
Wstęp
Rocznik Kolbuszowski 9, 7-8

2006-2009



7

WStĘp

Oddajemy do rąk czytelników nowy, dziewiąty numer 
„rocznika Kolbuszowskiego” (2006-2009 r.) wydawanego od 
wielu lat przez Zarząd regionalnego towarzystwa Kultury im. 
Juliana Macieja Goslara w Kolbuszowej. Jest to kontynuacja 
wcześniejszego naszego wydawnictwa publikowanego pod nazwą 
„Biuletyn” (opublikowane zostało 11 numerów). Było to możliwe 
dzięki wsparciu finansowemu kolbuszowskiego samorządu oraz 
datkom członków naszego towarzystwa przekazywanym w formie 
dobrowolnych odpisów od podatku dochodowego osób fizycznych 
i prawnych.

Z informacji napływających do naszego towarzystwa wy-
nika, że publikacje zawarte w tych periodykach cieszą się dużym 
zainteresowaniem, nie tylko u ludzi starszych, ale także i u mło-
dzieży, szczególnie studiującej oraz u naszych rodaków zamiesz-
kałych na stale za granicą. cieszymy się bardzo!

W dziale „Artykuły” prezentujemy tutaj – za wsparciem 
naukowym ks. dr. Sławomira Zycha z KUL w Lublinie – prace 
magisterskie dotyczące dziejów parafii Lipnica, Mazury i Werynia 
autorstwa księży: ks. mgr. W. Doparta – administratora parafii 
w Mazurach i ks. mgr. W. Zygo – weryńskiego rodaka oraz mgr 
M. Dzióba – rodaczki z Lipnicy. trzeba stwierdzić, że historia Ko-
ścioła katolickiego jest bardzo mocno związana z dziejami naszej 
Ojczyzny. pomaga także w obiektywnym przedstawieniu dziejów 
historycznych naszego regionu kolbuszowskiego zarówno w okresie 
ciągłego osadnictwa, jak i w obecnej rzeczywistości.

Następnie prezentujemy dwa artykuły autorstwa mgr  
H. Dudzińskiej – wieloletniej działaczki naszego towarzystwa 
zmarłej w 2008 roku. pierwszy przedstawia problematykę związaną  
z przygotowaniami i podejmowaniem prób wzniecenia nowego – po 
powstaniu listopadowym – kolejnego powstania przeciwko rosji 
carskiej o niepodległość naszego kraju. ten mało znany epizod 
związany jest z Werynią, Kolbuszową i okolicami dawnej puszczy 
Sandomierskiej. Drugi tekst dotyczy wycinka dziejów kolbuszow-
skiej służby zdrowia na przełomie kilku wieków, połączonego ze 
wspomnieniami z okresu życia autorki.

ponadto M. piórek ze swoich zbiorów prywatnych przekazał 
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(przygotowany do druku do „Biuletynu” nr 11; nie przeszedł 
wówczas cenzury w rzeszowie) artykuł dr. K. Skowrońskiego pt. 
Kolbuszowskie w okresie II RP. Autor w sposób subiektywny, 
ale bardzo interesujący przedstawił dwa momenty historyczne  
z dziejów miasta: moment odzyskania niepodległości w Kolbuszowej  
i okres sanacyjny w powiecie kolbuszowskim.

Kolejnym artykułem jest publikacja autorstwa ks. dr. Jana 
cebulaka pt. „regionalizm gospodarczy i jego uwarunkowania  
w województwie podkarpackim”.

W końcowej części prezentowane są biogramy naszych 
działaczy (W. Mroczka, Stanisław Ignacy Ochorok), którzy przed 
ponad pół wieku – w okresie przemian październikowych 1956 r. 
– wykorzystali „klimat okresu PRL” i założyli towarzystwo Opieki 
nad Zabytkami im. J. M. Goslara w Kolbuszowej, tak potrzebne 
mieszkańcom Kolbuszowej i okolicy. W aneksie przypominamy 
o tym m. in. poprzez zacytowanie wypisu wyciągniętego z doku-
mentów o pierwszych latach działalności naszego towarzystwa  
i o kolbuszowskiej synagodze.

Zarząd 
regionalnego towarzystwa Kultury

Kolbuszowa, luty 2009 r. 


