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GRAŻYNA BOŁCUN – Stalowa Wola

Uroczystość wręczenia nagród na tle promocji 
„Rocznika Kolbuszowskiego” nr XV

1) nagroda naukowa im. dra Kazimierza Skowrońskiego dla 
dra Bartosza Walickiego
2) nagroda Burmistrza Kolbuszowej dla mgr Barbary 
Szafraniec
3) nagroda „Rocznika Kolbuszowskiego” dla Janiny Olszowy

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Kolbuszowej 24 maja 
2016 roku w Czytelni im. dra Kazimierza Skowrońskiego tutejszej Miejskiej 
i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Uroczystość zaszczycili swoją obecno-
ścią włodarz miasta, Jan Zuba oraz hierarchowie duchowni. Sala czytelni 
zgromadziła szerokie grono osób związanych z Kolbuszową i powiatem 
kolbuszowskim, tj. historyków regionalistów, bibliotekarzy, nauczycieli 
i młodzież.

Zgromadzonych gości przywitał dyrektor kolbuszowskiej biblioteki, 
mgr Andrzej Dominik Jagodziński, jednocześnie prezes Regionalnego To-
warzystwa Kultury im. Juliana Macieja Goslara w Kolbuszowej, przekazując 
następnie prowadzenie uroczystości ks. dr. Sławomirowi Zychowi z Lublina, 
redaktorowi naczelnemu „Rocznika Kolbuszowskiego”.

Na wstępie ks. dr Sławomir Zych zaprezentował zawartość naj-
nowszego, piętnastego z kolei, wydania periodyku, omawiając pokrótce 
poszczególne artykuły. Podkreślił wysiłek całego zespołu redakcyjnego 
dla utrzymania cykliczności i terminowości wydawania „Rocznika”, w tym 
mozolną pracę korektora prac autorów publikacji w osobie mgr Ewy Kłe-
czek-Walickiej. Przypomniał o pozycji „Rocznika” na tle publikacji nauko-
wych, wyrażającej się dwoma punkami akredytacji w kategorii naukowej, 
przyznanymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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„Rocznik Kolbuszowski” ukazuje się od 1986 roku. Nadmienić na-
leży, że jest na Podkarpaciu jednym z nielicznych czasopism punktowanych, 
co niewątpliwie stanowi duże osiągnięcie dla tegoż periodyku jako wydaw-
nictwa naukowego i twórczego. „Rocznik” tym samym spełnia wysokie 
kryterium kategoryzacji naukowej, zaś przyznane punkty akredytacji mają 
duże znaczenie dla rozwoju naukowego autorów publikujących tu swoje 
prace. Aktualnie wydany, piętnasty „Rocznik Kolbuszowski” zawiera m.in. 
studia i materiały dotyczące historii Kolbuszowej i regionu, wprowadza 
w problematykę tych terenów, upamiętnia ponadto wybitne osoby duchow-
ne, które wywarły wpływ na tworzenie świetności kierowanych przez nich 
parafii, tym samym na zachowanie polskiej tradycji i tożsamości narodowej.

Drugą, uroczystą część spotkania stanowiło wręczenie nagród 
osobom wyróżniającym się dorobkiem naukowym, pracującym na rzecz 
popularyzowania ważnych wydarzeń kulturalnych i społecznych powiatu 
oraz osobom, zasłużonym w propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa 
historycznego i kulturowego regionu.

I tak: laureatem nagrody naukowej im. dra Kazimierza Skowroń-
skiego został dr Bartosz Walicki. Nagrodę przyznał Zarząd Regionalnego 
Towarzystwa Kultury im. Juliana Macieja Goslara w Kolbuszowej na wnio-
sek ks. dra Sławomira Zycha, redaktora naukowego „Rocznika Kolbuszow-
skiego”. Nagroda była uhonorowaniem dotychczasowej, bardzo znaczącej 
dla regionu działalności naukowej dra Bartosza Walickiego, Kierownika 
Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Sokołowie Małopolskim.

Okolicznościową laudację zawierającą opis działalności naukowej 
i uznanych osiągnięć w tej dziedzinie młodego laureata, z elementami 
pięknego życiorysu, generującego budzące szacunek wartości i dziedzictwo 
jego przodków, wygłosił ks. dr Grzegorz Wójcik.

Nagrodę Burmistrza Kolbuszowej, Jana Zuby otrzymała mgr Bar-
bara Szafraniec, redaktor naczelny „Ziemi Kolbuszowskiej” za owocne kie-
rowanie zespołem redakcyjnym „Ziemi Kolbuszowskiej” i popularyzowanie 
ważnych wydarzeń kulturalnych i społecznych z życia powiatu.

Zaś nagrodę „Rocznika Kolbuszowskiego” otrzymała Janina Olszo-
wy za propagowanie tradycji regionalnych na tle rodzimej historii, zwłaszcza 
kulinariów lasowiackiego stołu. Wyróżnienie dla Janiny Olszowy wręczyli 
wspólnie ks. dr Sławomir Zych wraz z dr. Grażyną Bołcun.

O oprawę artystyczną tej uroczystości, ważnej zarówno dla śro-
dowiska lokalnego jak i dla jej laureatów, zadbał profesor Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Kolbuszowej, mgr Bronisław Niezgoda wraz ze swoimi 
utalentowanymi wychowankami. Goście poddali się nastrojowi wypływa-
jącemu ze strun gitary, dźwięków skrzypiec i fortepianu. Koncert muzyczny 
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zapoczątkował duet gitarowy prezentowany przez młodziutką Dominikę 
Serafin i jej partnera, Jakuba Sochackiego. Wykonali utwory: Andante 
Antonio Vivaldiego i Welcome home Johna Dowlanda.

Kolejni uczestnicy koncertu, Mirosław Drożdżowski i Tatiana Sta-
chak, urzekająco wykonali na gitarze Adios Laura i Balladę o szmaragdowych 
wzgórzach. Następny z wykonawców, Karol Węgrzyn, na fortepianie wyko-
nał: Alleluja (znane jako melodia z filmu Shrek) Leonarda Cohena, etiudę 
Pieśń pająka Friedricha Burgmüllera oraz nocturne b-dur Johna Fielda. 
Kolejny wykonawca, absolwent PSM I stopnia w Kolbuszowej, Jan Niezgoda, 
obecnie uczeń Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego 
w Rzeszowie, klasa skrzypiec Oresta Telwacha, ukoił dusze gości pięknym 
wykonaniem solo na skrzypce utworów Mikołaja Paganiniego (Kaprys 
nr 16) i Jana Sebastiana Bacha (Gawot w formie ronda z III Partity E-dur).

Goście byli urzeczeni wykonaniem muzyki przez młodziutkich 
wykonawców. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem przygotowanym 
przez laureatkę nagrody „Rocznika Kolbuszowskiego”, Janinę Olszowy. 
W trakcie ożywionej dyskusji goście delektowali się wyszukanym smakiem 
przygotowanych przez panią Olszowy delicji.


