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 Dnia 30 września 1921 r. przeprowadzono Pierwszy Powszechny Spis Ludności 
Rzeczpospolitej Polskiej. Dane z Dębna zostały w nim przedstawione łącznie 
z przysiółkami Chałupki, Poręby i Stróża. Jak wykazał spis, na terenie miejscowości 
znajdowały się 382 domy i mieszkały 1973 osoby. 1563 było wyznania greckokatolickiego, 
337 rzymskokatolickiego i 73 mojżeszowego. Spośród 1563 mieszkańców wyznania 
greckokatolickiego 1515 zadeklarowało, że jest narodowości ruskiej1 (ukraińskiej).    
Wynika z tego, że 48 osób wyznania greckokatolickiego zadeklarowało narodowość inną 
niż ruska. Można przypuszczać, że była nią polska, bo jest mało prawdopodobnym, żeby 
Żydzi byli wyznania greckokatolickiego.  
 Mieszkający w Dębnie Ukraińcy byli przywiązani do swojej kultury, aktywni i co 
ciekawe posługiwali się własną gwarą. W działalności kulturalnej, społecznej 
i gospodarczej przez wiele lat wspierali ich kolejni proboszczowie tutejszej parafii oraz 
pracujący w szkole nauczyciele. 
  
 Dnia 5 marca 1899 r. utworzono w Dębnie Czytelnię Towarzystwa „Proswita”. 
W skład jej pierwszego zarządu weszli: przewodniczący – ks. Aleksij Iwasiówka, zastępca – 
Jurko Korszniak (naczelnik gminy), sekretarz – Jurko Gajda, bibliotekarz – Grzegorz Biłyk 
(nauczyciel), kasjer – Anton Kondub oraz Onufry Sendzik i Andriej Sobaszko. Niestety 
dokumenty czytelni z okresu do wybuchu pierwszej wojny światowej, zachowały się 
w szczątkowej formie. Jak się wydaje, główną działalnością w tamtym czasie, było 
prowadzenie biblioteki i organizowanie spotkań. Wybuch wojny przerwał jej 
funkcjonowanie na dziesięć lat. Wznowienie działalność nastąpiło w 1924 roku. 
Przewodniczącym został wówczas ks. Nikita Bułyk2. W sprawozdaniu za rok 1925 
wykazano, że czytelnia miała 126 członków, którzy spotykali się w niedziele i święta. 
Biblioteka posiadała 170 książek, z czego 15 dla dzieci. Przy czytelni utworzono kółko 
teatralne, którego opiekunem był ks. Nikita Bułyk. Liczyło ono 15 członków i w ciągu roku 
miało 3 występy. Był też chór, którym kierował Jakiw Machno. W okresie 
sprawozdawczym miał jeden występ, w rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki. Było na nim 
obecnych 200 osób. Czytelnia nie posiadała własnego lokalu i tymczasowo korzystała 
z domu będącego własnością wsi. W grudniu 1926 r. członkowie „Proswity” przeprowadzili 
zbiórkę na zakup książek. Zebrano 176 złotych. W styczniu 1927 r. odbyło się 
przedstawienie (jasełka) zatytułowane „Betlejemska noc”, z którego dochód w kwocie 
23 złote, przeznaczono na działalność kulturalną. W kwietniu 1927 r. za zgodą starosty 
zorganizowano wieczorek połączony z koncertem dla uczczenia 66. rocznicy śmierci Tarasa 
Szewczenki. W styczniu 1937 r. ze względu na zły stan zdrowia ks. Nikita Bułyk 
zrezygnował z funkcji przewodniczącego. Nowym przewodniczącym został Jakub 
Sobaszko. Czytelnia miała wówczas 196 członków i własny drewniany budynek3. 
W bibliotece zgromadzono 579 książek. Chórem i kołem teatralnym opiekował się diak 
Andrij Horbal. Przy czytelni utworzono też osiemnastoosobową orkiestrę dętą. Planowano 
budowę murowanego Domu Ludowego. Na ten cel zebrano 4.099, 86 złotych, zgromadzono 

1 1 W spisie nie było wymienionej narodowości ukraińskiej jedynie ruska. 
2 Nikita Bułyk (4 X 1885 – 19 X 1971) od III 1917 r. do II 1945 r. proboszcz greckokatolickiej parafii w Dębnie.  
3 Budynek nosił numer 80 i znajdował się na placu, gdzie w czasach PRL wybudowano mleczarnię i suszarnię 
tytoniu. Przed wojną działki te należały do żydowskich rodzin. Jedna z tych rodzin sprzedała swoją ziemię 
wraz z budynkiem Proswicie. Towarzystwo planowano tam wybudować jednopiętrowy Dom Ludowy. Do 
zakończenia wojny zrobiono jedynie fundamenty, na których po 1945 r. wybudowano suszarnię tytoniu.  

                                                           



40 kubików drewna, 150 kubików wapna oraz postawiono cegielnię, w której wypalono 
40.000 cegieł.  
 W roku 1938 pismem z dnia 11 marca starosta łańcucki zawiesił działalność Proswity 
w Dębnie i skierował wniosek do Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie o jej rozwiązanie. 
Wojewoda wniosek zaakceptował. Członkowie towarzystwa odwołali się do Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, które decyzję wojewody podtrzymało, co zakończyło działalność 
Czytelni Proswity w Dębnie. Jak wyjaśniono w piśmie z dnia 26 listopada 1938 r. 
skierowanym przez MSW do przewodniczącego Czytelni Jakuba Sobaszki, stowarzyszenie 
zostało rozwiązane „…ponieważ działalność jego wykracza przeciwko obowiązującemu 
prawu i ustalonym dlań zakresowi i sposobom działania…”. Konkretnym powodem było 
posiadanie w bibliotece, co stwierdziła policja podczas przeprowadzonej w Czytelni rewizji, 
pięciu książek, które zostały zakazane i powinny być z biblioteki wycofane.     
  
                                
      
  
 
 
 
 
 
 
                               
 
      
        Pieczątka Czytelnia Proswity w Dębnie.          Pieczątka Gminy Dębno używana w drugiej                                
                                                                                   połowie XIX w. 
  
 30 stycznia 1927 r. odbyło się w Dębnie zebranie, w trakcie którego zawiązano 
spółdzielnię oszczędnościowo-kredytową „Złuka”. Do pierwszego zarządu powołano: 
Jakuba Machnę, ks. Nikitę Bułyka, Michała Sobaszkę. Zastępcami członków zarządu zostali 
Józef Machno i Stefan Kozak. Spółdzielnia zajmowała się działalnością finansową. 
Udzielała kredytów i przyjmowała wkłady pieniężne. W niej ulokowane miały oszczędności 
funkcjonujące w Dębnie spółdzielnie i stowarzyszenia.  
 6 marca 1927 r. utworzono w Dębnie spółdzielnię handlowo-produkcyjną „Trud”.  
Na spotkaniu założycielskim obecnych było 63 mieszkańców. Powołano zarząd w składzie: 
ks. Nikita Bułyk, Jan Sobaszko, Michał Szyngiera. Zastępcami członków zarządu zostali 
Bazyli Gogol i Michał Szabat. Spółdzielnie prowadziła w Dębnie sklep.  
 W dniu 2 czerwca 1927 r. grupa mieszkańców Dębna skierowała do Urzędu 
Wojewódzkiego we Lwowie pismo wraz ze statutem, z prośbą o wyrażenie zgody na 
utworzenie w Dębnie towarzystwa pożarniczo-gimnastycznego „Sokił”.  W skład komitetu 
założycielskiego wchodzili: Jakiw Machno, Mychajło Tkaczyk, Mychajło Szabat, Iwan 
Sobaszko, Dymitr Czereb, Mychajło Szyngera, Hikołaj Polucha, Jurij Machno i Iwan 
Jarzyński. 7 sierpnia odbyło się zebranie członków, które wybrało władze w składzie: Iwan 
Tkaczyk – przewodniczący, Josef Machno – naczelnik, Mychajło Dudko – zastępca 
naczelnika i instruktor pożarnictwa, Mychajło Wanat – skarbnik. Na koniec 1927 roku 
towarzystwo liczyło 72 członków. Na wyposażeniu miało dwukołową sikawkę oraz 
68 metrów węży gaśniczych. W ciągu pierwszego półrocza działalności zorganizowano 
cztery odczyty na temat pożarnictwa oraz dwie zabawy. Do głównych zadań „Sokiła” 
należało gaszenie pożarów, ratowanie dobytku mieszkańców w czasie powodzi oraz 
rozbijanie zatorów lodowych na rzekach San i Wisłok. W roku 1927 członkowie „Sokiła” 
gasili pożary w gospodarstwach Mychajło Sowika i Mychajło Szabata, za co otrzymali 



w prezencie od towarzystwa ubezpieczeniowego 28 metrów węża do sikawki. W kolejnym 
roku w czasie żniw wybuchł pożar w gospodarstwach Ilka Rojko, Mychajła Piwcio 
i Stefana Piwcio. Strażacy zdołali uratować płonący już dom Stefana Piwcio i nie dopuścili 
do rozszerzenia się pożaru, pomimo że była tam bardzo gęsta zabudowa. W uznaniu tego 
czynu towarzystwo ubezpieczeniowe przekazało na rzecz dębniańskiego „Sokiła” nagrodę 
w wysokości 300 złotych. W roku 1929 dzięki szybkiej akcji ugaszono płomienie 
wydobywające się z komina domu Mychajło Wanata. Dom był kryty strzechą a strych 
w całości zapełniony sianem. Niestety w tym samym roku podczas pożaru u Iwana Wanata, 
nie udało się uratować zabudowań, jednak strażacy zdołali nie dopuścić do rozszerzenia się 
pożaru na sąsiednie gospodarstwa. W roku 1930 r. „Sokił” uczestniczył w gaszeniu pożaru 
we wsi Głogowiec, za co otrzymał pisemne podziękowania od sołtysa tej miejscowości.   
Jak oceniał ksiądz Nikita Bułyk, dzięki postawie członków towarzystwa, ustały częste we 
wcześniejszych okresach bójki i rozboje.  
 W meldunku z dnia 9 listopada 1928 r. wysłanym przez Komendanta Powiatowego 
P.P. w Łańcucie do Komendy Wojewódzkiej we Lwowie tak zostali scharakteryzowani 
główni działacze „Sokiła” w Dębnie: „Organizatorzy Andrzej Dudko i Michał Dudko są 
obaj gospodarzami w gminie Dembno, wymienieni obaj politycznie przynależą do partii 
Staro-rusinów, politycznie nie są wyrobieni i uchodzą za spokojnych gospodarzy, 
w zachowaniu ich dotąd nic ujemnego stwierdzić nie zdołano”.  
 W sprawozdaniu za rok 1933 wykazano, że towarzystwo liczyło 113 członków 
w tym 17 kobiet i 6 chłopców w wieku od 14 do 18 lat. Spośród nich 26 osób było 
odpowiednio przeszkolonych i gotowych do uczestniczenia w akcjach gaśniczych. W skład 
zarządu wchodzili: Jakiw Sobaszko – prezes, Mychajło Tkaczyk – naczelnik, Stefan 
Jureczko – zastępca naczelnika, Iwan Sobaszko – skarbnik.  
 Dnia 2 lutego 1934 r. wysłannik władz powiatowych w asyście policjanta 
przeprowadził lustrację stowarzyszenia. W jej wyniku starosta zawiesił działalność „Sokiła” 
i złożył do wojewody wniosek o jego rozwiązanie. Powodem tej decyzji były dwie uchwały 
zarządu. Pierwsza, zobowiązująca członków do powstrzymania się od picia alkoholu,        
co uznano za wrogie wystąpienie uderzające w państwowy monopol spirytusowy.       
Druga, stwierdzająca, że nowo przyjmowani członkowie będą składali przyrzeczenie 
o wykonywaniu uchwał zarządu, co według starostwa, ograniczało członkom wolność 
podejmowania decyzji. Dodatkowo zażądano usunięcia ze statutu wpisu o prowadzeniu 
działalności pożarniczej, czemu stowarzyszenie się podporządkowało i zmiany tej 
dokonało. Jednak wojewoda wydał decyzję rozwiązującą stowarzyszenie, od której „Sokił” 
w Dębnie odwołał się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ministerstwo pismem z dnia 
7 września 1936 r. podtrzymało decyzję wojewody, uznając obie uchwały za niezgodne 
z prawem. Z tym dniem towarzystwa pożarniczo-gimnastycznego „Sokił” w Dębnie 
przestało istnieć.  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
Pieczątka Pożarniczo-gimnastycznego Towarzystwa „Sokił” 
w Dębnie.  
 



 Najprawdopodobniej po rozwiązaniu „Sokiła”, mieszkający w Dębnie Polacy 
zorganizowali Ochotniczą Straż Pożarną. Niestety w archiwach nie znalazłam na ten 
materiałów. Fakt istnienia OSP, potwierdzają informacje zawarte w dokumentach, 
niedotyczących jej bezpośrednio. W jednym z nich czytamy, że przed wojną rodzina 
Teodora Chomicza, jako ”jedyna z gr. kat. należała do polskiej straży pożarnej w Dębnie”. 
Nie bez znaczenia jest też to, że właśnie po rozwiązaniu „Sokiła” Polacy mogli przejąć 
używaną przez Ukraińców sikawkę, która była własnością gromady i zorganizować OSP.  
 
 Po zawieszeniu przez starostę działalności stowarzyszenia „Sokił” grupa 
mieszkańców Dębna powołała do życia gimnastyczno-sportowe towarzystwo „Łuh”. 
Zostało ono zarejestrowane 16 października 1935 r. Do zarządu powołano: Michała 
Tkaczyka – przewodniczący, Jana Machno – zastępca przewodniczącego, Mikołaja Wanata 
– sekretarz, Piotra Bielę – skarbnik. Stowarzyszenie istniało krótko, bo  już 11 marca 
1938 r. zostało przez starostę rozwiązane. Jako powód podano, prowadzenie przez „Łuh” 
ćwiczeń wojskowych. Na dowód tego przedstawiono zeznania trzech mieszkających 
w Dębnie Polaków. Wynikało z nich, że w czerwcu 1937 r. byli świadkami, jak członkowie 
stowarzyszenia szli czwórkami przez wieś na pastwisko, z pałkami na ramieniu. Koło domu 
Mikołaja Zienia zatrzymali się i używając niesionych pałek, wykonali  komendy „do nogi 
broń”, „na ramię broń”. Stowarzyszenie w tej sprawie złożyło odwołanie do Urzędu 
Wojewódzkiego we Lwowie, który decyzje starostwa uznał za słuszną.  
 Dnia 11 października 1932 r. czternastu mieszkańców wsi pod przewodnictwem 
ks. Nikity Bułyka podjęło uchwałę o utworzeniu w Dębnie filii Krajowego Towarzystwa 
Gospodarczego „Silskyj Hospodar”. Była to spółdzielcza organizacja gospodarcza, 
zajmująca się polepszeniem doli chłopów, dzięki usprawnieniu metod gospodarowania, 
organizacji zbytu płodów rolnych oraz obrony chłopskich interesów. Na zebraniu w dniu 
31 stycznia 1933 r. powołano zarząd w składzie: ks. Nikita Bułyk – przewodniczący, Jakub 
Sobaszko – zastępca przewodniczącego, Michał Szabat – sekretarz i Aleksander Zień – 
skarbnik. W roku 1937 stowarzyszenie miało 23 członków. W związku z zamykaniem przez 
administrację kolejnych działających w Dębnie stowarzyszeń, w roku 1938 „Silskyj 
Hospodar” liczył już 72 członków a w kolejnym roku 100. Jego główną działalnością było 
organizowanie pogadanek i szkoleń na temat nowoczesnych metod gospodarowania. W ich 
trakcie zapoznawano członków z hodowlą bydła, uprawą jarzyn, drzewek owocowych itp. 
W lutym 1939 r. miał rozpocząć się kurs gotowania i szycia, jednak władze powiatowe nie 
wyraziły na to zgody. Zażądały przedstawienia „orzeczenia władz szkolnych o spełnieniu 
warunków wymaganych do otwarcia i prowadzenia prywatnych zakładów naukowych”. 
Stowarzyszenie odwołało się do Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie, który podtrzymał 
decyzję starostwa o zakazie zorganizowania kursu4. Trudno się nie zgodzić z opinią, że było 
to typowe działanie administracyjne mające na celu, utrudnianie statutowej działalności 
stowarzyszenia.  
 Od 1937 r. funkcje prezesa koła „Silskyj Hospodar” w Dębnie pełnił Michał 
Tkaczyk. W piśmie starostwa łańcuckiego skierowanym do Urzędu Wojewódzkiego 
we Lwowie tak przedstawiano jego charakterystykę: „sympatyk UNDO5, bardzo czynny 
działacz ukraiński, szowinista, zawzięty wróg polskości, pod względem moralnym prowadzi 
się nienagannie, pracuje w „Proświcie”, „Łuhu” i „Ridnej Szkole”, prowadzi orkiestrę 
ukraińską oraz wykłady z historii i geografii Ukrainy”. Trudno określić, na jakiej podstawie 
urzędnik starostwa zarzucał Michałowi Tkaczykowi szowinizm i antypolskość? Na pewno 
był on aktywnym działaczem, zaangażowanym w rozwój ukraińskiej spółdzielczości 
i kultywowanie ukraińskiej kultury w Dębnie. Był ukraińskim patriotą. Warto zauważyć, 

4 Decyzję wydano w pierwszych dniach września 1939 r. gdy trwała już II wojna światowa. Z oczywistych 
powodów, nigdy jej nie doręczono zarządowi koła „Silskyj Hospodar” w Dębnie.  
5 Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne (UNDO). Ukraińska partia polityczna, mająca swoich 
przedstawicieli w Sejmie i Senacie II RP. Istniała w latach 1925–1939. 

                                                           



że konflikt na tle narodowościowym, do którego doszło w Dębnie w latach 1934-1939,     
nie miał tu ostrego przebiegu. Również w czasie wojny mniejszość polska zamieszkująca 
wieś, nie doznała jakiś szczególnych krzywd. Wręcz przeciwnie, miały miejsce zdarzenia, 
gdy to Ukraińcy swoim stawiennictwem u Niemców, ratowali Polaków przed więzieniem 
lub śmiercią. Tak było na przykład z mieszkającymi na „Kolonii” Polakami. Bez wątpienia 
na takie postępowanie Ukraińców, mieli wpływ czołowi działacze społeczni z Dębna 
a szczególnie Michał Tkaczyk.  
 20 listopada 1928 r. jedenastu mieszkańców Dębna na czele z ks. Nikitą Bułykiem 
podjęło uchwałę o utworzeniu w Dębnie koło ukraińskiego towarzystwa pedagogicznego 
„Ridna Szkoła”, które Urząd Wojewódzki we Lwowie zarejestrował dnia 28 grudnia 1928 r. 
W lutym 1933 r. do składu zarządu wybrani zostali: Jan Tkaczyk – przewodniczący, Antoni 
Gogol – wiceprzewodniczący, Jan Machno – sekretarz, Michał Wanat – skarbnik. 
W kolejnym roku wiceprzewodniczącym został Michał Gajda. Dnia 21 listopada 1937 r. 
wybrano nowy zarząd w składzie: Jan Sobaszko – prezes, Andrzej Horbal – wiceprezes, 
Jan Machno – sekretarz, Jakub Martyszko – bibliotekarz i Andrzej Dudko – skarbnik. 
W roku 1937 towarzystwo liczyło 40 członków i dwa razy w tygodniu prowadziło dla 
młodzieży wykłady z historii i geografii Ukrainy.  
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
  
 
    
 

 
        Pieczątka Koła „Ridnoj Szkoły”                                Pieczątka Greckokatolickiej Parafii      
                      w Dębnie.             w Dębnie 
  
 
 16 października 1930 r. zarejestrowano powołaną przez grupę mieszkańców Dębna 
„Rejonową Mleczarnię” spółdzielnię z ograniczoną odpowiedzialnością. Członkami zarządu 
zostali: Jakub Sobaszko, Jan Staszko, Teodor Gajda, zastępcami: Michał Szabat i Olech 
Zień. Na koniec 1933 r. Mleczarnia miała 132 członków, a jej roczny obrót wyniósł 3479,94 
złote. W 1934 r. z zarządu ustąpili Teodor Gajda, Michał Szabat i Olech Zień. Na ich 
miejsce wybrano Michała Szyngierę jako członka zarządu oraz zastępców Antoniego 
Gogola i Jana Gudzika. W lutym 1938 r. do składu zarządu weszli Michał Gajda i Michał 
Tkaczyk. Dnia 23 maja 1937 r. odbyło się uroczyste poświęcenie nowo wybudowanego 
budynku „Rejonowej Mleczarni”6. Rozpoczęła je msza święta w cerkwi odprawiona przez 
ks. Nikitę Bułyka. W uroczystości brał udział poseł na sejm Kornel Trojan. Obecnych było 
około 250 osób. Osobą kierującą codzienną pracą mleczarni był Fedir (Teodor) Sobaszko.  
 
 
 

6 Budynek mieścił się w pobliżu drogi skręcającej na Zabłocie. Po wojnie prowadzony był w nim skup mleka i 
mieszkała rodzina Magoniów. Rozebrany został w latach siedemdziesiątych lub osiemdziesiątych XX wieku. 
W roku 2020 na tym placu mieszka rodzina Drążków, ich dom ma numer 175.  

                                                           



 
 

                           
                      Mleczarnia w Dębnie. W środku jej kierownik Fedir Sobaszko.  
                           Zdjęcie ze zbiorów Nadii Sobaszko.   
 
 
 

                                                                                                                                  
             Orkiestra dęta z Dębna oraz drużyna tzw. Turków. Okres międzywojenny. 
 
 



 
 
 

        
                Orkiestra dęta z Dębna. Zdjęcie z 1935 r. wykonane w Leżajsku.       
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                                Orkiestra dęta z Dębna okres międzywojenny 


