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Laudacja ks. dra Grzegorza Wójcika 
z okazji wręczenia Nagrody Naukowej 

im. dra Kazimierza Skowrońskiego przez Zarząd 
Regionalnego Towarzystwa Kultury w Kolbuszowej 

Panu Drowi Bartoszowi Walickiemu

Szanowni państwo, czcigodni księża, Panie Bartoszu!

W Krakowie zasłużonymi badaczami kultury byli Estreicherowie. 
Rzeszów ma Franciszka Kotulę i jego syna, Bogusława. Sokołów ma Wa-
lickich: Jana, później Leszka, a teraz Bartosza. A Sokołów to Lasowiacy. 
Kolbuszowa to Lasowiacy. Związek dwóch miast jest naturalny. To jest to 
samo środowisko. To jest ta sama Puszcza Sandomierska. To jest wspólne: 
„Las ojciec nasz, my dzieci jego, więc chodźmy do niego”. To wspólnota 
historii i jej miłośników. 

Bo: „Nie było nas, był las”. Ale nie tylko las. Także osadnictwo 
w puszczy. Także dzieje miast i wsi. Historie tysięcy ludzi, którzy tu żyli, 
pracowali, cierpieli, kochali, śmiali się. Żeby to wszystko nie zniknęło 
w pomrokach dziejów, historycy to spisują, a nawet więcej: szukają, badają, 
czytają, pytają: jak było? Do takich ludzi, którym zależy na ojczyźnie, na 
tej ziemi, na jej dziejach należy dzisiejszy bohater: pan dr Bartosz Walicki.

Urodził się 21 stycznia 1978 r. w Sokołowie Małopolskim. Jest 
synem nieżyjących już Teresy Popiołek-Walickiej oraz Leszka Walickiego. 
Ma starsze rodzeństwo: brata Sebastiana oraz siostrę Agatę. Uczęszczał do 
Szkoły Podstawowej w Sokołowie Małopolskim. Po jej ukończeniu, kształcił 
się w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Sokołowie. 
Egzamin dojrzałości zdał w 1997 roku. W tym samym roku został przyjęty 
w poczet alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Fi-
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nalizacją studiów na tej uczelni była obrona pracy magisterskiej, napisanej 
na seminarium naukowym z historii Kościoła pod kierunkiem ks. dra hab. 
Stanisława Nabywańca pod tytułem: Organizacje, stowarzyszenia i zespo-
ły kościelne w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim 
w latach 1918-1939. Pracę powyższą obronił z wynikiem bardzo dobrym 
na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie 
w dniu 18 listopada 2003 r.

Następnie pan Bartosz Walicki napisał pracę doktorską zatytuło-
waną: Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim w okresie 
międzywojennym. Promotorem pracy był ks. dr hab. prof. UR Stanisław Na-
bywaniec. Publiczna obrona tej rozprawy miała miejsce w Instytucie Historii 
na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego 
w dniu 17 listopada 2004 r. Bartosz Walicki otrzymał stopień doktora nauk 
humanistycznych w zakresie historii (specjalność: historia nowożytna), 
będąc jednym z najmłodszych doktorów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ta 
praca doktorska została wydana w Kolbuszowej w 2010 roku.

Teraz przejdę do sprawy istotniejszej: W dniu 30 lipca 2006 r. zawarł 
związek małżeński z panią Ewą Kłeczek-Walicką. Mają troje dzieci: syna 
Krzysztofa oraz córki: Annę i Magdalenę. 

Bartosz Walicki: historyk, znawca historii Kościoła (zwłaszcza die-
cezji rzeszowskiej i diecezji przemyskiej), badacz dziejów i kultury regionu 
sokołowskiego, poeta, bibliotekarz, regionalista, muzealnik...

Jest redaktorem 4 i współredaktorem 5 publikacji zwartych, współ-
redaktorem 17 publikacji ciągłych. Zredagował 3 czasopisma i 12 broszur. 
Jest autorem 7 i współautorem 6 książek oraz autorem jednej broszury. 
Opublikował 35 artykułów zamieszczonych w książkach (23 jako autor 
i 12 jako współautor) oraz 13 haseł encyklopedycznych. Do publikacji 
ciągłych przygotował: 58 opracowań (47 jako autor i 11 jako współautor), 
26 sprawozdań (23 jako autor, 3 jako współautor), 8 autorskich recenzji oraz 
6 przeglądów bibliograficznych jako współautor. Opiniował do druku dwie 
pozycje wydawnicze. Na niwie pisarskiej współpracował głównie z Leszkiem 
Walickim oraz z ks. dr Sławomirem Zychem. 

Wśród publikacji książkowych wymienić można m.in.:
 – Słudzy ołtarza. Duszpasterze sokołowscy pierwszej połowy XX wieku 

(Sokołów Małopolski 2012),
 – Historie z tatarskich stron. Materiały do dziejów ziemi sokołowskiej 

(Sokołów Małopolski 2013),
 – Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Kolbuszowej w okresie 

staropolskim (Kolbuszowa 2013, Varia Kolbuszowskie nr 36; ta praca 
wraz z ks. S. Zychem),
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 – Józef Batory (1914-1951). Osoba i pamięć (Kolbuszowa-Werynia 
2014, Varia Kolbuszowskie nr 41; także z ks. S. Zychem),

 – Osiek Jasielski. Przewodnik po kościelnych i emigracyjnych dziejach 
miejscowości (Osiek Jasielski 2013),

 – Binarowa. Studia i materiały z dziejów parafii i sanktuarium (Kol-
buszowa 2011),

 – Dzieje parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Zgłob-
niu ok. 1313-2013 (Lublin 2013, wspólnie z ks. Zychem). 
Zarówno dwie ostatnie pozycje, jak i praca doktorska pana Bartosza 

Walickiego, zostały wydane w ramach serii wydawniczej „Biblioteka Ośrod-
ka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II”.

W dniu 21 października 2003 r. pan Bartosz Walicki rozpoczął pracę 
w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Sokołowie Małopolskim. 
Początkowo jako pracownik biurowy, później jako młodszy bibliotekarz, 
a następnie jako bibliotekarz. Od dnia 1 kwietnia 2008 r. jest kierownikiem 
tejże Biblioteki. 

Jako kierownik książnicy dr Bartosz Walicki zainicjował konkursy 
o tematyce regionalnej, m.in.: na ekslibris biblioteki (8 edycji), „Kapliczka 
mojej okolicy” (2 edycje) oraz „Kościoły mojej okolicy” (4 edycje). Był 
pomysłodawcą i organizatorem wielu wystaw tematycznych, głównie o te-
matyce historycznej. Zorganizował i współorganizował 7 sympozjów i kon-
ferencji naukowych, a wygłosił wykłady bądź komunikaty na 16 kolejnych. 
Poszerzył pracę biblioteki o działalność wydawniczą. Co więcej – po prostu 
zna się na książkach, troszczy się o księgozbiór, który zna niemal na pamięć. 

W roku 2009 pan Bartosz Walicki został wybrany prezesem To-
warzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej. Funkcję tę sprawuje do dziś. 
Kieruje także Sekcją Wydawniczo-Biblioteczną tegoż stowarzyszenia. 
Doprowadził do reaktywacji periodyku „Rocznik Sokołowski” i kieruje 
pracami kolegium redakcyjnego tego periodyku (numery: 7-12). Na bieżąco 
prowadzi Kronikę ziemi sokołowskiej. Wśród wielu działań podejmowanych 
przez dra Bartosza Walickiego na rzecz społeczności lokalnej wymienić 
można m.in.: współpracę z mediami regionalnymi (Radio Rzeszów, Tele-
wizja Rzeszów), oprowadzanie wycieczek szkolnych po miejscach pamięci, 
współpracę z parafią sokołowską i parafiami dekanatu sokołowskiego, 
współpracę z instytucjami kultury, organizowanie spotkań promocyjnych 
wydawnictw regionalnych, spotkań autorskich, wystaw. Wyrazem uznania 
dla tej pracy społecznej było przyznanie mu Nagrody Burmistrza Sokołowa 
Małopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2004.
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W latach 2000-2008 Bartosz Walicki współpracował z redakcją 
miesięcznika społeczno-kulturalnego „Kurier Sokołowski”, na którego ła-
mach opublikował kilkaset artykułów o treści historycznej i publicystycznej. 
Współpracował i nadal współpracuje z takimi czasopismami, jak: „Korso 
Kolbuszowskie”, „Ziemia Kolbuszowska”, „Źródło Diecezji Rzeszowskiej”, 
Niedziela Rzeszowska” (obecnie „Niedziela Południowa”), „Dzień Rzeszo-
wa”, „Dzień Podkarpacia”, „Nadwisłocze” oraz „Znak Łaski”. 

I wreszcie ważny rys działalności Bartosza Walickiego – rys ma-
ryjny. Był zaangażowany w prace związane z koronacją łaskami słynącego 
obrazu Matki Bożej Królowej Świata – Opiekunki Ludzkich Dróg w So-
kołowie Małopolskim. Należał do Diecezjalnego Komitetu Koronacyjnego 
i Parafialnego Komitetu Koronacyjnego. Poprzez badania naukowe, wykłady 
konferencyjne i publikacje włączał się również w przygotowania do koro-
nacji innych wizerunków maryjnych diecezji rzeszowskiej (m.in. Głogów 
Małopolski, Ostrowy Tuszowskie, Rzeszów – parafia Świętego Krzyża).

Można by jeszcze bardzo długo mówić na temat dokonań pana dra 
Bartosza Walickiego. Zakończę cytatem z Roczników ks. Jana Długosza: 
„Nie istnieje bowiem czyn tak sławny, tak podziwiany, którego by czas nie 
przyćmił oraz niepamięć, jeżeli nie towarzyszy mu zaszczytny opis i światło 
pisarzy. Tak leżą pogrzebane i na wieczną zdane niepamięć czyny królów 
i cesarzy, bo te, których pilność pisarzy nie przekazała nieśmiertelności 
nie trwają dłużej niż życie ludzkie; gdyż dzieła ludzkie są i przypadkowe, 
i przemijające, pomniki zaś pisane, swoją trwałością współzawodniczą 
z nieśmiertelnością” (J. Długosz, Roczniki, List dedykacyjny).

Niech praca pana dra Bartosza Walickiego i innych badaczy przy-
czyni się do tego, że życie i czyny naszych przodków nie zostaną zapomnia-
ne, a pamięć o nich nie zaginie. Dziękuję bardzo. 


