
Wśród łemkowskich osad 

„A czy wiesz choć gdzie Oderne…” – tak w listopadzie 1998  

roku zapytywał nieodżałowany Stanisław Elmer w Gazecie Gorlickiej.  
Pięć lat wcześniej w tym czasopiśmie zamieścił swój pierwszy tekst                
o Odernem pod tytułem  „Wyspa polskości”. Rozmawiałem z tym  
niezwykle sympatycznym gorliczaninem telefonicznie dwa razy ,  
niestety do bezpośredniego spotkania nie doszło – nekrolog,  
który zobaczyłem w budynku UG w Uściu Gorlickim w marcu 2007 r  
przekreślił tę możliwość. Jednak zauroczenie Stanisława tym maleńkim  
zakątkiem Beskidu udzieliło się mnie. Co prawda moje związki  
z Odernem były i są rodzinne, znacznie bliższe niż Pana Elmera  
lecz świadomość, iż inni postrzegają tę moją maleńką Ojczyznę  
tak osobiście i serdecznie dodała mi skrzydeł. Od tej pory  
postanowiłem zgłębić przeszłość osady i udostępnić jej historię  
zainteresowanym. 
 
          Oderne od początku swego istnienia, zresztą niezbyt odległego, zawsze było 

przysiółkiem najpierw Uścia Ruskiego, krótko i nieformalnie w latach 1948 – 1950 

Ujścia Karpackiego i od 1 stycznia 1951do dziś Uścia Gorlickiego1. Oczywiście te 

trzy nazwy dotyczą tej samej miejscowości gminnej leżącej nad górną Ropą. Obecnie 

coraz rzadziej używa się nazwy „Oderne” – jak przekonałem się w rozmowach ze 

starszymi  mieszkańcami ale także pracownikami gminy, z jakichś dziwnych 

powodów eliminowana jest z użycia. Zresztą wystarczy spojrzeć na bardzo ciekawą 

stronę internetową gminy aby o tym się przekonać. Dopiero niedawno, w wyniku 

rozmów z pracownikiem odpowiedzialnym za promocję gminy pojawiła się nie          

w „historii” Uścia a w zakładce „sołectwa/dane miejscowości” króciutka, zresztą 

zawierająca tradycyjny błąd (XVII- wieczny początek osady), informacja o Odernem. 

Dlaczego tak walczę o pamięć o Odernem? - Był to bowiem szczególny, polski 

przysiółek – odrębny terytorialnie, narodowościowo i  kulturowo, z patriotycznymi 

tradycjami, oddalony o około cztery kilometry od centrum Uścia. Był on po likwidacji 

huty w latach 70-tych XIX w  polską enklawą wśród łemkowskich wsi. To w Odernem 

został wybudowany pierwszy w okolicy kościół rzymsko-katolicki (1898), powstała 

polska szkoła (1912) a na oderniańskim cmentarzu został pochowany i  spoczywa do 

dziś pierwszy ambasador Polski  w Egipcie.    

 

        W literaturze naukowej, na mapach oraz w wielu wydawnictwach 

krajoznawczych i turystycznych opisujących Beskid Niski i Łemkowszczyznę 

spotykamy informacje, iż Oderne powstało w wieku XVII. 2  Twierdzenie to oparte 

zostało na zapisie dokonanym przez Wacława z Potoka Potockiego w zbiorze „Ogród 

fraszek” lub „Ogród ale nieplewiony” wydanym pod koniec jego życia. W jednym         

z licznych, żartobliwych utworów, przedstawiającym uroki Beskidu i zachwalającym 

miejscowości „na przedaniu” - „Inwentarzu podgórskich majętności” napisał: 
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„…Tudzież Skwiertne z Wierzchowcem, Golesz i Ptaszkowa, 
Oderny z Derepczynem, Kudbrzyn, Zyndranowa…” 

 

Niestety nie znalazłem innych dowodów potwierdzających istnienie w tym okresie 

osady Oderne koło Uścia. Podobnego zdania byli uczestnicy sympozjum 

zorganizowanego w 1983 roku w Sanoku - zauważyli, iż zapis ten może dotyczyć 

przysiółka Krempnej. 3  Ponadto nazwa osady „Oderny” jest rodzaju męskiego, 

natomiast we wszelkich, badanych przeze mnie dokumentach ma rodzaj nijaki 

(Odyrne lub Oderne). Byłbym wielce rad, gdyby potwierdziły się informacje np. Pana 

Andrzeja Piecucha – o ponad 300-letnim rodowodzie  Odernego4 , wiek bowiem 

nobilituje, jednak uzyskane w mojej amatorskiej pracy badawczej dowody świadczą   

o czymś zupełnie innym:  Oderne powstało jako osada na zrębie 

poeksploatacyjnym huty szkła w drugiej połowie XIXw. 

              Wśród dokumentów potwierdzających powyższą tezę poczesne miejsce 

zajmują wspomnienia mieszkanek Odernego; żyjącej najdłużej, prawie 102 lata 

Magdaleny Baniak z domu Opic (V.1888 – VIII.1989) oraz wspomnienia z 1961 r 

Jadwigi Krok- Pociecha z domu Szkraba (XII.1917 – VI.2002). W pierwszych z nich 

czytamy (pisownia oryginalna):    

 
 „Pierwsze w Odernem to była Huta Szkła. Pracowali tutaj Niemcy, Czechy, 
Polacy, Bawery , Cynkry, Opitze, althmer  to były rodziny i Baniak.                  
W Odernem huta była tylko parę lat, kierował Żyd i był też właścicielem, a lasy 
te należały do Dziedzica Trzecieskiego, które odebrał Rusinom bo nie chcieli 
płacić podatków Cesarzowi. P[an] D[ziedzic] Trzecieski zapłacił podatki  i był 
właścicielem i żydzi jak już trochę lasu wyniszczyli bo do tej huty było dużo 
potrzeba drzewa bo wszystkie składniki potrzebne do szkła to wyrabiali            
z drzewa i żyd tą hutę przeniósł poniżej Uścia w tym czasie D[ziedzic] 
Trzecieski zrobił zebranie jeszcze w Odernem w hucie i tak mówił do hutników 
ażeby zostali tutaj wyrabiali pole  z tego zrębu i też ile potrzebują drzewa na 
budowę to mogą brać i budować sobie domy i mieszkać i już nie muszą być 
sługami Żyda i tak pozostali. Budowali, korczyli, siali i sadzili, bydła sobie 
chowali jak kto umiał ale nie wszyscy dali sobie z tym radę bo nie umieli jak 
ale jeden drugiemu pomagał pouczał i dosyć było już dobrze…” 
 

We wspomnieniach Jadwigi Szkrabówny też znajdziemy zapis o początku osady 

(pisownia oryginalna): 

 
„Aby zrozumieć treść mojego wspomnienia muszę zacząć od początku 
powstania mojej wioski, które miało miejsce przed niespełna stu laty.  Wśród 
ogromnych obszarów lasów dworskich leżących niedaleko granicy 
Czechosłowackiej ( bo zaledwie 15 km od granicy) postanowiono wybudować 
hutę szkła do tej to huty sprowadzono robotników, którzy przyjechali na 
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wozach z rodzinami swymi, z którymi zamieszkali w barakach. Między tymi 
robotnikami znajdował się mój dziadek Cichoń [Tomasz], od którego 
rozpoczynam swoje opowiadanie. Byli to ludzie najbiedniejsi, którzy nie mogli 
sobie wybrać lepszego losu więc mieszkanie w barakach bardzo ciężka praca 
od świtu do nocy i bardzo liche pożywienie było dla nich wystarczające. Po 
wyrąbanym drzewie na opał do huty pozostały wyręby, które robotnicy nocami 
wykarczowali by zdobyć jakiś zagon do obsiania zbożem. Tak oto powstała 
moja rodzinna wioska Oderne. Kiedy w kilkanaście lat później hutę szkła 
właścicielka tych majątków likwidowała ludzie tu zamieszkali nie mając gdzie 
wrócić pozostali na dzierżawie wykarczowanych przez siebie gruntów, płacąc 
wysokie czynsze. Jakie było to ich życie postaram się przedstawić w moim 
opowiadaniu.” 
 

W obu tekstach mówi się o niezbyt odległym okresie powstania Odernego. Wziąć 

należy także pod uwagę fakt, iż Magdalena, córka hutnika  Karola Opitz (nazwisko 

później zostało spolszczone na Opic) przybyłego wraz z bratem Janem i matką 

Katarzyną ze Szczakowej, należała do drugiego pokolenia mieszkańców osady. 

Znała więc niemal z autopsji jej początki. Pod koniec lat trzydziestych XX wieku 

terenowe badania naukowe na Łemkowszczyźnie prowadziła Pani dr Krystyna 

Pieradzka, która w swej pracy  „Na szlakach łemkowszczyzny” pisze: 

 
„Niedaleko poza Uściem, wśród lasów, poza tartakiem zobaczymy nową 
zupełnie osadę  O d e r n e. To ślad najnowszej, czysto polskiej kolonizacji 
dla celów przemysłowych. Przechowuje się miejscowa tradycja, że w połowie 
XIXw zakładano huty szklane.” 

 
                     Z powyższych relacji wynika, iż Oderne jako osada powstawała 

sukcesywnie  na zrębie , z którego drewno wykorzystano w hucie szkła – a więc 

rzeczywiście „pierwsze to była huta”. Mogło to być w latach sześćdziesiątych XIX 

wieku. Świadczą  o tym także informacje zebrane przez Pana dr Tadeusza 

Ślawskiego oraz zapisy w „Opisie szczegółowym powiatu szacunkowego gorlickiego”           

z 1874 r. Z ostatniej pozycji wynikają dalsze fakty potwierdzające tezę o XIX 

wiecznym rodowodzie Odernego; „huta potrzebuje rocznie 1500 sągów” a wg 

Krystyny Pieradzkiej5  przy hucie wycięto 200 ha lasu. Z prostych obliczeń wynika, iż 

uwzględniając zasobność puszczy oraz dodatkowe zużycie drewna na budowę 

zagród i opał dla osadników huta nie mogła funkcjonować dłużej niż kilka - 

kilkanaście lat.                    

                 Szczególnymi i moim zdaniem bardzo ważnymi dowodami 

potwierdzającym XIX wieczny rodowód Odernego  są także mapy austriackie tzw. 

spezialkarte z drugiej połowy XIX w, których fragmenty przedstawiam poniżej. Na 

pierwszym z nich (ok. 1860 r) - zauważamy w puszczy pokrywającej cały teren 

późniejszego Odernego dwie małe polanki nad potokiem w miejscu, gdzie później 

powstała huta.                                 
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 Fot.1 Mapa ok. 1860 r. 

Na drugiej z nich, późniejszej, z lat 70-tych pojawia się już huta Szkła – „Glas Hutten” 

i nieliczne zabudowania wokół niej. Z mapy wynika także inna nazwa Wierchu – 

ramienia opadającego od masywu Magury Małastowskiej – „Kwaśna Góra” – sądzę, 

iż z powodu dużych ilości szczawiu (zwanego także kwaśnicą) porastającego do 

chwili obecnej owe wzgórze.                                                                                  

                                                                   

Fot.2    Mapa z lat 70-tych XIX w. 

                   I wreszcie dokumenty parafii greko-katolickiej w Uściu Ruskim. W roku 

1860 pojawił się w księgach zapis małżeństwa Karola Nacht, pracownika huty szkła   

z Suzanną Estoli z Węgier a niecały rok później  małżeństwa 42-letniego Józefa 

Stuler, Węgra zatrudnionego w hucie szkła z 52-letnią Wegierką Karoliną Peczoni.  

W tym dokumencie po raz pierwszy pojawia się numer domu 141 . Będzie on 

towarzyszył kolejnym zapisom co świadczy, iż huta szkła w Odernem wraz                 



z towarzyszącymi jej barakami robotniczymi została wpisana  w dokumentach Uścia 

Ruskiego właśnie pod tym numerem.                   

              

Fot. 3   Wpis małżeństwa Józefa Stulera z Karoliną Peczoni z 19 kwietnia 1861 r.6   
            (foto autor). 
             

                Z dokumentów parafialnych, szczególnie księgi urodzeń (chrztów) 

uzyskujemy wiedzę na temat przybliżonego czasu przybycia do huty 

poszczególnych, późniejszych mieszkańców Odernego jak też informacji skąd 

przybyli.  Do roku 1876 wszyscy zapisywani byli pod numerem 141. W latach 80-tych 

pojawił się meldunek  „obszar dworski” lub po prostu „O”.  Rok 1879 możemy 

uznać za formalny początek przysiółka Oderne – bowiem w zapisie dokumentującym 

zgłoszenie urodzin i chrzest Floriana Gurby z 18 kwietnia 1879 r pojawiła się po raz 

pierwszy nazwa ODYRNE. 

 

      

Fot. 4  Wpis urodzin i chrztu Floriana Gurby z dnia 18 i 20  kwietnia 1879. (foto     
           autor). 
 
                 W drugiej połowie XIX w właścicielami Uścia Ruskiego, do którego 

administracyjnie należało Oderne, byli Trzeciescy.  Franciszek Trzecieski, znany 

działacz społeczny i polityczny  XIX w przekazał cały swój  majątek  (z wyjątkiem 

Gorajowic)  średniej  córce  Magdalenie z Trzecieskich Miłkowskiej, żonie Edwarda 

Miłkowskiego    z Gorlic, „którą … cenił za jej praktyczny umysł. Miała ona wypłacać 

siostrze Ludwinie i siostrzenicy Urszuli roczne pensje ”.7 Franciszek zmarł 15 grudnia 

1875 r   i został pochowany na cmentarzu w Bogoniowicach k/Tarnowa. Przed 
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śmiercią spotkał się jeszcze z hutnikami i w związku z likwidacją huty zaproponował 

im pozostanie na tym terenie, karczowanie zrębu, uprawianie ziemi i budowanie 

siedlisk. Nowi rolnicy byli zwolnieni z opłat czynszowych – otrzymywali także za 

darmo drewno na budowę domów i opał.8 Zakończenie działalności huty musiało 

więc nastąpić do 1875 roku. 

               Nowa właścicielka Magdalena Miłkowska z energią zabrała się za realizację 

woli Ojca. Z ambon kościołów w okolicznych parafiach rzymskokatolickich popłynęły 

apele o osiedlanie się na zrębie poeksploatacyjnym huty szkła w przyszłym Odernem 

wraz z obietnicą ulg i pomocy ze strony właścicieli. Tak też się stało. Na zrąb zaczęły 

przybywać najczęściej młode małżeństwa, ale także kawalerowie, powstawały nowe 

domy a ich właściciele uczyli się często gospodarki rolnej od bardziej 

doświadczonych. Tak tamten okres wspomina Magdalena: 

„… budowali, korczyli, siali i sadzili, bydła sobie chowali jak kto umiał ale nie 
wszyscy dali sobie z tym radę bo nie umieli jak ale jeden drugiemu pomagał 
pouczał i dosyć było już dobrze ale Rusiny mówili wy Lachy po co tu przyszli to 
nasze wy tu nie macie tylko droga przez wieś i tak zaczęli niszczyć zboża       
w polu napędzali bydło barany i było źle. Nareszcie władze zajęły się tą 
sprawą i pozbierali tych co buntowali ludzi i już nie wrócili do swych domów      
i już był spokój.”9 
 

                Okres po likwidacji huty to jednocześnie koniec wielonarodowościowego 

charakteru osady. Z zatrudnionych w hucie pozostały nieliczne rodziny; Opic (Opitz), 

Cenkier, Baniak, Drąg, Górski, Cichoń. Na oferowany przez Magdalenę Miłkowską 

zrąb przybywali nowi osadnicy. W latach 80-tych i 90-tych XIX w najwięcej rodzin 

przybyło z Konclowej (Durlak, Gurba, Gruca, Matała, Motyka, Migacz, Święs),   

Polnej (Cichoń, Krok,Przetacznik, Sztaba, Szymczyk),  Gródka (Krok, Radzik, Mituś, 

Witek),  Grybowa (Ciszka, Górski, Lichoń, Nowak), Stróżnej (Bogusz, Nowak, 

Turek) a także z Ropy, Szymbarku, Ropek, Bielanki, Huty Wysowskiej, Łużnej, 

Białej Niżnej i Wyżnej, Kobylanki, Stróż, Staszkówki, Strzylawki, Bukowca           

i Sokoła k/Gorlic. Apel Magdaleny Miłkowskiej trafił na podatny grunt – okres ten to 

emigracja zarobkowa głównie do USA ze względu na duże przeludnienie wsi               

i wynikający stąd głód ziemi. W niedługim okresie Oderne liczyło już około 40 

gospodarstw – byli to najemnicy dworscy. Miłkowska wybudowała folwark, i zawarła  

z mieszkańcami stosowne umowy najmu. Czynsz wynosił 4 zł reńskie za 1 morgę. W 

ramach czynszu mogli korzystać z pastwisk i  drewna na remonty domów. Kto nie był 

w stanie płacić odrabiał tzw. folwark na gruntach dworskich.10   

                        Pod koniec XIX w Magdalena Miłkowska ufundowała w Odernem 

kaplicę rzymskokatolicką dla miejscowych osadników. Było to jednocześnie jej votum 

dziękczynne za spłacenie ciążących na niej zobowiązań wobec siostry                         

i siostrzenicy 11 . Była to prosta konstrukcja z drewna modrzewiowego 
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rozbudowywana w latach; 1943 – dobudowa zakrystii  i powiększenie przedsionka, 

2002 – powiększenie nawy niestety z jednoczesną likwidacją zabytkowego chóru 

oraz zabytkowych, ponad stuletnich ław i konfesjonału. Dobudowana została 

dodatkowa wieżyczka. 

                                    

                          
 
Fot. 5  Kaplica w Odernem – lata 30-te XX wieku. (foto ze zbiorów własnych autora).                                         

                                  

Fot. 6  Kaplica w pod wezwaniem św. Stanisława w Odernem około lat 60-tych XX w   

            (foto S. Gawron  – w zbiorach autora). 

                                             

                                                                                                                                                                                     
 



                              
 

Fot. 7  Kaplica pod wezwaniem św. Stanisława w Odernem po rozbudowie w 2002r 

            i wycięciu okalających ją lip (foto  Bartłomiej Wadas).12      

 

               Kaplica została poświęcona w 1902 r,  a 22 czerwca 1904 wizytował ją 

ówczesny biskup przemyski obecnie święty Józef Sebastian Pelczar wraz z zastępcą 

Karolem Fiszerem. O liczbie mieszkańców w Odernem w tym czasie  świadczy 

dodatkowy fakt, iż do samego bierzmowania w tym dniu przystąpiło 66 osób! 13         

W czerwcu 1908 r erygowano Drogę Krzyżową „Sacrae Viae Crucis”. Społeczność 

Odernego należała aż do 1938 r do parafii  w Ropie – z tego powodu ksiądz 

rzymskokatolicki rzadko odprawiał mszę w Odernem. Mieszkańcy we własnym 

zakresie organizowali więc spotkania modlitewne, zaś chrzty i pogrzeby były domeną 

księdza grekokatolickiego z Uścia Ruskiego. Na fot. 7 widać za kościołem wiejski 

cmentarz. Do chwili jego założenia jesienią 1922 r pochówki odbywały się na 

cmentarzu w Uściu Ruskim. W roku 1938 powstała parafia  w Wysowej a jej pierwszy 

proboszcz Julian Śmietana od 1 września 1939 r zamieszkał w Odernem podobnie 

jak jego następca ks. Teofil Świątek . W roku 1951 utworzono parafię w Uściu 

Gorlickim a oderniańska kaplica do chwili obecnej stanowi jej kościół filialny. 

                 Na początku XX w Magdalena Miłkowska stosując zasadę swego ojca 

Franciszka przekazała majątek swym córkom; Zofii , żonie Waleriana Stawiarskiego  

z Jedlicza i Annie wydanej za Kazimierza Laskowskiego z Bażanówki. Zofia 

szczególnie interesowała się losem mieszkańców Odernego. W roku 1912 z jej 

inicjatywy Towarzystwo Szkoły Ludowej powołało w Odernem pierwszą w okolicy 

polską szkołę – pierwotnie były to tzw. klasy eksponowane dla mniejszości polskiej. 

Pierwsze zajęcia z uczniami prowadziła  Jadwiga Machniewiczówna. Pod lokalizację 
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szkoły Anna Laskowska i Zofia Stawiarska przeznaczyły 2 morgi pola  w Odernem 

oraz drewno na konstrukcję budynku.14 

                

           
 

Fot. 8  Budynek szkolny TSL w Odernem – stan do 1930r (fot. ze zbiorów J.   
           Kowalskiej). 

 

Kolejni nauczyciele to Zofia Rzeszut (1920 – 1945), p. Stasińska (1946 – 1951) i 

Stanisław Gawron ( od 1951 do zamknięcia szkoły w latach 70-tych). 

              Do roku 1936 większość gruntów dworskich była dzierżawiona przez 

mieszkańców Odernego – tylko niektórzy z nich byli już właścicielami parcel.   

 

                                                    
 

Fot. 9  Fragment kontraktu kupna-sprzedaży ziemi dla mieszkańca Odernego -1913 r 
     z oryginalnymi podpisami właścicielek (oryginał dokumentu w zbiorach S. Baniak).   
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16 lipca 1936 r na podstawie ustawy o wykupie gruntów dzierżawionych Starostwo 

Powiatowe w Gorlicach wydało orzeczenie o zatwierdzeniu projektu podziału parcel 

gruntowych majątku Uście Ruskie i przyznaniu  prawa ich wykupu aktualnym 

dzierżawcom. Z prawa tego skorzystało 34 dzierżawców w Odernem, w dwóch 

przypadkach starostwo odmówiło sprzedaży uzasadniając decyzję 

niewywiązywaniem się tych osób z  zobowiązań wobec właścicieli. Należności za 

wykupione grunty i zabudowania należało spłacić do rąk  Zofii Stawiarskiej w Jedliczu  

w złotych w złocie w ciągu 15 lat.15  Nabywcy korzystali z pożyczki  Państwowego 

Banku Rolnego w Krakowie, który przedłużył im okres spłaty do 31 lat. Wybuch          

II wojny światowej i spowodowana nią inflacja obniżyła realną wartość zaciągniętych 

kredytów umożliwiając dłużnikom spłatę zobowiązań dosłownie w  kilku ratach. 

                 W okresie II wojny światowej młodzi mieszkańcy Odernego aktywnie 

uczestniczyli w ruchu oporu wobec okupanta . W wyniku likwidacji posterunku policji  

w Uściu Ruskim we wrześniu 1939 jeden z nich przejął broń w ilości pięciu 

karabinów, trzech pistoletów i dwóch skrzynek amunicji, które później służyły do akcji 

dywersyjnych i obrony mieszkańców Odernego przed napadami różnych grup 

bandyckich w tym także oddziałów UPA. W tym czasie funkcjonowała placówka AK 

Uście Ruskie grupa Oderne, którą dowodził jeden z mieszkańców o pseudonimie 

„Baca” 16 , uczestniczący także jako kurier w przerzutach oficerów polskich na 

Węgry.17 

                                                                       
 

Fot. 10  Grób Hrabiego Juliusza Marii Dzieduszyckiego na cmentarzu w Odernem. 
             (foto autor).  
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               We dworze w Uściu Ruskim w czasie okupacji  zamieszkali  synowie 

siostrzenicy Zofii Stawiarskiej – Magdaleny Matyldy z Lebowskich Dzieduszyckiej; 

Andrzej i Stanisław. Ich ojciec Tadeusz został aresztowany przez gestapo w Jedliczu 

w nocy z 21 na 22 lutego 1942 r i zmarł w Oświęcimiu 14 sierpnia 1942 r. 18 Do 

Andrzeja i Stanisława dołączył stryj, brat ojca Tadeusza Dzieduszyckiego –             

hr. Juliusz Maria Dzieduszycki. Była to ciekawa postać w okresie II Rzeczypospolitej. 

W latach 1928 - 32 pełnił funkcję kierownika Poselstwa RP w Kairze. W styczniu 

1944 roku zmarł na zawał serca w Odernem i został pochowany na tutejszym 

cmentarzu. Grób pierwszego ambasadora RP w Kairze nie wygląda zbyt okazale, 

wymaga choćby skromnego ale trwałego nagrobka z informacją o jego lokatorze. 

Nadzieję na to dają dotychczasowe rozmowy z władzami gminy Uście Gorlickie. 

                  W czasie i po drugiej wojnie światowej liczba mieszkańców Odernego  

nieco zmalała. Niektórzy skorzystali z możliwości zamieszkania w Uściu Ruskim        

w budynkach połemkowskich opuszczonych w wyniku wyjazdów ich mieszkańców na 

wschód bądź później przesiedlenia na ziemie zachodnie i północne w akcji „Wisła”, 

inni wyjechali także na ziemie odzyskane w poszukiwaniu miejsc do osiedlenia            

i pracy. W jednym z opuszczonych przez rodzinę oderniańską budynków urządzono 

świetlicę wiejską, w której skupiało się życie kulturalne i towarzyskie osady. Młodzież 

i starsi zwykle w okresie jesienno – zimowym, podczas wspólnego darcia pierza lub 

skubania wełny przygotowywała przedstawienia, które w okresie karnawałowym 

wystawiała na miejscowej scenie. Z czasem poziom artystyczny sztuk osiągnął taki 

poziom, iż chętnie byli goszczeni na deskach scen w pobliskich miejscowościach. 

Niewątpliwie wpływ na to miała współpraca z estradą rzeszowską dzięki której           

w repertuarze amatorskiego teatru znalazły się wartościowe sztuki uznanych 

dramaturgów: „Karpaccy Górale” – Józefa Korzeniowskiego,  „Ożenek” – Mikołaja 

Gogola, „Ścieżka przez pole” – Haliny Auderskiej i wiele innych. Za uzyskane środki 

finansowe wyposażono świetlicę w sprzęt sportowy –  tenis stołowy, boisko piłki 

siatkowej itp. Nastrój przedstawień podkreślał blask lamp naftowych oświetlających 

scenę – w Odernem bowiem do lat 70-tych XX w brak było energii elektrycznej(!). 

Podobnie tragicznie przedstawiały się drogi – do osady można było dostać się 

jedynie piechotą z Uścia przez ławę na rzece Ropie na wysokości obecnego stadionu 

sportowego, następnie ścieżką przez kulminację tzw. Kamiennego Horbku.               

W przypadku wozu konnego - drogą polną, pełną wyboi i kamieni, „utwardzaną”       

w rozmokłych miejscach tzw. dylowanką czyli belkami układanymi w jej poprzek, 

wzdłuż Oderniańskiego potoku.   

              Brak perspektyw zawodowych powodował migrację młodzieży do miast        

i innych miejscowości. Oderne zaczęło się wyludniać – znikały niektóre stare 

zabudowania lecz wspaniały klimat, czyste powietrze, gościnność mieszkańców 

zaczęły ściągać do Odernego wczasowiczów z dużych miast. Z czasem niektórzy      

z nich zakupili działki, bądź siedliska, wybudowali domy i cieplejszy okres roku 

spędzają właśnie tutaj. Powracają także mieszkańcy innych rejonów Polski, których 

korzenie wywodzą się z Odernego. Obecna liczba gospodarstw, włączając w  to 
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domy letniskowe przekracza już znacząco liczbę 30 i pewno w niezbyt odległym 

czasie dorówna ich liczbie sprzed stu lat.  

 

Strzyżów  2014 r                                                                                   Adam Baniak    
                                                                                                                sp8tjk@wp.pl              


