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WSTĘP

W 1986 r. przypada trzydziesta rocznica utworzenia w Kolbuszowej 
społeczno-kulturalnego Towarzystwa Regionalnego, działającego obecnie pod 
nazwa Towarzystwa Kultury imienia Juliana Macieja Goslara.

Towarzystwo to zostało zorganizowane w 1956 r. z inicjatywy grupy 
miejscowych działaczy kulturalnych i oświatowych i zarejestrowane w 
marcu 1957 r. jako Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przyrody i Kultury 
Materialnej im. J. M. Goslara. Obecną nazwę przyjęło ono kilka lat później.

Statutowym zadaniem Towarzystwa było i jest do dzisiaj zbieranie oraz 
popularyzowanie wiedzy o przeszłości Kolbuszowej i jej okolicy, podjęcie 
społecznej opieki nad tutejszymi zabytkami i budzenie przywiązania do ziemi 
rodzinnej.

Towarzystwo objęło swoim zasięgiem działania cały istniejący wówczas 
powiat kolbuszowski, przystąpiło do różnych badań regionalnych i założenia 
kolbuszowskiego muzeum

Dzięki energicznemu działaniu Zarządu Towarzystwa i pomocy ze strony 
władz, już w kwietniu 1959 r. zostało otwarte Muzeum regionalne Lasowiaków 
w Kolbuszowej, w przyznanym Towarzystwu na ten cel osiemnastowiecznym 
budynku dawnej synagogi.

W rok później Zarząd Towarzystwa przystąpił do wydawania własnego 
pisma pod nazwą „Biuletyn Muzeum Regionalnego Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami w Kolbuszowej". Wiatach 1960—1971 wyszło jedenaście numerów 
Biuletynu. Zawierały one opracowania różnych zagadnień z historii 
Kolbuszowej i jej regionu, sprawozdania z badań archeologicznych i 
materiały bibliograficzne. Biuletyny drukowane na powielaczu, niezbyt 
estetycznie, były trwałą i wartościową forma pracy Towarzystwa. Dzisiaj 
trudno już dostępne, są nadal ważnym i prawie, że jedynym źródłem wia
domości o naszych stronach zwłaszcza dla studiującej młodzieży, piszącej 
prace magisterskie na tematy regionalne.

Dotkliwy brak nowych kolbuszowskich opracowań monograficznych
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o Kolbuszowej, wielkie zapotrzebowanie społeczne na nie i życzenia członków 
Towarzystwa sprawiły, że Zarząd Towarzystwa Kultury im. J. M. Goslara w 
Kolbuszowej postanowił kontynuować akcję wydawniczą. Wyrazem tego jest 
niniejsze pismo, któremu Zarząd nadał tytuł: Rocznik Kolbuszowski".

Zarząd Towarzystwa Kultury w Kolbuszowej pragnie, żeby to nowe jego 
wydawnictwo, przygotowane z okazji XXX-lecia istnienia Towarzystwa, 
posiadało charakter periodyku. Żeby w przyszłości powstawały dalsze jego 
numery.

Opracowania umieszczone w pierwszym numerze Rocznika zrecenzował 
uprzejmie doc. dr hab. Józef Półćwiartek, pracownik Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Rzeszowie.

Autorom opracowań i wszystkim osobom, których bezinteresowna praca 
złożyła się na nasz Rocznik składamy najserdeczniejsze podziękowanie.

Zarząd Towarzystwa Kultury 
im. J. M. Goslara w Kolbuszowej
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