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arząd Regionalnego Towarzystwa Kultury im. Juliana Macieja Goslara w
Kolbuszowej zebrał fundusze na wydanie kolejnego numeru 6 "Rocznika
Kolbuszowskiego" z datą 2002 r.. W ten sposób udało nam się 

zrealizować wniosek z ostatniego naszego zjazdu mówiący o systematycznym 
wydawaniu tego periodyku. Materiały do niego zbieraliśmy ponad rok. 
Stanowią one różne informacje dotyczące przeszłości naszego regionu 
kolbuszowskiego.
Cieszy nas to, że piszących jest coraz więcej i to spośród inteligencji, 
szczególnie reprezentujących grupę młodych nauczycieli. Nie trzeba przy
pominać, że przy ich awansie zawodowym pod uwagę bierze się także pisanie 
artykułów ze swojej wyuczonej specjalności. W ciągu ostatnich lat z naszego 
terenu podjęła studia dość duża liczba ludzi i nie tylko młodych a tematyka ich 
prac licencjackich czy magisterskich była i jest ściśle związana z naszym 
powiatem kolbuszowskim (ukazując nie tylko przeszłość ale i teraźniejszość). 
Oczekujemy od nich dobrej współpracy.
W "Roczniku" nr 6 znalazło się miejsce na artykuły naukowe, wspomnienia i 
unikatowe źródła, które mogą przyczynić się do dalszych badań nad historią 
naszych okolic.
W rozdziale pierwszym zatytułowanym "Artykuły" swoje prace udostępnili: 
mgr Elżbieta Tęcza z Wilczej Woli (nauczycielka Gimnazjum im. Jana Pawła 
II), mgr Bernadeta Bogdanowska - Olszówka z Kolbuszowej (nauczycielka w 
Szkole Podstawowej w Mechowcu), mgr Anna Marut z Weryni (nauczycielka 
ze Szkoły Podstawowej w Kosowach), mgr inż. geodeta Kazimiera 
Zegartowska z Babicy к/ Rzeszowa, mgr Marian Piórek i mgr Józef Sudoł - 
emerytowani nauczyciele szkół średnich z Weryni i Kolbuszowej. Piszą oni: o 
samorządzie gminy w Dzikowcu w okresie po drugiej wojnie światowej, o 
"Ziemi Kolbuszowskiej " czasopiśmie wydawanym przez nasze Towarzystwo, o 
genealogii rodu Opalińskich, o Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) i jej 75 - 
leciu w Dzikowcu, o zabytkach dworskich w Weryni oraz o działalności 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w powiecie kolbuszowskim.
W rozdziale drugim o nazwie "Wspomnienia" piszą: mgr M. Piórek o 
działalności Związku Młodzieży Wiejskiej w powiecie kolbuszowskim w latach 
1957 - 1973, Weronika Sondej - emerytowana dyrektor i nauczycielka o 
jubileuszu 40 -lecia Państwowego Przedszkola w Weryni, Jan Serafin - 
emerytowany nauczyciel i dyrektor Szkoły Podstawowej w Hadykówce, mgr 
Halina Dudzińska - jubileuszu 100 - lecia Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
Najświętszej Marii Panny Niepokalanego Poczęcia w Kolbuszowej i 
Władysław Lenart z Poznania (rodak z Kolbuszowej) o swoim udziale w 
działalności kulturalnej w Kolbuszowej i Rzeszowie.
W rozdziale "Źródła" swoje prace zamieszczają: mgr M. Piórek o dziesięcinie 
w 1820 r. na rzecz parafii w Dzikowcu, o strukturze szkolnictwa i kadrze 
nauczycielskiej w powiecie kolbuszowskim w latach 1973 -  1975;
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Agnieszka Piórek - uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej, 
laureatka konkursu (pierwsza nagroda - w drugiej edycji o nagrodę im. 
Szulima Saleschutza) o kolbuszowskich Żydach, wnuczka ostatniego 
mieszkańca miasta Kolbuszowej pochodzenia żydowskiego Jana Płaszczyń- 
skiego (Plawker), wiele zamieszcza unikalnych zdjęć z życia mniejszości 
żydowskiej; mgr Barbara Szafraniec - doradca metodyczny z historii do szkół 
ponadgimnazjalnych i Grażyna Pełka nauczycielka ZSZ z Kolbuszowej podają 
przykładową lekcję z historii regionalnej (Regionalizm w dydaktyce).

Myślę, że te publikacje przybliżą społeczeństwu miasta Kolbuszowej i 
całego powiatu kolbuszowskiego wiedzę o naszej bliskiej nam przeszłości 
historycznej. Zapewne wielu czytelników będzie chciało się utożsamiać z 
wydarzeniami, które już nieodwołalnie minęły i przypominać je sobie w 
otoczeniu rodziny, przyjaciół i znajomych.

R edaktor wydania  
M arian P iórek
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