił się do 22 puł-
ku, gdzie służył jako dowódca pluto-
nu, a  potem kompanii. 1 listopada
1914 r. został mianowany poruczni-
kiem. Brał udział w  bitwie pod Ra-
rańczą, Nadwórną, nad Nidą, oraz
w  ofensywie wiosennej 1915 r. jako
dowódca batalionu.

W  sierpniu 1915 r zachorował na
tyfus. Po zakończonej rekonwalescen-
cji w  marcu 1916 r. został oddelego-
wany jako referent rolniczy do CK 2
Armii z  siedzibą w  Złoczowie. 1 li-
stopada 1917 r. został mianowany do
stopnia kapitana. W  lipcu 1918 r. zo-
staje kierownikiem ekspozytury rolni-
czej (w  Złoczowie) CK Namiestnictwa
we Lwowie. Tam też przebywał do li-
stopada 1918 r.
Od 1 listopada 1918 r. ta część Ga-

licji znalazła się pod administracją
Zachodnioukraińskiej Republiki Ludo-
wej. Od początku nowa władza prze-

śladowała Polaków. Rozpoczęły się
aresztowania. Dnia 27 marca 1919 r.
Tadeusz Dembiński został aresztowa-
ny wprost z  ulicy. Postawiony został
przed sądem doraźnym za rzekomą
przynależność do polskiej, bliżej nie-
określonej organizacji i  skazany na
karę śmierci. W  drodze łaski wyrok
zmieniono na 10 lat ciężkiego więzie-
nia. W  wyniku ofensywy wojsk pol-
skich w  maju 1919 r. wywieziony
został ze Złoczowa przez Ukraińców
i  wypuszczony na wolność. W  Armii
austro-węgierskiej został odznaczony
za waleczność wojskowym Krzyżem
Zasługi III kl. z  dekoracją wojenną
i  mieczami oraz Krzyżem wojskowym
cesarza Karola.

Do Wojska Polskiego Tadeusz
Dembiński wstąpił we wrześniu 1919
r. i  został powiatowym referentem
rolniczym w  Śniatyniu. W  czerwcu
1920 r. złożył prośbę o  zwolnienie
z  czynnej służby i  w  efekcie 30 listo-
pada 1920 r. został przeniesiony do
rezerwy. W  karcie ewidencyjnej żoł-
nierza spisanej w  1919 r. , Tadeusz
Dembiński podał, że jest dyrektorem
cukrowni Kryszczatyk. Po I  wojnie
światowej cukrownia ta, podobnie jak
i  w  Żuczce Starej znalazła się na te-
rytorium Rumunii.

W  1921 r. Tadeusz Dembiński
przybył do Chybia. Objął tam stano-
wisko dyrektora cukrowni i  zamiesz-
kał wraz z  rodziną. Działał aktywnie
również na niwie społecznej. Został
przewodniczącym Polskiego Komitetu
Budowy Kościoła w  Chybiu. Był ini-
cjatorem zbiórek pieniędzy na rzecz
budującego się kościoła. W  1929 r.
ufundował dzwon Juda Tadeusz o  wa-
dze 700  kg (pieniądze zebrali też pra-
cownicy cukrowni). Wszedł w  skład
pierwszej Rady Parafialnej. W  1928 r.
był prezesem Konsumu Pracowników
Cukrowni „Chybie”.
W  1925 r. uległ wypadkowi samo-

chodowemu, w  wyniku którego do-
znał złamania lewej nogi, Cd. na s. 7.

Tadeusz Rawicz Dembiński
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PPrrzzyycczzyynneekk ddoo hhiissttoorriiii rrooddzziinnyy DDeemmbbiińńsskkiicchh
Ciąg dalszy ze strony 6.
która po zrośnięciu była krótsza
o  5  cm. Ze względu na stan
zdrowia latem 1936 r. opuszcza
Chybie, uroczyście żegnany
przez pracowników cukrowni,
ale także przez zarząd chybskiej
gminy, której był członkiem.
Wiadomo, że w  latach 1922-

1929 Dembińscy byli właścicie-
lami gospodarstwa rolnego
w  Żurowie pow. Rohatyń woj. stani-
sławowskie. W  1929 r. za kwotę 48
600 dolarów USA Tadeusz i  Maria
i  Dembińscy kupili w  Nidku gospo-
darstwo rolne (ok.181   ha) od spadko-
bierców Jana Walitzy. Ok. 121   ha
zajmowały grunty orne, 2  ha – łąki,
1,5  ha – ogród, 4  ha – pastwiska,
a  52  ha – lasy. Użytkownikiem i  ad-
ministratorem tego gospodarstwa do
1939 r. był ich syn Michał Dembiń-
ski. Jest on również wymieniany jako
współzałożyciel Straży Pożarnej
w  Nidku. Natomiast Adam Dembiń-
ski w  latach 1933-1936 studiował na
Akademii Handlowej w  Wiedniu.

Gospodarstwo wymagało wielkich
nakładów finansowych. Stan gorzelni
nie pozwalał na uruchomienie produk-
cji. Dlatego nowi właściciele kupili
wyposażenie za kwotę 40 000 zł.
Kryzys światowy, niskie ceny płodów
rolnych, a  także długi hipoteczne
sprawiły, że do wybuchu wojny go-
spodarstwo borykało się z  kłopotami
finansowymi.
Tadeusz Dembiński zmarł 28 lute-

go 1937 r. Został pochowany na
cmentarzu parafialnym w  Nidku.

We wrześniu 1939 r. Maria Dem-
bińska opuściła Nidek, udając się do
Frydrychowic. W  wyniku zawieruchy
wojennej obaj bracia znaleźli się na
terenie Kazachstanu w  obozach for-
mującej się Armii Polskiej na Wscho-
dzie gen.   Władysława Andersa.
Michał Dembiński zmarł 31 marca
1942 r. na tyfus w  obozie Czokpak
i  pochowany został na cmentarzu obo-
zowym, grób 34d. Adam Dembiński

zmarł 13 kwietnia 1942 r. w  obozie
Mankent i  pochowany został na cmen-
tarzu wojskowym. Potwierdzają to do-
kumenty zachowane w  CAW.
W  spisie rzeczy sporządzonym po

śmierci Adama Dembińskiego widnie-
ją: paszport polski S. I  Nr 468 640
oraz Zaświadczenie Zarządu Miej-
skiego w  Andrychowie z  24 stycznia
1940 r.

Maria Dembińska zmarła 25 li-
stopada 1946 r. w  Gliwicach. Po woj-
nie osiadł tam brat Marii Bronisław
Bohosiewicz. Maria została pochowa-
na w  grobowcu wraz z  innymi człon-
kami rodziny Bohosiewiczów.
Nierozerwalnie z  rodziną Dembiń-

skich związany był Teodor (Fedko)
Seneszyn (Senyszyn) urodzony
w  1913 r. we wsi Kozina woj. stanisła-
wowskie – Polak z  charakterystycz-
nym wschodnim akcentem. Jak podał
w  swoim życiorysie, do Nidku przyje-
chał wraz z  Dembińskimi w  1929 r.
Pracował w  majątku jako kamerdyner.
Bernardyna Bogunia, córka Seneszy-
na wspomina, że ojciec, zawsze bar-
dzo pozytywnie wypowiadał się
o  Dembińskim. Mówił, że to jego
chlebodawca. Na uwagę zasługuje też
postawa Teodora Seneszyna, który był
fundatorem nagrobka Tadeusza Dem-
bińskiego na nideckim cmentarzu.
Starą metalową tablicę nagrobną prze-
chowywał do swojej śmierci.
Po 80 latach trudno odtworzyć lo-

sy rodziny, która nagle w  zawierusze
wojennej „zniknęła” z  krajobrazu
Nidku. Czas zaciera ślady, ale pamięć
wciąż pozostaje żywa. Pojedyncze re-

lacje świadków, wspomnie-
nia, dokumenty
w  archiwach, tablica nagrob-
na na cmentarzu i  wreszcie
zwykła ludzka ciekawość: co
z  nimi się stało, dlaczego nie
wrócili? To wszystko stało
się dla mnie impulsem, aby
przywrócić o  nich pamięć.
Opracował Sławomir Pilch

Literatura:1. Centralne Archiwum
Wojskowe, Akta personalne i  odzna-
czeniowe. 2. Z  krwawych dni Złoczo-
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1939-1946, Londyn 1952. 7. Kiełkow-
ski, W. , Chybie. Dzieje gminy od
czasów najdawniejszych do współcze-
sności, Chybie 2009. 8.Kajstura, M. ,
Puzik, K. , Z  dziejów gminy Chybie.
Cukrownia Chybie w  fotografii, Chy-
bie 2011. 9. Archiwum Narodowe
w  Krakowie, WUR sygn. 29/292. 10.
Rozmowa z  p. Bernardyną Bogunią.
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