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[Recenzja]: Postacie sokołowskiej ziemi. Szkice 
biograficzne, tom 1, red. Bartosz Walicki, Sokołów 

Małopolski 2013, Miejska i Gminna Biblioteka 
Publiczna w Sokołowie Małopolskim,  

ss. 264, ISBN 978-83-927483-4-2

W każdej lokalnej społeczności na przestrzeni wieków pojawiały 
się wybitne postacie, których działania i postawy żywo interesowały tych, 
wśród których przyszło im żyć. Często pozostawiali oni po sobie jakiś ślad 
w postaci materialnej bądź intelektualnej – np. w piśmiennictwie. Po wie-
lokroć zdarzało się, że te nietuzinkowe postacie, niezwykle zasłużone dla 
współczesnych, szybko ulegały zapomnieniu po śmierci. Zadaniem badaczy 
każdej Małej Ojczyzny jest odkrywanie wyjątkowych jednostek, często 
przykrytych grubą warstwą patyny przeszłości i niepamięci. W ostatnich 
latach społeczność Sokołowszczyzny mogła zapoznawać się z postaciami 
tutejszych osobistości, przeglądając liczne artykuły w prasie lokalnej i regio-
nalnej: w „Kurierze Sokołowskim”, „Rocznikach Sokołowskich”, „Roczni-
kach Kolbuszowskich”, „Kronice Diecezji Przemyskiej”, „Zwiastowaniu” czy 
diecezjalnym dodatku do tygodnika „Niedziela” – „Niedzieli Rzeszowskiej”. 
Zebranie ich w jedno wydawnictwo wydawało się być działaniem niezwy-
kle korzystnym dla czytelnika. Dodatkowym walorem jest dodanie kilku 
nowych biogramów, ale też poszerzenie i uzupełnienie części wcześniej 
powstałych tekstów. Tymi więc intencjami kierował się zespół autorów 
redagujący poniżej prezentowaną pozycję, wydaną staraniem Biblioteki 
Publicznej z Sokołowa Małopolskiego.

Publikacja Postacie sokołowskiej ziemi. Szkice biograficzne jest pracą 
zbiorową pod redakcją Bartosza Walickiego, zawierającą 47 kilkustroni-
cowych biogramów. Lwią część tekstów przygotował do druku właśnie 
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kierownik sokołowskiej biblioteki – aż 34. Ponadto znajdziemy tu 5 tekstów 
Ewy Kłeczek-Walickiej, 4 teksty opracowane wiele lat temu przez zmarłego 
Leszka Walickiego, 3 biogramy Łukasza Ożoga i 1 Piotra Ożoga. Adiustacji 
i korekty książki dokonała Ewa Kłeczek-Walicka.

Pozytywną opinię wydawniczą przygotowała dr hab. prof. Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego Maria Dębowska. Stwierdziła ona m.in.: 
„Autorzy pokazują życie i dzieła bohaterów poszczególnych biogramów 
w sposób zachęcający do lektury: najczęściej daleki od suchego wyliczenia 
faktów z życia. Są to ludzie pokazani na tle wydarzeń dziejących się wokół 
nich. Najczęściej były to osoby aktywnie włączające się w życie miejscowej 
społeczności. Przekaz jest plastyczny i zachęcający do poznania innych 
wątków z przeszłości terenów, na których żyli i pracowali (…). Praktycznie 
każdy biogram może być punktem wyjścia do napisania szerszego opraco-
wania. Z biografii zaprezentowanych w omawianym opracowaniu można 
poznać środowisko rodzinne; lokalne – w wymiarze miasta, wioski, parafii, 
określonej grupy zawodowej lub miejscowe tradycje. Biogramy te niosą 
ogromny ładunek poznawczy”. Trudno się z wypowiedzią pani profesor 
Dębowskiej nie zgodzić. 

Ponadto, co dostrzegła i autorka opinii wydawniczej, warto tu 
podnieść walor wychowawczy wydawnictwa. Ukazane postacie zapisały 
się w dziejach Sokołowszczyzny czymś szczególnym; to osoby o mocnym 
rysie charakterologicznym i osobowościowym, który można stawiać za wzór 
w wielu dziedzinach. Warto tu sprecyzować, o jakich postaciach myślał 
autor tytułu tej publikacji. Nie chodzi tu tylko bowiem o ludzi urodzonych 
na terenie Sokołowszczyzny, ale też o takich, którzy z tą ziemią połączyli 
swe dorosłe życie czy pracę. 

Książka liczy 263 strony i stanowi 4. numer serii wydawniczej 
„Biblioteka sokołowska. Seria C: Opracowania”. Ukazała się dzięki drukowi 
w Zakładzie Poligraficznym Zbigniewa Gajka w Mielcu. Opracowaniem 
projektu okładki i redakcji technicznej zajęła się Marta Kośmider. Prezen-
towane w książce liczne czarno-białe fotografie i dokumenty udostępnili: 
Wojciech Ciupak, Maria Kaczorowska, Łukasz Ożóg, Bartosz Walicki, ks. 
Sławomir Zych a także Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, Bank 
Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim, Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela 
w Sokołowie Małopolskim, Parafia pw. Św. Józefa Robotnika w Pstrągowej, 
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Małopolskim oraz To-
warzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej. Pierwszą stronę okładki zdobi 
pamiątkowa fotografia członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
w Sokołowie Małopolskim.

Na końcu książki można odnaleźć wykaz wykorzystanych w pu-
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blikacji skrótów oraz dość obszerny spis bibliograficzny, opracowany 
wzorcowo według kanonu sztuki pracy naukowej. Dodatkowym walorem 
jest podanie po każdym szkicu biograficznym wybranej podstawy źródło-
wej, co pozwala na szybkie zorientowanie się w pozycjach, z jakich autor 
danego tekstu korzystał: wszystko to świadczy o zastosowaniu pełnego 
aparatu naukowego. Jak zaznaczył w słowie wstępnym redaktor Bartosz 
Walicki, niniejszy tom nie pretenduje do rangi profesjonalnego słownika 
biograficznego; można jednak według mnie pracę tę uznać za przyczy-
nek do powstania takiegoż w przyszłości. Wydawnictwo to nie stanowi 
zamkniętej całości. Kolejne planowane tomy mają być przygotowywane 
w systemie holenderskim: biogramami uporządkowanymi alfabetycznie 
w ramach tomu. Mam nadzieję, że ta interesująca praca, będąca swoistym 
hołdem dla wybitnych indywidualności naszej Małej Ojczyzny, stanie się 
lekturą obowiązkową wszystkich miłośników ziemi sokołowskiej. 


