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BARTOSZ WALICKI – Sokołów Małopolski 

Nagroda im. dr. Kazimierza Skowrońskiego  
dla dr Grażyny Bołcun z domu Kowalskiej

W poniedziałek 13 maja 2013 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Kolbuszowej odbyła się promocja „Rocznika Kolbuszowskie-
go” nr 12. Był to jeden z elementów obchodzonego wówczas „Tygodnia 
Bibliotek 2013”. Nowo opublikowany „Rocznik Kolbuszowski” wprowadzał 
czytelnika w świat przeszłości szeroko pojętego regionu kolbuszowskiego. 
Nic więc dziwnego, że wydarzenie to zgromadziło kilkadziesiąt osób, głów-
nie z powiatu kolbuszowskiego: regionalistów, społeczników, bibliotekarzy, 
działaczy kulturalnych i młodzież.

Wśród obecnych wymienić należy w pierwszym rzędzie gospodarza 
gminy kolbuszowskiej Jana Zubę. Nie zabrakło członków Regionalnego 
Towarzystwa Kultury im. Juliana Macieja Goslara w Kolbuszowej z preze-
sem Andrzejem Jagodzińskim na czele. W spotkaniu uczestniczył również 
przedstawiciel sokołowskiej książnicy publicznej i prezes Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Sokołowskiej Bartosz Walicki. Gościem honorowym 
spotkania była dr Grażyna Bołcun z domu Kowalska ze Stalowej Woli 
wraz z córkami.

Zgromadzonych powitał dyrektor kolbuszowskiej biblioteki i prezes 
RTK Andrzej Jagodziński. Następnie ks. dr Sławomir Zych zaprezentował 
zawartość najnowszego „Rocznika”. Przypomniał m.in. zamysł, jaki przy-
świecał redaktorom w przyjęciu obecnej koncepcji pisma. Omówił też 
pokrótce poszczególne artykuły. Nie zapomniał o przytoczeniu recenzji 
naukowych i opinii wydawniczych przygotowanych przez ks. prof. dr. hab. 
Jana Walkusza i ks. dr. hab. Dominika Zamiatałę CMF, prof. UKSW.

Drugą część spotkania stanowiło wręczenie nagrody im. dr. Kazi-
mierza Skowrońskiego. Jej laureatką, zresztą pierwszą, została dr Grażyna 
Bołcun z domu Kowalska ze Stalowej Woli. Nagrodę przyznał Zarząd Re-



208 Bartosz Walicki

gionalnego Towarzystwa Kultury. Wnioskował o to ks. dr Sławomir Zych. 
Akt ten był uhonorowaniem działalności badawczej dr Grażyny Bołcun 
i propagowania historii regionu kolbuszowskiego, ze szczególnym uwzględ-
nieniem publikacji na temat Bitwy o Kolbuszowę we wrześniu 1939 roku. 

Wręczenia nagrody dokonali: zastępca prezesa Towarzystwa Bar-
bara Kardyś oraz burmistrz Jan Zuba. Okolicznościową laudację z tej okazji 
wygłosił dr Jerzy Majka z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Przybliżył 
w niej zebranym sylwetkę laureatki, jej ścieżkę życiową oraz działalność 
naukową. Oficjalną część spotkania zamknął koncert na flecie. Wykonała 
go Bogumiła Kutacha, uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej w Kolbu-
szowej. Spotkanie zakończyło się ożywioną dyskusją między przybyłymi 
gośćmi.


