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SŁOWO BISKUPA 
RZESZOWSKIEGO

Parafia kolegiacka Wszystkich Świętych w Kolbuszowej, świętuje w tym roku 
piękny i doniosły jubileusz pięćsetlecia swoich dziejów. Powstała ona niemal rów-
nocześnie z miejscowością, która ok. 1694 r. przekształciła się w organizm miejski  
i zasłynęła w Rzeczypospolitej Obojga Narodów z cenionych mebli „kolbuszowskiej 
roboty”, a w czasach zaborów miasto stało się siedzibą powiatu.

Sercem miasta był i jest kościół - parafialny, następnie prepozyturalny, a obecnie 
kolegiacki Wszystkich Świętych. Tu koncentrowało się życie religijne i kulturalne 
miasta oraz licznych wiosek rozsianych w lasach dawnej Puszczy Sandomierskiej.  
To właśnie tutaj w czasach staropolskich odbierał cześć łaskami słynący wizerunek 
NMP Niepokalanie Poczętej. „W cieniu kolegiaty” Kolbuszowa stała się ośrodkiem 
myśli patriotycznej w XVIII w. i w czasach niewoli narodowej oraz ostatniej wojny, 
a tutejszy proboszcz ks. Ludwik Ruczka niósł ratunek zesłanym na Syberię powstań-
com styczniowym i otrzymał od nich zaszczytny tytuł „Ojca Sybiraków”.

Niniejsze obszerne opracowanie ukazuje również, że to dzięki parafii kolegiackiej 
dla Kolbuszowian „wszystko się zaczęło” (Jan Paweł II, Wadowice 1999), bowiem  
z jej dziejów wyrosła oświata, opieka społeczna, służba zdrowia, bibliotekarstwo itd. 
Niech zatem lektura tej księgi uczy obecne i przyszłe pokolenia mieszkańców miasta 
nad Nilem jak Ewangelia Chrystusowa kształtowała ich przodków w wierności Bogu 
i Ojczyźnie. Niech jej karty będą wskazówką, jak naśladować szlachetne postacie 
praojców, bowiem historia jest nauczycielką życia (Historia vitae magistra est). Miło 
mi wspomnieć, że także w niedawnej przeszłości wielu szlachetnych ludzi w Kolbu-
szowej kształtowało swoją wiarę i miłość do Boga, a wierność Ojczyźnie potwierdzili 
heroicznym bohaterstwem, wspomnę choćby harcerza Janka Bytnara i żołnierzy, bo-
haterów spod Monte Cassino i innych.

Wyrażam wdzięczność Księdzu Doktorowi Sławomirowi Zychowi za całokształt 
opracowania „Parafia kolegiacka Wszystkich Świętych w Kolbuszowej w latach 
1510-2010”. Duszpasterzom i Wszystkim Mieszkańcom pięknej Kolbuszowej życzę 
błogosławieństwa Bożego w kształtowaniu współczesnych dziejów.

Kolbuszowa semper Fidelis!

Z serdecznym błogosławieństwem

BISKUP RZESZOWSKI Rzeszów, 26 lipca 2010 r.
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Przedmowa
Uroczystości jubileuszowe zdają się być właściwością osób fizycznych i związane 

są ze zdolnością świadomego przeżywania przez nich wartości upływającego cza-
su. I tak jest w zasadzie. Ale w szerszym znaczeniu tego słowa odnosi się to także 
do ludzkich wspólnot, a nawet wytworów czy owoców człowieczej pracy. Społecz-
ność miasta Kolbuszowa żyje od pewnego czasu w atmosferze kolejnych rocznic – ju-
bileuszy: 300 lat nadania praw miejskich (2000), 500 lat miejscowości (2008). Pośród 
tych rocznic na szczególne wyróżnienie i społeczną radość (łac. „iubilare”), a tak-
że wdzięczność Bożej Opatrzności, zasługuje tegoroczna data 500-lecia powstania 
w Kolbuszowie rzymskokatolickiej parafii. Pierwsi bowiem osadnicy, którzy przed 
wiekami osiedlili się na obszarze Kolbuszowej, będąc ludźmi swojej epoki, zatrosz-
czyli się o to, aby ich wspólnota gospodarczo-osadnicza stała się, jak najszybciej, 
również wspólnotą o charakterze chrześcijańsko-kościelnym. Aby wśród nich „mógł 
się urzeczywistniać Kościół jako wydarzenie historyczne” (K. Rahner), co stało się 
przed 1510 rokiem, gdy w Kolbuszowej założono parafię. Parafia bowiem tworzy 
grupę społeczną w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale jest w gruncie rzeczy niepo-
dobna do żadnej innej grupy, nie tylko przez swój transcendentny finalizm i religijny 
charakter, ale też przez specyficzny rodzaj jedności z Kościołem, którego stanowi 
integralną i elementarną cząstkę. Można zatem powiedzieć, że wraz z utworzeniem 
parafii Kościół zaistniał w Kolbuszowej. Losy tego Kościoła były ściśle związane 
z losami osady i miasta.

Funkcje, jakie w życiu i społeczności Kościoła katolickiego spełniły parafie, mia-
ły wieloraki i zmieniający się charakter. Jedne były i są niezmienne, dlatego trwają 
„aż dotąd”. Wynikają z obowiązku spełniania posługi cura animarum, czyli pełnienia 
służby Bożej w obrębie całego roku liturgicznego, szafarstwa sakramentów świętych 
oraz przepowiadania Słowa Bożego. Inne funkcje parafii zmieniały się na przestrze-
ni dziejów Kościoła polskiego. W okresie Polski przedrozbiorowej działania parafii 
obejmowały między innymi zinstytucjonalizowaną działalność w formie szkoły para-
fialnej, charytatywną w postaci szpitala parafialnego oraz organizacyjną uzewnętrz-
niającą się w bractwach kościelnych, grupujących katolików świeckich, prebendach, 
altariach i kapelaniach, będących wyrazem pobożności barokowej ówczesnego Ko-
ścioła, nie tylko polskiego.

W okresie rozbiorowej niewoli narodowej poza zasięgiem funkcji parafialnych 
znalazły się szkoła i szpital, a całe życie organizacyjno-kościelne zostało podda-
ne nadzorowi władz państwowych. Mimo nacisku władz zaborczych parafie stały 
się bastionami ducha narodowego. Głoszone w kościołach polskie kazania, nauki, 
a zwłaszcza pieśni kościelne przypominały wiernym, że „Jeszcze Polska nie zginę-
ła…” Również w czasie II wojny światowej, wraz z całym narodem, parafie prze-
żywały swoje wielkie i tragiczne martyrologium. Po wojnie zaś w obrębie wspólnot 
parafialnych dokonywała się, pozbawiona ideologicznych naleciałości, autentyczna 
odbudowa moralna i materialna polskiego społeczeństwa.
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Nakreśloną w skróconym, encyklopedycznym zestawie różnorodność funkcji pa-
rafii, spełniała w swej długiej historii społeczność kolbuszowskiej parafii, ciesząca 
się tak, jak i parafialna świątynia, nadprzyrodzoną opieką Wszystkich Świętych. Jed-
nakże niezwykle interesującą, a nawet pasjonującą przeszłość tej parafii, znaczącej 
w dziejach diecezji: krakowskiej, przemyskiej, tarnowskiej, obecnie rzeszowskiej, 
otaczała mgła tajemniczej niewiedzy. Na szczęście, mgła powoli opada, a sytuacja 
uległa radykalnej poprawie. Dobrą okazją do podjęcia badań regionalnych stały się 
wspomniane wyżej rocznice. Również obchodzony w tym roku jubileusz 500-lecia 
parafii, obecnie już kolegiackiej, w Kolbuszowej dał asumpt gronu młodych i kom-
petentnych historyków, aby uczcić to wydarzenie na sposób akademicki, poprzez wy-
danie Księgi Pamiątkowej. W publikacji tej naszkicowano całościowy zarys dziejów 
parafii, a także zamieszczono szereg monograficznych artykułów poświęconych wy-
branym zagadnieniom z bogatego wachlarza życia kościelnego w przeszłości.

Piękna, a nawet wzruszająca, jest dedykacja Księgi. Została ofiarowana: Księdzu 
Prałatowi Janowi GUTOWI, Proboszczowi-Prepozytowi Parafii Kolegiackiej w Kol-
buszowej. Jest to, jak sądzę, w pierwszym rzędzie wyraz uznania dla dokonań aktual-
nego Proboszcza. Jednocześnie w jego osobie uhonorowano wszystkich proboszczów 
i duszpasterzy, którzy przez stulecia ofiarnie pracowali w kolbuszowskiej Winnicy 
Pańskiej i przewodzili wiernym w drodze do domu Ojca.

Ks. dr hab. Anzelm Weiss, prof. KUL
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Wstęp
Przełom XX i XXI stulecia obfituje dla mieszkańców Kolbuszowej w szereg uro-

czystości jubileuszowych: 300 lat miasta (2000) i 500 lat miejscowości (2008). Obec-
ny (2010) rok to jubileusz pięciu wieków istnienia parafii kolegiackiej pw. Wszyst-
kich Świętych – duchowego i kulturalnego centrum miasta. Parafia ta stanowi jeden 
z głównych ośrodków duszpasterskich diecezji rzeszowskiej, czego wyrazem jest 
fakt, że 25 marca 2007 r. biskup rzeszowski Kazimierz Górny podniósł świątynię 
farną do godności kolegiaty.

Mimo wielowiekowej i ciekawej historii, parafia ta nie cieszyła się szczególnym 
zainteresowaniem historyków. Pierwsze próby badań jej dziejów podjął dr Kazimierz 
Skowroński (1907-1974). Zaowocowały one skromnym, bo liczącym zaledwie sześć 
stron, maszynopisem Daty z dziejów parafii Kolbuszowa1. Analiza tego opracowania 
wskazuje, że autor w swych ustaleniach oparł się jedynie na kronice parafialnej oraz 
dyplomach znajdujących się obecnie w zbiorach Archiwum Historycznego Muzeum 
Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Po raz pierwszy o ogólny szkic dziejów parafii 
pokusił się znany historyk-regionalista Maciej Skowroński w broszurze – dodatku 
do „Ziemi Kolbuszowskiej” – Kolbuszowa. Krótki zarys dziejów (1999).

Szereg artykułów naukowych i popularnonaukowych na temat kościelnych dzie-
jów miasta nad Nilem zapoczątkowało opublikowane na łamach „Ziemi Kolbu-
szowskiej” opracowanie autorstwa niżej podpisanego Bractwa religijne w parafii 
Kolbuszowa w czasach staropolskich2. Po raz pierwszy w historiografii parafii kol-
buszowskiej zostały w nim wykorzystane wyniki kwerendy przeprowadzonej w ko-
ścielnych archiwach Krakowa. W ostatniej dekadzie w prasie regionalnej ukazał się 
szereg popularnych opracowań na temat kolbuszowskiej parafii kolegiackiej. Powsta-
ły również prace o charakterze naukowym: W. Kowalskiego o uposażeniu i dziejach 
gospodarczych parafii w czasach staropolskich3, ks. Sławomira Zycha Z badań nad 
dziejami kolbuszowskiej parafii farnej (cz. I, Kolbuszowa 2004), artykuł dotyczący 
dawnych świątyń parafii4 oraz praca dyplomowa (magisterska) Anny Halat Parafia 
Wszystkich Świętych w Kolbuszowej w latach 1815-1939, napisana pod kierunkiem 
o. prof. dr. hab. Rolanda Prejsa OFM Cap5. Na uwagę zasługują opracowania za-
mieszczone w publikacji wydanej z okazji pięćsetlecia miasta nad Nilem autorstwa 

1  MKL AH, sygn. 306, K. Skowroński, Daty z dziejów parafii Kolbuszowa, mps.
2  S. Zych, Bractwa religijne w parafii Kolbuszowa w czasach staropolskich, „Ziemia Kolbuszowska”, 
2000, nr 12, s. 18
3  W. Kowalski, Dzieje parafii Kolbuszowa w okresie przedrozbiorowym, w: Kolbuszowa. 300 lat miasta. 
Materiały z sesji naukowej 6-7 X 2000 r., red. J. Bardan, Kolbuszowa 2001, s. 23-41.
4  S. Nabywaniec, S. Zych, Świątynie parafii Kolbuszowa w świetle akt wizytacyjnych z 1764 r., RS, nr 8, 
2001 (druk 2004), s. 117-128.
5  Archiwum KUL, A. Halat, Parafia Wszystkich Świętych w Kolbuszowej w latach 1815-1939, Stalowa 
Wola 2007, mps.
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ks. Tomasza Moskala6, Wojciecha Mroczki7, Mariana Piórka8, Krzysztofa Haptasia9 
oraz Pawła Michno10. Ciekawym fenomenem w historiografii regionalnej jest praca 
M. Piórka z zakresu onomastyki Przezwiska i nazwiska mieszkańców parafii kolbu-
szowskiej (w latach 1640-1700), (Kolbuszowa 2006).

Kompleksowe badania nad dziejami kolbuszowskiej parafii kolegiackiej pod 
kierunkiem niżej podpisanego zostały zapoczątkowane w 2007 roku z inicjatywy 
jej proboszcza ks. prałata Jana Guta. Pokłosiem tych prac jest niniejsza książka. Jej 
autorzy reprezentują środowiska naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Muzeum Regionalnego w Mielcu oraz 
Regionalnego Towarzystwa Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej i Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej. Publikacja stanowi zbiór studiów, szkiców 
i materiałów. Dzieli się ona zasadniczo na cztery części. Pierwsza ukazuje dzieje pa-
rafii na przestrzeni połowy tysiąca lat; druga obejmuje zagadnienia związane z pa-
trocinium kolbuszowskiej kolegiaty i okręgu parafialnego w czasach staropolskich. 
Kolejny (trzeci) dział dotyczy kolbuszowskiego duchowieństwa i służby kościelnej, 
a czwarty – instytucji kościelnych na terenie parafii: Kapituły Kolegiackiej, Bractwa 
Św. Anny, placówki sióstr służebniczek starowiejskich oraz Archiwum Parafialnego.

W niniejszej publikacji przedstawiono jedynie ogólny zarys dziejów parafii kole-
giackiej w Kolbuszowej w wielu jej okresach funkcjonowania na przestrzeni połowy 
tysiąca lat. Niektóre aspekty jej bogatych dziejów zostały opracowane szczegółowo. 
Wiele zagadnień drugorzędnych dla wiodącego tematu potraktowano ogólnikowo 
lub tylko zasygnalizowano ich istnienie. Mogą one stanowić odrębny problem ba-
dawczy i przedmiot osobnych opracowań. Wyrażam nadzieję, że niniejsza książka 
będzie kolejnym etapem wiodącym do oczekiwanej od dawna monografii miasta nad 
Nilem. Bez uwzględnienia kościelnych dziejów miasta każde opracowanie tego typu 
jest niepełne.

Ks. Sławomir Zych

6  T. Moskal, Dzieje parafii Kolbuszowa na tle historii dekanatu miechocińskiego do 1772 roku, w: Pięć 
wieków Kolbuszowej 1500/1508-2008. Studia, szkice i materiały z dziejów miasta i powiatu, red. S. Zych, 
Kolbuszowa 2009, s. 17-26.
7  W. Mroczka, Parafia kolbuszowska u schyłku pierwszej połowy XVII wieku w świetle akt metrykalnych, 
w: Pięć wieków Kolbuszowej, s. 27-50.
8  M. Piórek, Kolatorzy kościoła parafialnego pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kolbuszowej 
od XVI wieku do 1939 roku, w: Pięć wieków Kolbuszowej, s. 51-75.
9  K. Haptaś, Biblioteka parafialna w Kolbuszowej w czasach staropolskich (1604-1792), w: Pięć wieków 
Kolbuszowej, s. 75-87.
10  P. Michno, Epigrafika cmentarza parafialnego w Kolbuszowej, w: Pięć wieków Kolbuszowej, 
s. 119-158.



PARAFIA

NA PRZESTRZENI

WIEKóW





13

WOJCIECH MROCZKA

Geneza i początki parafii
Termin parafia oznacza obszar, obwód i pochodzi od greckiego czasownika pa-

roikein1. Ta najmniejsza jednostka organizacyjna w strukturze Kościoła narodziła się 
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i była konsekwencją jego przenikania na te-
reny zamieszkałe przez ludność wiejską.2 Tworzą ją cztery główne, stałe elementy, 
którymi są: określone terytorium, zamieszkujący go wierni związani jednością wiary, 
świątynia będąca centrum kultu oraz nadany przez biskupa i wyposażony przez niego 
w odpowiednią władzę religijną duszpasterz zwany proboszczem.

Na ziemiach polskich sieć parafialna nie powstała zaraz po przyjęciu chrześcijań-
stwa. Władysław Abraham w opracowaniu Organizacja Kościoła w Polsce do poło-
wy wieku XII twierdził, że jeszcze za czasów panowania Bolesława Krzywoustego 
(lata 1102-1138) nie było podziału na parafie3. Innego zdania był Stanisław Kujot, 
który uważał, że parafie grodzkie istniały już wcześniej i obejmowały swym zasię-
giem obszar całej kasztelanii czy powiatu administracji politycznej4. Pod koniec XI 
wieku było w Polsce już około 150 parafii5. Nie wnikając w szczegóły tego sporu, 
można na pewno stwierdzić, że pojawienie się sieci parafialnej na ziemiach polskich 
wiązało się nierozerwalnie z procesami osadniczymi. Tak było również na tym obsza-
rze, który dzisiaj jest obramowany granicami powiatu kolbuszowskiego.

Teren ten bardzo długo bronił się przed zagospodarowaniem. Takie uwarunkowania 
jak: słabe gleby, brak ważnych szlaków komunikacyjnych tak lądowych, jak i wod-
nych, odległe położenie od ważnych ośrodków grodowych, bliska granica z Rusią 
na pewno nie sprzyjały wczesnemu osadnictwu. Poza tym istotny wpływ na ten stan 
rzeczy miało również to, że tutejsze lasy Puszczy Sandomierskiej nie tylko za czasów 
Piastów, ale i później były rewirem łowieckim zastrzeżonym dla polowań władcy6. 
Dlatego też zorganizowane początki akcji osadniczej wystąpiły tu dopiero w XIV 
wieku i wtedy też pojawiła się na tych ziemiach pierwsza parafia, którą był Raniżów. 
Nie wiemy, kiedy była erygowana, ale po raz pierwszy została odnotowana w źró-
dłach z roku 14097, a więc można sądzić, że jej metryka sięga przynajmniej drugiej 

1  A. Weiss, Integracyjna rola parafii w Polsce średniowiecznej, w: Mój Kościół w historię wpisany. 
Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Krahelowi, red. T. Kasabuła, A. Szot, 
Białystok 2007, s. 422.
2  Tamże, s. 422-423.
3  W. Abraham, Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII, Poznań 1962, s. 190.
4  S. Kujot, Kto założył parafie w dzisiejszej diecezji chełmińskiej, „Rocznik Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu”, t. IX-XII (1902-1905), s. 77-78.
5  S. Zych, Początki kolbuszowskiej parafii farnej, ZK, 2001, nr 11-12, s. 17.
6  W. Mroczka, Lipnica – wieś królewska, lasowiacka- moja ziemia rodzinna, Kolbuszowa 1997, s. 9-11.
7  „Raniżów […] Documentum fundationis parochiae deficyt, at in privilegio ecclesiae in Łąka legitur 
Szesteslaus, plebanus in Ranischow”. Schematismus universi venerabilis Cleri saecularis et regularis dio-
ecesis rit. lat. Premisliensis pro anno Domini 1912, Premisliae 1911; s. 110; I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, 
Zbiór Dokumentów Małopolskich, t. V: Dokumenty z lat 1401-1440, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, 
s. 89-90; APR, L. Rosół, Monografia parafii Raniżów, Kraków 1987, s. 46, mps.
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połowy XIV w. Kolejna parafia pod względem czasu założenia to Cmolas. Zachował 
się jej akt erekcyjny i dzięki temu wiemy, że została ufundowana w roku 14628.

Niestety, takim dokumentem nie dysponuje parafia kolbuszowska. Nie znamy daty 
jej założenia. Pierwszy raz została wymieniona z nazwy w roku 1516, kiedy to 3 paź-
dziernika Stanisław Tarnowski z Rzochowa wysunął na probostwo w Kolbuszowej 
księdza Feliksa z Kolbuszowej9. Kilka lat wcześniej, bo w roku 1510, została odnoto-
wana parafia Werynia, którą tworzyły dwie osady: Werynia Wielka i Mała10. Informa-
cje te dają podstawę do tego, aby stwierdzić, że w roku 1510 na tym terenie była już 
parafia o nazwie Werynia, która 6 lat później zostanie określona nazwą Kolbuszowa. 
Niestety, nie upoważniają do precyzyjnego określenia czasu jej założenia. Na ogół 
tak już bywa, że tam, gdzie jest brak źródeł historycznych, które jednoznacznie infor-
mują o danym wydarzeniu, to wtedy rodzą się różnego rodzaju kontrowersje, nieja-
sności i mity. Nie pomagają one, ale wręcz utrudniają wyjaśnienie danej sprawy. Tak 
jest i w przypadku początków kolbuszowskiej parafii, chociaż niektórzy historycy, 
mimo braku tego podstawowego źródła, jakim jest akt erekcyjny, decydują się na do-
kładne określenie roku jej założenia. Spotka się więc w publikacjach informacje, że 
jej początek to rok: 150811, 151312, 152313. Natomiast zapis zamieszczony w kroni-
ce parafialnej przesuwa jej powstanie w bardzo odległe czasy, bo aż na rok 131214. 
Taką datę, powołując się na miejscową tradycję, sugerują też Mieczysław Książek15 
oraz Eugeniusz Lis16. Także w XIX-wiecznej publikacji Starożytna Polska znajduje 
się przekaz informujący, że kościół parafialny w Kolbuszowej ma pochodzić z roku 
131217. Tymczasem w spisach dziesięciny papieskiej i świętopietrza opracowanych 

8  Dokument fundacyjny parafii Cmolas, przeł. G. Ząbek, „W Blasku Przemienienia”, 2002, nr 39, s. 10; 
K. Szkaradek, S. Zych, Zarys dziejów parafii Cmolas w latach 1462-1772, RK, nr 7, 2003, s. 28, przypis 3; 
W. Kowalski, Uposażenie parafii archidiakonatu sandomierskiego w XV-XVIII wieku, Kielce 1998, s. 343.
9  AKMK, Volumen II actorum episcopalium R.D. Joannis Konarski episcopi Cracoviensis ab 1515-
1519, vol 6, sygn. AEp 6, k. 23; S. Nabywaniec, S. Zych, Świątynie parafii Kolbuszowa w świetle akt wi-
zytacyjnych z 1764 r., RS, 2001, nr 8, s. 121; T. Moskal, Dzieje parafii Kolbuszowa na tle historii dekanatu 
miechocińskiego do 1772 roku, w: Pięć wieków Kolbuszowej 1500/1508-2008. Studia, szkice i materiały 
z dziejów miasta i powiatu, red. S. Zych, Kolbuszowa 2009, s. 21.
10  AGAD, Archiwum Skarbu Koronnego, oddział I, ks. 10, k. 81v; P. Miodunka, Sieć parafialna nad 
dolną Wisłoką w średniowieczu (do ok. 1530 r.), „Rocznik Mielecki”, nr 2, 1999, s. 109.
11  H. Dudzińska, Wincenty hr. Tyszkiewicz z Kolbuszowej – bojownik o wolność Polski, współorganiza-
tor partyzantki płk Józefa Zaliwskiego, RK, nr 1, 1986, s. 50.
12  M. Skowroński, Kolbuszowa. Krótki zarys dziejów, dodatek do ZK, 1999, nr 6, s. 25.
13  W. Kowalski, Dzieje parafii Kolbuszowa w okresie przedrozbiorowym, w: Kolbuszowa.300 lat mia-
sta. Materiały z sesji naukowej 6-7 X 2000 r., red. J. Bardan, Kolbuszowa 2001, s. 23. Taką datę założenia 
kolbuszowskiej parafii podaje także J. Draus w opisie zamieszczonym w albumie T. Budzińskiego Ziemia 
Kolbuszowska, Rzeszów 2000. Również w Encyklopedii Katolickiej t. IX, Lublin 2002, s. 314 mamy infor-
mację, że parafia kolbuszowska powstała około roku 1523.
14  APK, LMK, s. 6.
15  M. Książek, Miasta prywatne Wiśnicz Nowy i Kolbuszowa (na tle działalności urbanistyczno-archi-
tektonicznej Lubomirskich w XVII w.), Kraków 1990, s. 117.
16  E. Lis, Dzieje Żydów w Kolbuszowej do 1939 r., „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. IX, 2002, s. 178.
17  M. Baliński, T. Lipiński, Starożytna Polska, wyd. 2, Warszawa 1885, s. 484.
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przez Jana Ptaśnika18, jak również w Liber Beneficjorum Jana Długosza19 na próżno 
szukać wiadomości o kolbuszowskiej parafii. Ten brak zapisów przemawia za tym, że 
wtedy jej nie było.

Warto wyjaśnić, skąd się wzięła ta bardzo odległa w czasie, bo sięgająca począt-
ków XIV wieku, data jej erygowania. Otóż biskup krakowski Andrzej Załuski w liście 
pasterskim z dnia 26 marca 1752 r. zwrócił się do wszystkich księży dziekanów w die-
cezji, aby ci poprzez podległych im proboszczów dostarczyli dokumenty fundacyjne 
poszczególnych parafii20. Żądali ich także wizytatorzy kościołów parafialnych za cza-
sów biskupa Kajetana Sołtyka, zwłaszcza podczas wizytacji w latach 1764-176521. 
Również zaborcze władze austriackie kilkoma zarządzeniami z lat 70. i 80. XVIII 
wieku zobowiązywały duszpasterzy do dostarczenia do Gubernium we Lwowie do-
kumentów dotyczących fundacji kościelnych.22 Te urzędowe wymogi tak władzy 
świeckiej, jak i kościelnej spowodowały, że proboszczowie wielu parafii niemających 
takich dokumentów zaczęli gwałtownie ich poszukiwać. Dało to dogodne pole do po-
wstawania licznych falsyfikatów, które nie miały nic wspólnego z prawdą historycz-
ną. Pojawili się fałszerze, którzy wręcz masowo je produkowali. Takim fałszerzem 
był Stanisław Morawski, którego, zapewne niesłusznie, tytułowano regentem ziem-
skim krakowskim23. Spod jego ręki wyszły dziesiątki takich sfałszowanych dokumen-
tów. Ich niepełne wykazy są zamieszczone w pracach ks. prof. Bolesława Kumora24 
i dr. Wojciecha Kętrzyńskiego25. W wykazie opracowanym przez tego drugiego jest 
również wymieniony dokument erekcyjny kościoła w Kolbuszowej26. Mamy tam in-
formację, że został odebrany od Stanisława Morawskiego przez ks. Lipnickiego dnia 
5 sierpnia 1776 r.27 Nie odnotowano, ile za ten falsyfikat zapłacił kolbuszowski pro-
boszcz, ale ponieważ Morawski pobierał na ogół gratyfikację w wysokości od 3 do 6 
dukatów28, to taka zapewne była i cena tego sfałszowanego źródła informującego 
o początkach kolbuszowskiej parafii. Ta zmyślona w 1776 roku data przetrwała nie 
tylko w kronice parafialnej, ale przez całe dziesięciolecia była niesłusznie uznawana 
przez niektórych historyków za prawdziwą.

18  Monumenta Poloniae Vaticana, t. 1-2, Acta camera Apostolicae, cz. 1-2, wyd. J. Ptaśnik, Kraków 
1913-1914. 
19  J. Długosz, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t. I-III, w: Opera omnia, t. 7-9, wyd. A. Prze-
ździecki, Kraków 1863-64.
20  B. Kumor, Nieznane falsyfikaty St. Morawskiego, „Małopolskie Studia Historyczne”, rok II, z. 2/3, 
Kraków 1959, s. 114. Z opracowaniem tym mogłem się zapoznać dzięki życzliwości ks. dr. S. Zycha.
21  Tamże, s. 115.
22  Tamże.
23  W. Kętrzyński, Stanisław Morawski. Przyczynek do historii fałszerstw w Polsce, „Przewodnik Na-
ukowy i Literacki”, t. 3, 1875, s. 657. Z pracą tą mogłem się zapoznać dzięki życzliwości ks. dr. S. Zycha.
24  B. Kumor, s. 117-121. 
25  W. Kętrzyński, s. 663-669.
26  Tamże, s. 666.
27  Tamże. Należy sądzić, że dokument erekcyjny kościoła w Kolbuszowej odebrał ks. Tomasz Lipiński, 
ówczesny kolbuszowski proboszcz, który tę funkcję pełnił w latach 1759-1785. Jego nazwisko zostało 
błędnie zapisane jako Lipnicki.
28  Tamże, s. 659.
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Za tą bardzo odległą, pochodzącą z XIV wieku datą początków kolbuszowskiej 
parafii przemawia także teza sformułowana przez ks. Kujota, która brzmi: „Jeżeli 
jakaś parafia rozleglejsza jest niż majątek ziemski jej patrona, to kościół parafialny 
jest dawniejszy, niż czas w którym patron miejscowość parafialną nabył”29. Ponieważ 
kolbuszowski okręg parafialny, począwszy od XVII wieku, wychodził znacznie poza 
granice dóbr Tarnowskich, to jeżeli byśmy przyjęli powyższe stwierdzenie za pew-
nik, należałoby sądzić, że pierwszy kościół w Kolbuszowej zbudowano wcześniej niż 
Tarnowscy weszli w posiadanie tych ziem, czyli że mogło to być przed rokiem 1385. 
Teza ta jednak nie może mieć zastosowana do dziejów kolbuszowskiej parafii, gdyż 
jej pierwotny okręg ograniczał się tylko do najstarszych osad, to jest Weryni i Kolbu-
szowej, i na pewno nie wychodził poza granice włości należących do Tarnowskich. 
Nie należy więc tej teorii wypracowanej przez ks. Kujota wykorzystywać do two-
rzenia sądów, które początki kolbuszowskiego kościoła przesuwałyby w tak odległe 
czasy.

Należy jednak stwierdzić, że w publikacjach pochodzących z XXI wieku, poza 
nielicznymi wyjątkami, nikt już tej odległej daty nie uznaje za początek dziejów kol-
buszowskiej parafii, a raczej możemy się spotkać z informacjami, że miało to miejsce 
przed 1516 r.30 Natomiast w pracach autorstwa: Piotra Miodunki31, Sławomira Zy-
cha32, Mariana Piórka33 oraz autora niniejszego opracowania34 są zawarte sugestie, 
że parafia kolbuszowska powstała przed 1510 r. Za taką datą powstania tej parafii 
opowiada się również Alina Ziętek-Salwik35.

Ta rozbieżność sądów co do początków kolbuszowskiej parafii wynika przede 
wszystkim z różnej interpretacji historycznych uwarunkowań, jakie zaistniały na tym 
terenie, a które miały istotny wpływ na jej erygowanie. Tymczasem, gdy brak jest 
źródła, które jednoznacznie informowałoby, kiedy założono parafię, to aby poku-
sić się o w miarę dokładnie określenie czasu jej powstania, chociaż niestety tylko 

29  F. Duda, Rozwój terytorialny Pomorza Polskiego w XI-XII, Kraków 1909, s. 11-12.
30  B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 4, Kraków 2002, s. 240; T. Moskal, s. 21; 
S. Nabywaniec, S. Zych, s. 121; S. Zych, Z badań nad dziejami kolbuszowskiej parafii farnej, cz. 1, Kol-
buszowa 2004, s. 5.
31  P. Miodunka, Rola Mieleckich i Tarnowskich z linii rzemieńskiej w rozwoju osadnictwa na obszarze 
Puszczy Sandomierskiej, RK, nr 7, 2003, s. 19; tegoż, Sieć parafialna, s. 109; tegoż, Kolbuszowa czy We-
rynia Wielka?, ZK, 2004, nr 5, s. 22-23; tegoż, Parafie i duchowieństwo w majątkach ziemskich nad dolną 
Wisłoką od XV do XVII w., w: Dzieje lokalne pośród wydarzeń i procesów historycznych. Materiały z sesji 
naukowej pod patronatem honorowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydane z okazji 550 rocznicy zezwo-
lenia królewskiego na założenie miasta Mielca, red. K. Haptaś, Mielec 2007, s. 118.
32  S. Zych, Z dziejów Kościoła katolickiego na terenie obecnej diecezji rzeszowskiej, Kolbuszowa 2010, 
s. 106; S. Nabywaniec, S. Zych, s. 121; W. Mroczka, S. Zych, Kilka uwag o początkach procesów osadni-
czych na terenie Weryni i Kolbuszowej, ZK, 2003, nr 4, s. 16-17.
33  M. Piórek, Pięć wieków Weryni. Zarys dziejów wsi XVI-XX w., Werynia 2004, s. 83; tegoż, Przezwi-
ska i nazwiska mieszkańców Kolbuszowej w latach 1640-1700, Kolbuszowa 2006, s. 16-17; tegoż, Zanim 
powstało miasto Kolbuszowa: chrzty, śluby, imiona i nazwiska mieszkańców parafii kolbuszowskiej w la-
tach 1640-1700, RK, nr 8, 2005, s. 136; tegoż, Dzieje szkolnictwa parafialnego, ludowego, powszechnego 
i podstawowego w powiecie kolbuszowskim (XVI-XX w.), Kolbuszowa 2008, s. 21.
34  W. Mroczka, S. Zych, s. 17; W. Mroczka, O początkach kolbuszowskiej parafii, ZK, 2008, nr 10, 
s. 23-24.
35  A. Ziętek-Salwik, Parafie dekanatu kolbuszowskiego, Kolbuszowa 2007, s. 20.
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w przybliżeniu, należy przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, jakie przedsię-
wzięcia musiały poprzedzać jej założenie. Otóż, aby parafia mogła być założona, mu-
siały być spełnione trzy podstawowe warunki. Pierwszym z nich była konieczność 
jej powstania wynikająca ze skolonizowania i zaludnienia osadnikami danego terenu, 
co z kolei powodowało, że przybyłym tu osadnikom należało zapewnić możliwość 
zaspokojenia ich potrzeb religijnych. Po drugie, musiał być fundator, który podjął się 
budowy kościoła i jego należytego uposażenia. Trzecim warunkiem była wola bisku-
pa, który decydował o erygowaniu parafii. Należy jednak zaznaczyć, że mimo iż jej 
ustanowienie następowało z woli biskupa, to jednak uzależnione było przede wszyst-
kim od ufundowania przez właściciela osady odpowiedniego uposażenia. Podob-
nie było w kwestii kapłanów, których przydzielał do konkretnego kościoła biskup. 
Podlegali oni też jego kontroli, ale prawo do wysunięcia ich kandydatury na bene-
ficjum przy kościele parafialnym miał właściciel dóbr. Tak więc, mimo że biskup 
zatwierdzał fundację, wyznaczał okręg parafialny, określał uposażenie i przydzielał 
kapłana, to jednak wszystkie jego decyzje były uzależnione od hojności i przedsię-
wzięć organizacyjnych i gospodarczych właściciela osady. Dlatego też dość często 
szlachta wykorzystywała te swoje uprawnienia nie tylko do szerzenia i umacniania 
wiary chrześcijańskiej, ale także do budowania własnego prestiżu. Nie można zapo-
minać również o tym, że parafie były miejscem, gdzie koncentrowały się procesy 
integracyjne przyczyniające się do jednoczenia lokalnego społeczeństwa36. Przy para-
fiach powstawały szkoły, szpitale, a więc instytucje, które realizowały ważne funkcje 
społeczne. Poza tym nauka, jaką głosił Kościół, przyczyniała się też do utrzymania 
miejscowej ludności w karbach obowiązującego prawa. To wszystko powodowało, 
że mimo znacznych kosztów, jakie musiał ponieść fundator parafii, była to inwestycja 
z wielu względów bardzo korzystna. Biorąc pod uwagę te wszystkie uwarunkowania, 
spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, który z właścicieli Kolbuszowej podjął się tego 
przedsięwzięcia i kiedy to mogło być.

Rozpatrując pierwsze z tych uwarunkowań, czyli kolonizację terenów dzisiejszej 
Kolbuszowej i Weryni, należy zaznaczyć, że opierając się na zachowanej bazie źró-
dłowej, nie jesteśmy w stanie nie tylko precyzyjnie określić czasu, kiedy wkroczyło 
tu osadnictwo w myśl zasad prawa niemieckiego, ale nawet stwierdzić, czy ten pro-
ces osadniczy związany był z jedną, czy dwoma lokacjami. Na pewno nie możemy 
zgodzić się z sugestią Józefa Rawskiego, że początki dziejów Kolbuszowej sięgają 
połowy XIV w.37 Podstawą takiej tezy jest według niego pobieranie dziesięciny sno-
powej z kolbuszowskiego folwarku, o czym informuje zapis zawarty w Liber Reta-
xatiorum z roku 152938. No cóż, raczej trudno budować taki sąd na podstawie źródła, 
które ma ponad 200 lat młodszą metrykę niż wydarzenie, którego dotyczy. Zresztą, 
czy możemy wtedy mówić o jakichkolwiek miejscowościach na tym terenie, gdy cały 

36  A. Weiss, s. 430.
37  J. Rawski, Studium nad osadnictwem południowej części Ziemi Sandomierskiej w połowie XIV w., 
Tarnobrzeg 1996, s. 38; tegoż, Piastowskie dzieje Puszczy Sandomierskiej. Gorzyce. Strażnice graniczne 
pierwszych Piastów, Tarnobrzeg 1997, s. 23.
38  Księga dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z r. 1529 (tzw. Liber Retaxationium), wyd. Lesz-
czyńska-Skrętowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, s. 109, 615.
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Płaskowyż Kolbuszowski przed 1340 rokiem zajmowały olbrzymie kompleksy leśne 
Puszczy Sandomierskiej, które sięgały aż po Staromieście dzisiejszego Rzeszowa39. 
Pierwsza informacja o osadach na obszarze, który obecnie jest w granicach powia-
tu kolbuszowskiego, pochodzi z 1366 roku, kiedy to lokowano wieś Doblowę, dzi-
siejszą Wolę Raniżowską40. Natomiast terytorium Weryni i Kolbuszowej pod koniec 
XIV wieku stało się własnością możnego rodu Tarnowskich41 i graniczyło od północy 
z dobrami należącymi do Mieleckich, a od wschodu z królewszczyznami Raniżowa 
wchodzącymi w skład starostwa sandomierskiego. Stanowiło peryferię klucza rzo-
chowskiego, która do drugiej połowy XV wieku była zupełnie niezagospodarowa-
na i bezludna. Nie można jednak wykluczyć, że zanim wkroczyło tu zorganizowane 
osadnictwo, to w tutejszych rozległych borach były pojedyncze sadyby: smolarzy, 
łowców, bartników i innych ludzi żyjących w lesie i z lasu. Procesy kolonizacyjne 
w tamtych odległych czasach dość często charakteryzowały się tym, że lokowanie 
osady w myśl zasad prawa niemieckiego poprzedzał długotrwały proces osadnictwa 
niezorganizowanego. Polegał on, zwłaszcza w Puszczy Sandomierskiej, na zajmo-
waniu i zagospodarowaniu śródleśnych polan przez osadników leśnych. Byli oni nie 
tyle rolnikami, co raczej: łowcami, bartnikami, smolarzami, strażnikami lasu. Można 
sądzić, że Tarnowscy mogli tu osadzać pojedyncze osoby strzegące granic ich włości, 
gdyż wydaje się niemożliwe, aby tak olbrzymi teren, rozciągający się od Rzochowa aż 
po dzisiejszy Dzikowiec, pozostawili bez zupełnego nadzoru. Musieli tu mieć ludzi, 
którzy nie tylko pilnowali granic, ale także strzegli, aby nikt bez zgody właścicieli nie 
polował na zwierza w tutejszych borach, nie wycinał drzew i nie czynił innych szkód. 
Tacy strażnicy lasu w źródłach są określani łacińskim terminem custodes silvae42.

Wokół takich pojedynczych chat leśnych osadników z biegiem lat budowane były 
przez ich następców kolejne siedziby. Trwało to czasami wiele dziesiątków lat i do-
piero lokacja wsi według zasad prawa niemieckiego przekształcała taką leśną osadę 
w zorganizowaną wioskę. Wtedy dopiero wprowadzano planową zabudowę, wy-
mierzano łany, powstawały takie obiekty gospodarcze jak: młyny, kuźnice, karcz-
my, folwarki. Wieś otrzymywała także własny samorząd i zapewniała mieszkańcom 
możliwość zaspokojenia potrzeb religijnych poprzez budowę kościoła i utworzenie 
parafii. Czy na tym terenie kolonizacja zgodnie z zasadami prawa niemieckiego zo-
stała poprzedzona osadnictwem niezorganizowanym, tego na pewno nie wiemy. Są 
jednak pewne przesłanki, które pozwalają, aby tak sądzić. Po pierwsze, tak jak już 
zaznaczyłem wyżej, raczej trudno zakładać, aby te peryferia swoich dóbr Tarnowscy 
zostawili bez zupełnego nadzoru. Od Rzochowa do granicy z królewszczyznami Ra-
niżowa było około 30 km. Na tej długiej przestrzeni puszczy będącej w ich władaniu 

39  J. Kurtyka, Południowy odcinek granicy polsko-ruskiej we wczesnym średniowieczu (przed 1340 r.) 
w świetle źródeł historycznych, Początki sąsiedztwa. Pogranicze etniczne polsko-ruskie-słowackie w śre-
dniowieczu, Rzeszów 1996, s. 185, 186 (mapa), 187.
40  Przywilej lokacyjny tej wsi jest zamieszczony w Kodeksie Dyplomatycznym Małopolski, t. III, Kra-
ków 1887, s. 200-201.
41  M. Piórek, Właściciele ziemscy Weryni i Kolbuszowej i okolic w przeszłości historycznej, RK, nr 1, 
1986, s. 24.
42  A. Samsonowicz, Uwagi o regale w Polsce Piastowskiej (na przykładzie regale łowieckiego i rybac-
kiego), „Kwartalnik Historyczny” nr 4, 1994, s. 6.
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nie było wtedy jeszcze żadnych zorganizowanych osad. Dlatego też musieli zadbać 
o to, aby te graniczne dobra były w jakiś sposób nadzorowane. Było to tym bardziej 
konieczne, że obrzeża włości królewskich były częściowo zagospodarowane, gdyż 
już od XIV wieku istniały tam dwie wsie: Raniżów i Wola Raniżowska. Podobnie 
było w przypadku drugiego sąsiada, którym byli Mieleccy. Mieli oni w pobliżu dwie 
osady: Cmolas i Brzozę, które wymieniono w źródłach już na początku drugiej po-
łowy XV wieku43. Stwarzało to poważne zagrożenie, że wymienieni sąsiedzi mogą 
powiększać swe terytorium kosztem dóbr Tarnowskich. A że tak zapewne było, 
świadczy dokument z 1459 roku, który dotyczył ustalenia granicy między dobra-
mi Jana Mieleckiego i Jana Feliksa Tarnowskiego44. Spory graniczne z Mieleckimi 
trwały przez wiele dziesięcioleci, co potwierdzały rozgraniczenia z początku XVI 
wieku. Nie było też gwarancji, że granica od strony królewszczyzn nie mogła być 
naruszona. Brak ściśle ustalonej granicy między majątkami królewskimi a dobrami 
prywatnymi powodował czasami, że dobra królewskie rozrastały się kosztem dóbr 
prywatnych. Dlatego szlachta domagała się zapewnień od króla, aby ten nie odmó-
wił zgody na rozgraniczenie, jeśli ktoś ze szlachty zwróci się do niego w tej sprawie. 
Takie zapewnienia otrzymała w przywilejach od Władysława Jagiełły w latach 1422 
i 1430 i od Kazimierza Jagiellończyka w roku 145445. Nie można wykluczyć, że wy-
mienione w dokumencie z roku 1459 poręby wykarczowano nie tylko pod przyszłe 
osadnictwo, ale w ten sposób chciano również zaznaczyć granicę dóbr Tarnowskich46.

Za tym, że na początku drugiej połowy XV wieku część puszczy, będąca we wła-
daniu Tarnowskich i granicząca z królewszczyznami, nie była całkowicie bezludna, 
przemawia także to, iż były tu już pierwsze przejawy gospodarczej działalności czło-
wieka. Wspomniany wcześniej dokument z roku 1459, opisujący granicę między do-
brami Mieleckich i Tarnowskich, informuje o dwóch barciach47. Jeżeli były barcie 
to musieli gdzieś w pobliżu mieszkać i bartnicy, bo trudno sądzić, aby przychodzili 
tu aż z dalekiego Rzochowa. Także kolejna informacja z tego dokumentu mówiąca 
o miejscach nazwanych Porębami, wskazuje na to, że nie był to teren zupełnie bez-
ludny. Ktoś te poręby musiał wykarczować i choćby wykonano to rękami nie tutej-
szych leśnych osadników, lecz sprowadzono w tym celu drwali, to i tak musieli oni 
być związani z tym terenem przez pewien czas. Nie wiemy, czy nazwy Poręba użyto, 
by nazwać tworzące się tu wtedy osady, czy tak nazwano świeżo wykarczowany ob-
szar pod przyszłe osadnictwo. Inne zapisy zawarte w tym źródle, dotyczące nazw 
potoków, części lasów, wskazują, że człowiek na tym terenie bywał i nadał nazwy 
tutejszym borom i strumieniom.

43  Dokument fundacyjny parafii Cmolas, s. 10; K. Szkaradek, S. Zych, s. 28.
44  P. Miodunka, Rola Mieleckich, s. 11-25; tegoż, Kolbuszowa, s. 22-23; M. Skowroński, O Weryni 
w przeddzień jubileuszowej fety, ZK, 2003, nr 12, s. 20-21, K. Skowroński, Gdy Kolbuszowa stała się sto-
licą powiatu, „Biuletyn Muzeum Regionalnego w Kolbuszowej. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami”, 
1966, s. 132-142.
45  J. Luciński, Rozwój królewszczyzn w Koronie od schyłku XIV wieku do XVII wieku, Poznań 1970, 
s.74.
46  W. Mroczka, ks. S. Zych, s. 16-17.
47  P. Miodunka, Kolbuszowa, s. 22-23.
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Należy jednak stwierdzić, że choćbyśmy założyli, że przed rokiem 1459 istnia-
ło na terenie dzisiejszej Weryni i Kolbuszowej osadnictwo niezorganizowane, to nie 
mamy żadnych podstaw, aby sądzić, że wybudowano tu wtedy kościół. Należy wy-
kluczyć taką ewentualność, aby dla garstki leśnych osadników Tarnowscy budowali 
świątynię i urządzali parafię. Mogło to nastąpić dopiero wtedy, kiedy na tym terenie 
nastąpiły lokacje według zasad prawa niemieckiego. Otóż zgodnie z tym prawem bar-
dzo często już w przywileju na wójtostwo lub sołtystwo były zawarte gwarancje dla 
uposażenia mającej powstać parafii. Wójtowi czy sołtysowi nadawano łany na rzecz 
przyszłego kościoła określane łacińskim terminem pro ecclesia48. Nadanie to nie 
stwarzało jeszcze parafii, gdyż była ona następstwem oddzielnej fundacji. Nie było 
ono też uposażeniem zasadźców osady, lecz dysponowali oni tymi łanami, dopóki ko-
ściół nie został zbudowany, a wtedy byli zobowiązani przekazać je plebanowi. Za ta-
kie tymczasowe nadanie łanów kościelnych wójt czy sołtys był zobowiązany udzielić 
pomocy przy budowie kościoła49.

Za tym, że parafia mogła powstać dopiero po wkroczeniu prawa niemieckiego, 
przemawiają również badania dziejów osadnictwa na ziemi bełskiej dokonane przez 
Andrzeja Janeczka, który pisze na ten temat: „Fundacja kościelna była uwieńczeniem 
reformy majątku na prawie niemieckim według wzorców zachodnich”50. Potwierdza 
to także inny z historyków, Tadeusz Trajdos, który twierdzi: „Nie ulega jednakże 
wątpliwości, że w programie każdej lokacji magdeburskiej leżał zamiar powołania 
parafii”51. Raczej trudno domniemywać, że było inaczej na terenie Weryni i Kolbu-
szowej. Sprawy związane z budową kościoła i urządzeniem parafii rozpoczęto za-
pewne dopiero po lokacji wsi Werynia w myśl prawa niemieckiego. Ta nazwa została 
odnotowana w wymienianym już wcześniej dokumencie z 1459 roku, gdzie zapisa-
no: „iste potok qui affluit Vyrinya”52. Określano więc nią wtedy rzeczkę, która swój 
początek ma na weryńskich polach od strony Dzikowca i następnie płynie przez tę 
miejscowość oraz zachodnie krańce Lipnicy i w Kopciach wpada do rzeki Przyrwa. 
Dzisiejsza nazwy tej rzeki to Olszynka albo Zagroda, ale jeszcze w 1787 roku, kiedy 
spisywano Metrykę Józefińską, była określana tą dawną nazwą53.

Nie wiemy dokładnie, kiedy lokowano Werynię. Miejscowość o takiej nazwie jest 
wymieniona w źródłach z roku 150354. Trzy lata wcześniej została odnotowana Kol-
buszowa (de Colbusszowa)55. Tak więc możemy na pewno stwierdzić, że osady o ta-

48  S. Sochaniewicz, Wójtostwa i sołtystwa pod względem prawnym i ekonomicznym w ziemi lwowskiej, 
Lwów 1921, s. 301.
49  Tamże, s. 302.
50  A. Janeczek, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo Bełskie od schyłku XIV do po-
czątku XVII w., Warszawa 1993, s.49.
51  T. Trajdos, Kościół katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy za panowania Władysława II Jagieł-
ły (1386-1434), t. I, Wrocław i in. 1983, s. 261.
52  P. Miodunka, Rola Mieleckich, s. 18, przypis 23.
53  W opisie granicy między wsiami Dzikowiec i Lipnica z 1787 r. mamy taki zapis: „(…) od kopców 
narożnych pod lasem Kąciny zwanym nad potokiem Werynia usypanych (…)”. AUGD, Pomiar wsi Dziko-
wiec Państwa kameralnego w kluczu Raniżowskim z 1787 r. (mikrofilm).
54  P. Miodunka, Rola Mieleckich, s. 19; tegoż, Kolbuszowa, s. 22-23.
55  Tamże.
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kich nazwach istniały na tym terenie już na przełomie wieków XV i XVI. Były wów-
czas określane nie tylko nazwami Werynia (Vyrynya) i Kolbuszowa (Colbusszowa), 
ale także jako Werynia Mała i Werynia Wielka56. Brak jest zgody wśród historyków 
co do tego, czy pod tymi dwoma nazwami kryją się dwie samodzielne osady, czy też 
stanowiły części jednej wsi57. Ponieważ przez wiele lat XVI wieku dla tych dwóch 
osad podaje się wspólną ilość łanów, kmieci i są razem opodatkowane, to należy są-
dzić, że stanowiły jeden organizm wiejski składający się z dwóch części, które miały 
w swych nazwach przymiotnikowe wyróżniki Mała i Wielka. Zresztą nie jest to od-
osobniony w tej okolicy przypadek, że dwie części tej samej wsi określano takimi 
nazwami. Tak było i z nazewnictwem Widełki, wsi sąsiadującej od strony południo-
wej z Werynią, gdzie również wyróżniano Widełkę Małą i Wielką i wcale to nie były 
oddzielne wsie, chociaż w protokołach z wizytacji kościelnych z 1646 roku wymie-
niono Widełkę Maior (Wielką), Widełkę Minior (Małą)58. Tak zapewne było i w przy-
padku tych dwóch Weryni, z których jedna od nazwiska Kolbe (Kolbusz, Kolbuski), 
jakim był określany tutejszy sołtys, została nazwana Kolbuszową. Jest jednak pod-
stawowa różnica w dalszych dziejach tych miejscowości. Otóż w przypadku Widełki 
z upływem wieków nastąpi całkowita integracja tych dwóch części, które kiedyś były 
traktowane jako odrębne osady. Natomiast w przypadku Weryni nastąpił proces od-
wrotny, w wyniku którego uformowały się dwie samodzielne wioski: Werynia i Kol-
buszowa. Proces ten trwał prawie przez całe stulecie XVI, o czym świadczyły jeszcze 
zapisy z lat 80. tamtego wieku59.

Ponieważ brak jest dokumentów, które pozwalałyby precyzyjnie określić, kiedy 
lokowano Werynię i nadano zasadźcy o nazwisku Kolbe (Kolbusz, Kolbuski) sołec-
two, nazwane od jego nazwiska Kolbuszową, można tylko przypuszczać, że nastąpiło 
to kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt lat wcześniej, nim Tarnowscy je wykupili 
w roku 1513. Uważam, że taki sąd jest zasadny, gdyż zostało ono wykupione za bar-
dzo pokaźną sumę to jest 600 grzywien60. Była to na ówczesne czasy wielka kwota, 
bo za jednego bojowego rumaka płacono wtedy 3-4 grzywny61. Jeżeli więc sołectwo 
to zostało otaksowane na tak znaczną sumę, to musiało być już dobrze zagospoda-
rowane, a na to trzeba było dość długiego czasu. Tak więc lokacja Weryni z zgodnie 
z zasadami prawa niemieckiego nastąpiła przynajmniej kilkanaście lat przed rokiem 

56  Tamże.
57  Werynia Wielka i Werynia Mała to dwie oddzielne wioski. Tak twierdzi P. Miodunka (Sieć parafialna, 
s. 109; Kolbuszowa, s. 22-23; Rola Mieleckich, s. 19). Przeciwnego zdania jest M. Skowroński, twierdząc, 
że były to dwie części tej samej wsi (O Weryni w przeddzień, s. 20-21). Takiego zdania co M. Skowroński 
jest również autor niniejszego opracowania, co przedstawił w artykule Jeszcze raz o początkach Kolbuszo-
wej i Weryni, PK, 2004, nr 132-133, s. 5.
58  AKapMK, sygn. AV 7, Visitatio Sandomiriensis Archidiaconatus Anno Domini 1646 ex commissione 
R.D. Petri Gembicki episcopi Cracoviensis ducis Severiae per R.D. Gregorium Kownacki IUD custodem 
Tarnoviensem, Venceslaum Kostecki praepositum Opocnensem plebanum Malicensem Expedia (Decana-
tus: Koprzywnicensis, Rudnicensis, Miechocinensis et Połancensis, k. 33.
59  Źródła Dziejowe, t. XIV, Polska XVI w. pod względem geograficzno- statystycznym opisana przez 
Adolfa Pawińskiego, Małopolska, t. III, Warszawa 1886, s. 255. 
60  M. Skowroński, Powiat kolbuszowski, [b.m.] 2000, s. 35; tegoż, Kolbuszowa. Krótki, s.5. 
61  S. Sochaniewicz, s. 265.



22

1500. Wtedy też zapewne sołtys Kolbuski otrzymał łany kościelne i zapewne były 
one w pobliżu jego sołectwa, a więc tam gdzie były później grunta plebańskie.

Kiedy więc możemy założyć, że został zrealizowany pierwszy z potrzebnych 
warunków do ufundowania parafii, to jest skolonizowanie terenów dzisiejszej Kol-
buszowej i Weryni w myśl zasad prawa niemieckiego? Otóż jeżeli uwzględnimy, że 
Jan Feliks Tarnowski był bardzo miernym gospodarzem, a do niego należały do 1484 
roku majątki klucza rzochowskiego, to raczej trudno zakładać, że przy jego braku 
umiejętności dobrego gospodarowania potrafił skolonizować tereny pogranicza swo-
ich włości. Można tylko domniemywać, że podjął on tu działania przygotowawcze, 
zmierzające do lokowania osad, o czym świadczy informacja o wykarczowanych po-
rębach z roku 1459. Natomiast zorganizowane w myśl prawa niemieckiego osadnic-
two wkroczyło na ten teren najprawdopodobniej za kolejnego właściciela to jest Jana 
Feliksa Tarnowskiego, zwanego „Szramem”, który tu włodarzył od roku 1484. O ile 
tak było, to przystąpił on do zagospodarowania tych terenów zaraz po ich objęciu, 
a wykonawcą jego woli był sołtys Mikołaj Kolbuski. Czy możemy jednak sądzić, 
że równocześnie z rozpoczęciem akcji kolonizacyjnej ufundował parafię? Uważam, 
że tak nie było, gdyż należało najpierw zadbać o urządzenie i zagospodarowanie 
nowo lokowanej wsi. Musiało tu również osiąść przynajmniej kilkadziesiąt rodzin, 
bo dopiero wówczas było dla kogo budować kościół. Wszystko to wymagało czasu 
i mogło potrwać kilka, a nawet kilkanaście lat. Najpierw należało wymierzyć łany 
dla: kmieci, sołtysa, kościoła, skotni, czyli pastwiska. Osadnicy musieli mieć czas 
na wykarczowanie otrzymanych nadziałów ziemi, wybudowanie swoich sadyb, a tak-
że siedziby sołtysa. Trudno sądzić, aby przed wykonaniem tych prac właściciel osady 
fundował kościół, którego budowa była zapewne i tak dziełem miejscowych chło-
pów i sprowadzonych w tym celu rzemieślników. Pan musiał tylko zadbać, aby był 
plac pod świątynię, materiały budowlane oraz środki finansowe. Tak więc budowa 
kościoła mogła nastąpić dopiero wtedy, kiedy wieś została zaludniona odpowiednią 
liczbą osadników i którzy już zdążyli stworzyć gospodarcze podstawy swego bytu 
i odpowiednio urządzić folwark sołtysi. Jeżeli więc przyjmiemy, że procesy osad-
nicze na terenie dzisiejszej Weryni i Kolbuszowej zostały rozpoczęte na kilkanaście 
lat przed rokiem 1500, to można sądzić, że przynajmniej do końca XV wieku trwa-
ły tu intensywne prace, aby w miarę dobrze zagospodarować świeżo skolonizowane 
peryferia dóbr Tarnowskich i erygowanie parafii nastąpiło po roku 1500. To dopiero 
wtedy biskup krakowski mógł zatwierdzić fundację parafii, określić jej okręg, uposa-
żenie i przydzielić kapłana. To, że lokacje w myśl zasad prawa niemieckiego nastą-
piły tu najpóźniej za czasów Jana Feliksa Tarnowskiego, zwanego „Szramem”, który 
zmarł w roku 150762, potwierdzają źródła historyczne, które jednoznacznie informują, 
że na początku XVI wieku nie tylko były osady o nazwach Kolbuszowa i Werynia, 
ale przede wszystkim był sołtys i sołectwo.

Wszystko wskazuje, że w drugiej połowie XV wieku Tarnowscy rozpoczęli 
na krańcach swoich włości tworzenie prężnego ośrodka osadniczego, który nie tylko 

62  K. Chłapowski, A. Falniowska-Gradowska, Urzędnicy województwa sandomierskiego w XVI-XVIII 
wieku, Kórnik 1993, s. 217
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zabezpieczałby granice ich majątków, ale także mógł skutecznie rywalizować z dużo 
wcześniej skolonizowanymi terenami Mieleckich i królewszczyznami Raniżowa. 
Mogli to osiągnąć poprzez lokowanie w tym puszczańskim terytorium osad, co z ko-
lei wymagało sprowadzania osadników i zagospodarowania danego terytorium. Nale-
żało także zadbać o zintegrowanie osiadłej tu ludności i jej rozwój duchowy, co mo-
gło być zrealizowane poprzez wybudowanie kościoła i erygowanie parafii. Na takie 
trudne, kosztowne przedsięwzięcie mógł sobie pozwolić, bez wielkich wyrzeczeń, 
Jan Feliks Tarnowski, gdyż był to nie byle jaki wielmoża. W latach 1484-1497 peł-
nił urząd chorążego krakowskiego. Następnie objął urząd wojewody lubelskiego, 
by z kolei w roku 1501 awansować na wojewodę sandomierskiego, a w roku 1505 
był już wojewodą krakowskim63. Był także starostą bełskim64. Dostąpił więc zaszczy-
tu pełnienia wielu znaczących urzędów, które nie tylko umacniały jego pozycję spo-
łeczną, ale i dostarczały znacznych dochodów, pozwalających na odpowiednie urzą-
dzenie jego włości. Dla tak wielkiego pana lokowanie wsi, a zarazem sfinansowanie 
budowy kościoła i ufundowanie parafii nie było czymś nadzwyczajnym. Poza tym 
były to działania korzystne, gdyż dzięki nim do tej pory bezludny obszar został zago-
spodarowany i zaczął przynosić dochody, a także podnosił rangę i prestiż jego wła-
ściciela. Osoba pełniąca tak wysokie urzędy musiała zadbać o to, aby jego dobra były 
dobrze zagospodarowane, a poddani tam osiadli mieli ułatwiony dostęp do kościoła. 
Nie mogli być gorsi od sąsiadów z Cmolasu i Raniżowa, którzy od wielu dziesięcio-
leci mieli już własne kościoły. Status, jaki osiągnął, nie pozwalał na to, aby ludność 
osiadła na krańcach jego dóbr korzystała ze świątyń, które znajdowały się poza ich 
granicami.

Zapewne dopóki nie było tu kościoła, osadnicy przybyli do nowo lokowanej We-
ryni i sołectwa w Kolbuszowej należeli do parafii w Rzochowie. Była ona bardzo da-
leko, ale pokonywanie wtedy przez kmieci ponad dwudziestokilometrowych odległo-
ści nie było czymś wyjątkowym. Takie długie drogi przez całe stulecia przemierzali 
mieszkańcy oddalonych wiosek do miejscowości, gdzie był kościół parafialny, dla 
odbywania wielu praktyk religijnych, od mszy niedzielnej i świątecznej poczynając65.

Niektórzy z badaczy dziejów Kolbuszowszczyzny twierdzą, że Kolbuszowa i We-
rynia należały do parafii raniżowskiej66. Otóż mogło tak być, że wielu z osadników 
z Kolbuszowej i Weryni początkowo wypełniało swoje obowiązki religijne w świąty-
ni nie tylko w Raniżowie, ale i w Cmolasie. Należy jednak zaznaczyć, że o ile nawet 
tak było, to brak jest jakichkolwiek podstaw, aby twierdzić, że Kolbuszowa i Werynia 
wchodziły w skład okręgu parafialnego w Raniżowie czy Cmolasie. Raczej trudno 
zakładać, aby Tarnowscy wyrazili na to zgodę. Przynależność własnościowa Weryni 
i Kolbuszowej decydowała o tym, że w początkowym okresie swych dziejów należa-
ły one do parafii w Rzochowie.

63  Tamże.
64  Tamże.
65  J. Kłoczowski, L. Mullerowa, J. Skarbek, Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 
1986, s. 60. 
66  W. Puzio, Dzieje szkolnictwa i oświaty w Raniżowie w latach 1604-2004 (zarys monograficzny), Ra-
niżów 2009, s. 16-17.
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Dysponując obecnie znanymi źródłami historycznymi, nie jesteśmy w stanie okre-
ślić precyzyjnie czasu, kiedy zbudowano w Kolbuszowej kościół i erygowano tu pa-
rafię. Możemy na pewno jednak stwierdzić, że nastąpiło to przed rokiem 1510. W tym 
właśnie roku w rejestrze poborowym odnotowano parafię Werynia. Tworzyły ją We-
rynia Wielka i Werynia Mała. Natomiast w roku 1516 odnotowano już proboszcza Fe-
liksa z Kolbuszowej. Są to jednoznaczne dowody na to, że parafia wówczas istniała. 
Trudno definitywnie zakładać, że została założona w roku 1510, ale ponieważ żaden 
z innych znanych i wiarygodnych dokumentów nie wymienia jej we wcześniejszym 
okresie, należy tę datę przyjąć za początek jej dziejów. Można jednak sądzić, że po-
wstała wcześniej. Najprawdopodobniej była ona dziełem Jana Feliksa Tarnowskiego, 
bo to on skolonizował i zagospodarował te tereny. Nie mógł więc odkładać w czasie 
takiego przedsięwzięcia jak budowa kościoła i założenie parafii, gdyż musiało tu już 
wtedy być kilkadziesiąt osiadłych i gospodarujących rodzin kmiecych i zagrodni-
czych i należało im zapewnić możliwość wypełniania obowiązków religijnych.

Nie jest znana liczba rodzin, które osiadły w Weryni i Kolbuszowej jeszcze w XV 
wieku, ale jeżeli w roku 1536 było tu razem 62 kmieci i 11 zagrodników67, to zapew-
ne 26 lat wcześniej, kiedy zapisano pierwszą informację o kolbuszowskiej parafii, ich 
liczba była podobna. Przy tak małej liczbie wiernych parafię należało dobrze uposa-
żyć, ale na to nie szczędził środków Tarnowski, któremu sprawy Kościoła były chyba 
bardzo bliskie, o czym świadczy choćby to, że ufundował prepozyturę w Rzocho-
wie68, a przed swoją śmiercią w lutym 1507 roku określił przyszłe dochody mansjo-
narzy przy rzochowskim kościele69. Niewykluczone więc, że kiedy tworzył rzochow-
ską prepozyturę, to również wtedy, o ile nie ufundował, to przynajmniej rozpoczął 
prace związane z budową kolbuszowskiego kościoła. Jest to bardzo prawdopodobne, 
bo raczej trudno zakładać, aby rozpoczął to dopiero jego syn Stanisław, który przejął 
klucz rzochowski w roku 1508. Musiałby to uczynić zaraz po śmierci swego ojca, 
a więc w latach 1508-1510, a raczej nie można go posądzać o taką szybką chęć dzia-
łań na rzecz Kościoła, o czym świadczy choćby to, że razem ze swymi braćmi Janem 
i Spytkiem nie śpieszył się z uposażeniem prepozytury rzochowskiej. Uczynili to do-
piero w roku 151570.

Za tym, że kolbuszowska parafia mogła być założona przed rokiem 1510 prze-
mawia przede wszystkim to, iż dopiero wtedy zostały zrealizowane wszystkie trzy 
warunki potrzebne do jej erygowania. Po pierwsze, nastąpiła kolonizacja omawiane-
go terytorium, w wyniku czego teren został zaludniony i zagospodarowany. Po dru-
gie, Tarnowski był wielkim wielmożą, którego stać było na wybudowanie kościoła 
i odpowiednie uposażenie parafii, a jako wojewoda krakowski nie miał problemów, 
aby uzyskać zgodę biskupa krakowskiego na jej erygowanie. Mimo że powyższe wy-
wody w zasadzie odpowiadają na pytanie, kiedy zostały spełnione uwarunkowania 
niezbędne do założenia kolbuszowskiej parafii, to jednak nadal nie jesteśmy w stanie 

67  M. Skowroński, Kolbuszowa, dodatek do ZK, 1999, nr 39, s. 5.
68  P. Miodunka, Sieć parafialna, s. 108.
69  Tegoż, Parafie i duchowieństwo, s 119
70  Tamże.
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precyzyjnie określić czasu, kiedy to nastąpiło. W takiej więc sytuacji, kiedy na pew-
no wiemy tylko, że po raz pierwszy w źródłach jest ona wymieniona w 1510 roku, 
to na obecnym etapie badań nie pozostaje nic innego, jak właśnie tę datę przyjąć 
za początek jej dziejów. Nie do zaakceptowania jest każda inna propozycja lub su-
gestia, jeżeli nie będzie oparta na wiarygodnych dokumentach, zawierających nowe, 
nieznane do tej pory informacje jednoznacznie wyjaśniające ten problem.

Pisząc o początkach kolbuszowskiego Kościoła, należy się też odnieść do stwier-
dzeń zawartych w niektórych publikacjach, które sugerują, że do roku 1640 parafia 
w Kolbuszowej była filią parafii w Rzochowie71 oraz że w XVI wieku jej siedzibą 
była Werynia72. Ponieważ pierwszy z tych problemów moim zdaniem został wyczer-
pująco wyjaśniony przez ks. dr. Sławomira Zycha w artykule Początki kolbuszowskiej 
parafii farnej73, ograniczę się do przypomnienia zawartych tam tez, poszerzając je tyl-
ko niewielkimi uzupełnieniami. Ks. dr Sławomir Zych wyjaśnia, że określenie w nie-
których dokumentach kolbuszowskiej parafii łacińskim terminem filia (córka), wcale 
nie oznacza, że był to ośrodek duszpasterski podlegający prawnie innemu. W wielu 
przypadkach tak nazywano parafie wydzielone ze starszych i większych, które nazy-
wano matkami. Podaje przykład takiej parafii-matki z roku 1416, którą było Staro-
mieście w Rzeszowie. Taką parafią matką dla kolbuszowskiego kościoła była parafia 
w Rzochowie. Wcale to nie znaczy jednak, że była parafią nadrzędną.

Następny dowód, według ks. dr. Sławomira Zycha, na samodzielność kolbuszow-
skiej parafii, to jej inna przynależność do struktur administracji kościelnej niż parafii 
rzochowskiej. Otóż należała do dekanatu miechocińskiego w archidiakonacie sando-
mierskim. Tymczasem parafia w Rzochowie należała do około 1595 roku do dekanatu 
pilźnieńskiego, a następnie do nowoutworzonego mieleckiego w archidiakonacie są-
deckim, w którym pozostawała aż do czasów zaborów74. Niemożliwym więc jest, aby 
parafia macierzysta i jej filia były w różnych jednostkach kościelnych podziałów ad-
ministracyjnych. Należy jednak zaznaczyć, że w niektórych okresach, w XVI wieku 
parafie te były w tym samym dekanacie pilźnieńskim i archidiakonacie sądeckim, ale 
jak sygnalizuje to ks. dr Sławomir Zych, była to przynależność krótkotrwała. Można 
to stwierdzenie uzupełnić tylko informacją, że miało to miejsce m.in. w latach 1551-
1563, kiedy w dekanacie pilzneńskim archidiakonatu sądeckiego została odnotowana 
nie tylko parafia Kolbuszowa, ale także parafie: Cmolas i Raniżów75. To umieszczenie 
tych parafii w dekanacie pilźnieńskim nie do końca jest jasne. Dlaczego subkolektor 
Walenty Brzostowski, który był odpowiedzialny na początku drugiej połowy XVI 
wieku za pobór świętopietrza, zamieścił te parafie w dekanacie pilźnieńskim? Być 
może spowodowane to było tym, że pominął on w swoim regestrze cały archidia-

71  W. Kowalski, Dzieje, s. 23; M. Piórek, Pięć wieków, s. 84; M. Skowroński, Kolbuszowa. Krótki, s. 25.
72  W. Kowalski, Dzieje, s. 24, J. Rawski, Podział archidiakonatu sandomierskiego na dekanaty, w: te-
goż, Wybrane zagadnienia dotyczące administracji kościelnej w widłach Wisły i Sanu, Tarnobrzeg 1997, 
s. 56.
73  S. Zych, Początki, s. 17.
74  S. Litak, Struktura terytorialna Kościoła łacińskiego w Polsce w 1772 roku, Lublin 1980, s. 198.
75  T. Gromnicki, Świętopietrze w Polsce, Kraków 1908, s. 370-371.
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konat sandomierski, jak również lubelski, radomski i zawichojski76. Niewykluczone 
jest też, jak sugeruje Maciej Skowroński, że przynależność parafii w Kolbuszowej 
i Rzochowie do tych samych struktur administracji kościelnych miała związek z re-
formacją i płynnością granic sąsiadujących archidiakonatów77.

Nie może jednak zyskać akceptacji stwierdzenie, że kolbuszowska parafia uzyska-
ła samodzielność dopiero w roku 164078. Otóż już 36 lat wcześniej, w protokołach 
z wizytacji kościelnej z roku 1604 r. pojawiła się informacja, że parafia w Kolbuszo-
wej wchodzi w skład dekanatu miechocińskiego w archidiakonacie sandomierskim79. 
Jej proboszczem był wtedy od 24 lat Wawrzyniec z Ropczyc, wikariuszem Feliks 
z Sędziszowa, a nauczycielem szkoły parafialnej Stanisław Grodzki80. Był także kan-
tor i trzech witryków: Maciej Wakuta, Marcin Łyzień i Stanisław Kowal81. Powyższe 
dane świadczą, że była parafią bardzo dobrze zorganizowaną i urządzoną, co przema-
wia za jej samodzielnością.

Faktem jest, jak twierdzi Marian Piórek, że administratorem kolbuszowskiej pa-
rafii od roku 1640 był ks. Adam Czyżowic82. Należy jednak zaznaczyć, że jej dusz-
pasterze już w XVI wieku byli określani jako proboszczowie. Byli nimi : Marcin 
(1516), Feliks z Kolbuszowej (1516-1523), Mikołaj z Rzochowa (1523-1529), Jan 
(1565) i Wawrzyniec Małek z Ropczyc (1580-1604)83. Pracowali tu również księża 
wikariusze, którzy nie podlegali proboszczom w Rzochowie tylko w Kolbuszowej, 
czego potwierdzeniem był choćby wymieniony wyżej wikariusz kolbuszowski Fe-
liks z Sędziszowa. Nie ma też żadnych podstaw, aby twierdzić, jak czyni to Maciej 
Skowroński, że odnotowany w roku 1632 wikary kolbuszowski ks. Andrzej Bednarz 
był zależny od parafii rzochowskiej84. Wikariusze pracowali w kolbuszowskiej parafii 
w różnych okresach, chociaż były i takie lata, kiedy nie odnotowano ich obecności. 
Tak było od roku 1640 do 1652 za proboszcza ks. Adama Czyżowica85. Należy jed-
nak zaznaczyć, że korzystał on z pomocy innych duszpasterzy, najczęściej zakonni-
ków z Leżajska oraz księży z Przecławia, Rzochowa, Sędziszowa, a nawet dalekich 
Niepołomic86. Natomiast w latach 50. XVII wieku pojawili się w kolbuszowskiej 
parafii kolejni wikariusze. W styczniu w 1657 roku został odnotowany w aktach 
metrykalnych wikariusz o nazwisku Smolski87. Łaciński zapis przy jego nazwisku 
pro tunc świadczy, że pracował tu czasowo. Takim tymczasowym wikariuszem był 

76  Tamże, s. 273.
77  M. Skowroński, Kolbuszowa. Krótki, s. 25.
78  Tamże; M. Piórek, Przezwiska, s. 24; tegoż, Pięć wieków, s. 87; A. Halat, Parafia Wszystkich Świę-
tych w Kolbuszowej w latach 1815-1939, Stalowa Wola 2007, s. 7, mps.
79  AKapMK, sygn. AVCap. 23, k. 23.
80  Tamże.
81  Tamże. 
82  M. Piórek, Pięć wieków, s. 87.
83  P. Miodunka, Parafie, s. 138; M. Piórek, Przezwiska, s. 21.
84  M. Skowroński, Kolbuszowa. Krótki, s. 25.
85  W. Mroczka, Parafia Kolbuszowska u schyłku pierwszej połowy XVII wieku w świetle akt metrykal-
nych, w: Pięć wieków Kolbuszowej, s. 31.
86  Tamże, s. 32.
87  APK, Liber Copulatorum, t. 1, s. 50
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też jego następca Krzysztof Zawalski wymieniony w sierpniu 1657 roku88. W roku 
1663 kolbuszowskimi wikariuszami byli: Franciszek Kubalewicz89, Zygmunt Kwia-
tonowski (Kwiatoniowski)90 i Andrzej Stęczykowicz (Stanczykowicz, Staczykowicz, 
Stanczykowic)91. Na początku lat 60. XVII wieku pracował tu też wikariusz Maciej 
Morawiec92.

Odnotowanie w źródłach wikariusza Andrzeja Bednarza w Kolbuszowej nie jest 
dowodem na to, że kolbuszowska parafia nie była samodzielną placówką duszpaster-
ską. Wikariusze, a także nauczyciele szkoły parafialnej, kantorzy, witrycy pracowali 
tu wcześniej i później. Była więc to parafia dobrze zorganizowana, z rozwiniętym ży-
ciem duchowym, za czym przemawia choćby to, że już w XVI wieku pochodzili stąd 
kapłani, którzy pełnili nawet funkcje proboszczów. Byli nimi: wymieniony wcześniej 
Feliks z Kolbuszowej oraz Marcin z Kolbuszowej, który w latach 60. XVI wieku był 
proboszczem w parafii Pniów93.

O tym, że Kolbuszowa nie była filią Rzochowa, świadczy także jej daleka odle-
głość od tej miejscowości. Otóż filiami były kościoły bliżej położone, a więc w Zgór-
sku, Wadowicach, Niwiskach94. Natomiast te bardzo daleko oddalone, Cmolas i Kol-
buszowa, były fundacjami o pełnych prawach95. Za samodzielnością kolbuszowskiej 
parafii przemawia także to, że w pierwszej połowie XVII wieku należała do tych 
nielicznych parafii w archidiakonacie sandomierskim, które miały osobne kościoły 
szpitalne z własnymi kapelanami96. Istniały one wtedy tylko w Kolbuszowej Ko-
przywnicy, Osieku i Połańcu97. Kolbuszowa była jedyną parafią w dekanacie miecho-
cińskim, która taki kościół szpitalny posiadała. Został on ufundowany w roku 1587 
przez Stanisława Tarnowskiego98. Ta kolbuszowska prepozytura szpitalna stanowiła 
filię prepozytury w Rzochowie99. Być może niektórzy z historyków zasugerowani 
tym sądzą, że również kolbuszowska parafia była filią rzochowskiej. Także wysokość 
świętopietrza rzochowskiej parafii na początku drugiej połowy XVI wieku nie prze-
mawia za tym, że była ona zdecydowanie większa od kolbuszowskiej, a więc nad-

88  Tamże, s. 51
89  J. Szczepaniak, Katalog duchowieństwa diecezjalnego zestawiony na podstawie krakowskich ksiąg 
święceń (1648-1789), Kraków 2008, s. 562.
90  Tamże, s. 588.
91  Tamże, s. 1092.
92  APK, Liber Copulatorum, t. 1, s. 59.
93  A. Bastrzykowski, Monografia historyczna Góry Wysokie Sandomierskie, Sandomierz 1936, s. 140; 
W. Mroczka, Lipnica, s.141.
94  P. Miodunka, Parafie, s.118.
95  Tamże.
96  Z. Guldon, W. Kowalski, Szpitale w województwie sandomierskim w drugiej połowie XVII w., NP, 
nr 84, 1995, s. 87. 
97  Tamże, s. 87-88.
98  W. Mroczka, S. Zych, Kościelna opieka społeczna w wioskach i małych miasteczkach na przykładzie 
prepozytur szpitalnych w Kolbuszowej i Cmolasie, w: Miasteczko i okolica od średniowiecza do współcze-
sności, Kolbuszowa 2006, s. 77.
99  B. Kumor, Archidiakonat sądecki. Opracowanie materiałów źródłowych do atlasu historycznego Ko-
ścioła w Polsce, Lublin 1964 (nadbitka z „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”), s. 101.
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rzędna względem niej. Otóż Kolbuszowa opłacała wtedy świętopietrze w wysokości 
2 skojców, a Rzochów – 3 skojców100. Większe świętopietrze w wysokości 4 skojców 
płaciła parafia raniżowska101.

Nie ma też żadnych podstaw, aby twierdzić, jak czynią to Marian Piórek i Maciej 
Skowroński, że o braku samodzielności kolbuszowskiej parafii do 1640 roku świad-
czą księgi metrykalne102. Zachowanie się kolbuszowskich ksiąg metrykalnych od 1640 
roku nie jest dowodem na to, że nie były prowadzone wcześniej. Potwierdzenie tego 
mamy w protokole z wizytacji kolbuszowskiej parafii z roku 1604, gdzie odnotowa-
no, że metryki ochrzczonych i zaślubionych są prowadzone od roku 1592103. Tak więc 
zostały one założone w tym samym czasie co i w sąsiednich parafiach. W Dzikowcu 
prowadzono je od roku 1594104, a w Cmolasie od roku 1598105. Było to zgodne z wy-
tycznymi soboru trydenckiego, a obowiązek ich prowadzenia od lat 80 i 90. XVI wie-
ku jawił się jako stały postulat normatywny w prawodawstwie polskiego Kościoła106. 
Kolbuszowska parafia dostosowała się do wymogów dotyczących prowadzenia akt 
metrykalnych nawet wcześniej niż ukazał się list pasterski bpa Jerzego Radziwiłła 
w tej sprawie z 29 marca 1593 r.107

Pisząc o kontrowersjach dotyczących samodzielności kolbuszowskiej parafii, 
warto również zaznaczyć, że informacje zawarte w źródłach, a dotyczące kolbu-
szowskich duszpasterzy, nie przemawiają za tym, że dopiero od 1640 roku byli oni 
samodzielni, posiadający pełnię praw do zarządzania parafią. Otóż kolbuszowski 
proboszcz Wawrzyniec z Ropczyc odnotowany w protokole wizytacyjnym z 1604 
roku jest nazwany jako Plebanus108, a więc tak samo jak będący proboszczem od roku 
1640 Adam Czyżowic, który w zapisach metrykalnych jest określany jako plebanus 
Colbusowiensis, lub parochus Colbusowiensis109. Spotkać się można jednak i z innym 
zapisem dotyczącym jego osoby: Adamus Czyżowic de Przecław pro tunc plebanus 
Colbusowiensis110. Jest w tym zapisie informacja, że kolbuszowski proboszcz Adam 
Czyżowic pochodził z Przecławia, ale wtedy, to jest w roku 1646, był tylko probosz-
czem tymczasowym. Tak więc, jeżeli funkcję proboszcza powierzono mu tymcza-
sowo, to należy sądzić, że nie był darzony zbytnim zaufaniem tak przez właścicieli 
Kolbuszowej, jak i przez biskupa. Trudno domniemywać, aby był on pierwszym sa-
modzielnym nie podlegającym parafii w Rzochowie kolbuszowskim duszpasterzem. 
Raczej ta jego tymczasowość przemawia za tym, że kolbuszowska parafia była już 

100  T. Gromnicki, s. 370-371.
101  Tamże.
102  M. Piórek, Przezwiska, s. 24; tegoż, Pięć wieków, s. 87; M. Skowroński, Kolbuszowa. Krótki, s. 25.
103  AKapMK, sygn. AVCap. 23, k. 23.
104  Tamże, k. 21v.
105  Tamże, k. 25.
106  R. Kotecki, Rejestracja metrykalna wiernych w świetle potrydenckiego ustawodawstwa Kościoła 
katolickiego, NP, t. 112, 2009, s. 176.
107  Tamże, s. 158.
108  AKapMK, sygn. AVCap. 23, k. 23.
109  APK, Liber Baptisatorum, t. 1, s. 1-116; Liber Copulatorum., t. 1, s. 35.
110  APK, Liber Copulatorum, t. 1, s. 17. Zapis z 12 lutego 1646 r.
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na tyle samodzielna i dobrze zorganizowana, że można było jej administrowanie po-
wierzyć kapłanowi, do którego nie było się w pełni przekonanym, że podoła sprawo-
waniu urzędu proboszcza.

Ponieważ w XVI-wiecznych dokumentach była wymieniana parafia Werynia, a nie 
Kolbuszowa, w niektórych publikacjach można spotkać się z sugestiami, że siedzibą 
parafii w niektórych okresach była Werynia111. Trudno się z tym zgodzić, gdyż nie 
ma żadnych podstaw do twierdzenia, że pierwszy kościół został zbudowany w Wery-
ni. Był w Kolbuszowej, bo tu było sołectwo i zgodnie z zasadami prawa niemieckiego 
przy lokacji osady to sołtys otrzymywał nie tylko łany pod folwark sołtysi, ale także 
pola określane łacińskim terminem pro ecclesia, przeznaczone pod przyszłe uposa-
żenie kościoła. Nie było żadnych powodów, aby łany te zostały wytyczone na terenie 
dzisiejszej Weryni. Znajdowały się w Kolbuszowej, bo tu był folwark sołtysa i za-
pewne zadbał on o to, by przyszły kościół był w pobliżu jego siedziby. Dlaczego więc 
parafię odnotowaną na tym terenie w 1510 roku określono nazwą Werynia? Otóż było 
to spowodowane zapewne tym, że całe skolonizowane w drugiej połowie XV wieku 
terytorium graniczące z królewszczyznami Raniżowa i Woli Raniżowskiej oraz Cmo-
lasem i Brzozą należącymi do Mieleckich było określane nazwą Werynia, która była 
zapisywana w różny sposób112. Do tej podstawowej nazwy wywodzącej się od potoku 
Werynia będą dodawane wyróżniki „Wielka” i „Mała”, pozwalające na dokładne zi-
dentyfikowanie powstałych tu dwóch enklaw osadniczych, z których wykształciły się 
w XVI wieku dwie samodzielne wioski określane później nazwami Werynia i Kolbu-
szowa. Ta druga nazwa dotyczyła początkowo tylko folwarku sołtysiego należącego 
do Kolbuskich, na co wskazuje jego nazwa wywodząca się od ich nazwiska. Dlate-
go wszystkie powstałe poza nim obiekty i instytucje, w tym kolbuszowska parafia, 
były odnotowywane, jako znajdujące się w Weryni. To nazewnictwo dotyczyło także 
zamieszkałych tam osób, co potwierdza dokument z 1 maja 1500 r. W zapisie doty-
czącym Anny żony szlachetnego Mikołaja z Kolbuszowej (de Colbusszowa)113 odno-
towano miejscowość o nazwie Kolbuszowa, gdyż mieszkała w folwarku, który taką 
nazwą był określany. Natomiast 28 kwietnia 1503 r. przy tymże Mikołaju zapisano de 
Vyrynya114. Trudno zakładać, że mieszkał on na terenie dzisiejszej Weryni. Mieszkał 
tam, gdzie i jego żona, to jest na folwarku, który od jego nazwiska nazywano Kolbu-
szową. Ponieważ jednak jako sołtys reprezentował całą wieś, odnotowano, że pocho-
dził z Weryni.

Nazwa Kolbuszowa dopiero od roku 1513, kiedy to Tarnowscy wykupili sołec-
two z rąk Kolbuskich, nabrała szerszego znaczenia i określano nią nie tylko folwark, 
ale całą wyrosłą obok niego osadę. Dlatego też w roku 1516 pojawiła się informacja 
o parafii Kolbuszowa. Ta nowa nazwa nie wyparła natychmiast dawnej, która nadal 
sporadycznie była odnotowywana do określenia obiektów i instytucji znajdujących 

111  W. Kowalski, Dzieje parafii, s. 24; J. Rawski, s. 56.
112  W pierwszej połowie XVI w nazwa Werynia była zapisywana w następujący sposób: Wyrzynye 
(1504), Wyryna (1508), Wyrynya (1510), Wyrynia (1513), Wyryna (1529), Virimia lub Wirzynija (1530), 
Wyrynye (1538), Virzynija ( 1546). Por. M. Skowroński, O Weryni, s. 21.
113  P. Miodunka, Rola Mieleckich, s. 19; tegoż, Kolbuszowa, s. 22-23.
114  Tamże.
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się na terytorium Kolbuszowej. Stąd też jeszcze na początku lat 80. XVI wieku kol-
buszowska parafia została określona nazwą Werynia. Należy jednak stwierdzić, że 
te pojedyncze zapisy nie były spowodowane tym, że siedzibą kolbuszowskiej parafii 
okresowo w XVI wieku była wieś Werynia, tylko wynikały ze zmian w nazewnictwie 
powstałych tu osad. 
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KS. SŁAWOMIR ZYCH 
BARTOSZ WALICKI

W okresie staropolskim
Zagłębiając się w dzieje parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej, nie 

sposób pominąć interesującego okresu staropolskiego. By to czas, kiedy właściwie 
kształtowało się życie parafialne, a sama parafia dopiero wypracowywała rozmaite 
metody duszpasterskie. Ten pierwszy etap istnienia placówki zaważył również na dal-
szych jej losach. Omówienia domagają się zatem kwestie: terytorium parafii, jej przy-
należności administracyjnej oraz kapłanów i ludności. Zatrzymać się należy również 
przy budynkach kultycznych i ich wyposażeniu. Dużą rolę w działalności duszpaster-
skiej odgrywały różnorakie dzieła pobożne – fundacje, instytucje kościelne, bractwa 
religijne. Na koniec wspomnieć trzeba o społeczności żydowskiej, która pojawiła się 
wówczas w Kolbuszowej.

Terytorium i ludność parafii
Pierwsza wzmianka o kolbuszowskiej parafii1, potwierdzona zapisami w reje-

strze poborowym, pochodzi z roku 15102. Notkę o tejże jednostce kościelnej zawie-
rał również dokument archiwalny z roku 15163. W roku 1529 była jedną z 39 parafii 
archidiakonatu sandomierskiego4. Znamienne, że już wówczas nowa parafia wydała 
przynajmniej jedno męskie powołanie kapłańskie. Początków tego ośrodka duszpa-
sterskiego należy upatrywać w intensywnej akcji osiedleńczej, która nastąpiła w tym 
rejonie na początku XVI wieku. Kościół kolbuszowski został wzniesiony „intra den-
sissimas silvas”5. Pierwotnie parafia kolbuszowska obejmowała swoim zasięgiem 
środkowy obszar południowo-zachodniej części Puszczy Sandomierskiej. Do okręgu 
parafialnego należały wówczas dwie wsie: Kolbuszowa i Werynia6.

Parafia kolbuszowska powstała jako placówka duszpasterska diecezji krakowskiej. 
Biorąc pod uwagę jej przynależność do struktur administracji kościelnej, należała 
bezpośrednio do archidiakonatu sandomierskiego, a następnie – już jako jednost-

1  W niektórych źródłach, zwłaszcza sięgających początków XVI wieku, parafia nosiła nazwę „Werynia”. 
Por. W. Mroczka, O początkach kolbuszowskiej parafii, ZK, 2008, nr 10, s. 23-24.
2  P. Miodunka, Kolbuszowa czy Werynia Wielka? Początki osady w świetle nowej interpretacji źródeł, 
ZK, 2004, nr 5, s. 22-23; W. Mroczka, S. Zych, Kilka uwag o początkach procesów osadniczych na terenie 
Weryni i Kolbuszowej, ZK, 2003, nr 4, s. 16-17.
3  AKMK, Volumen II actorum episcopalium R.D. Joannis Konarski episcopi Cracoviensis ab 1515-
1519, vol. 6, sygn. AEp 6, k. 23.
4  J. Rawski, Podział archidiakonatu sandomierskiego na dekanaty, w: tegoż, Wybrane zagadnienia do-
tyczące administracji kościelnej w widłach Wisły i Sanu, Tarnobrzeg 1997, s. 52, 56.
5  AKapMK, Liber visitationis ecclesiarum in civitate ac dioecesi Cracoviensi existentium auctoritate Ill. 
ac Rev. D. Philippi Padniewski ep. Crac. a. D. 1565 inchoatae, sygn. AVCap. 1, s. 415.
6  S. Nabywaniec, Nowe kolegiaty i kapituły kolegiackie w diecezji rzeszowskiej, Zwiastowanie, 2007, 
nr 1, s. 182; P. Miodunka, Sieć parafialna nad dolną Wisłoką w średniowieczu (do ok. 1530 r.), „Rocznik 
Mielecki”, nr 2, 1999, s. 109-110.
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ka niesamodzielna, podległa parafii rzochowskiej – do archidiakonatu sądeckiego. 
Później ponownie weszła w skład archidiakonatu sandomierskiego. W roku 1604 
była jedną z 51 placówek duszpasterskich tego archidiakonatu. Przełom stuleci XVI 
i XVII przyniósł jej włączenie do dekanatu miechocińskiego, który wspólnie z czte-
rema innymi dekanatami – koprzywnickim, połanieckim i rudnickim – współtwo-
rzył ten archidiakonat. Oprócz Kolbuszowej dekanat miechociński obejmował na-
stępujące parafie: Baranów, Cmolas, Dymitrów, Dzikowiec, Gawłuszowice, Górno, 
Miechocin, Ostrowy Tuszowskie, Padew, Przewrotne i Raniżów. Aż siedem z nich 
sięgało swoimi początkami średniowiecza, zaś najstarsza – parafia miechocińska – 
wywodziła się jeszcze z XII wieku. Prawo patronatu w Kolbuszowej, podobnie jak 
w połowie wymienionych placówek duszpasterskich, należało do szlachty. Z funda-
cji królewskiej powstały natomiast: Raniżów (1366 r.), Padew (po 1374 r.), Ostrowy 
(1574 r.), Przewrotne (ok. 1575 r.), Dzikowiec (1576 r.) oraz Majdan (1758 r.). Pod 
względem administracji cywilnej, Kolbuszowa była wsią, a następnie miasteczkiem 
zaliczanym do powiatu pilzneńskiego, który z kolei wchodził w skład województwa 
sandomierskiego7.

W połowie XVI stulecia parafia kolbuszowska upadła. Stało się to prawdopodob-
nie na skutek działań właściciela miejscowych dóbr Jana Krzysztofa Tarnowskiego, 
który był propagatorem protestantyzmu. Przejawem kryzysu było m.in. ogranicze-
nie praw kolbuszowskiego duszpasterza, zwłaszcza zakaz szafowania sakramentów 
i sprawowania Eucharystii. Znamienne jednak, iż kapłan ten w dalszym ciągu mógł 
rezydować przy kościele, a nawet spełniał posługę duszpasterską. Jak twierdzi Walde-
mar Kowalski, mógł być to przejaw osobistego szacunku i atencji reformatora do ka-
tolickiego księdza8.

Potwierdzone jest, iż w latach 1557-1566 placówka duszpasterska funkcjono-
wała jako filia parafii w Rzochowie. Dopiero między rokiem 1595 a 1604 nastąpi-
ło przywrócenie Kolbuszowej praw parafialnych9. Według sprawozdania z wizytacji 
kanonicznej archidiakonatu sandomierskiego w roku 1604, w Kolbuszowej istniała 
już w pełni zorganizowana parafia, w której funkcjonowała m.in. szkoła parafialna10. 
Wcześniej, prawdopodobnie w roku 1586, Stanisław Tarnowski z Rzemienia połą-
czył nowo zbudowane świątynie w Rzochowie i Kolbuszowej w jedną prepozyturę 

7  B. Kumor, Archidiakonat sądecki. Opracowanie materiałów źródłowych do atlasu historycznego Ko-
ścioła w Polsce, ABMK, t. 8, 1964, s. 290; T. Moskal, Dzieje parafii Kolbuszowa na tle historii dekanatu 
miechocińskiego do 1772 roku, w: Pięć wieków Kolbuszowej 1500/1508-2008. Studia, szkice i materiały 
z dziejów miasta i powiatu, red. S. Zych, Kolbuszowa 2009, s. 19-22; M. Piórek, 500 [lat] kolbuszowskiej 
parafii p.w. Wszystkich Świętych (część 1), KR, 13 V 2009 r., s. 21.
8  F. Kiryk, Miasta regionu mieleckiego do połowy XVII w. Mielec, Przecław, Radomyśl Wielki, Rzochów, 
w: Mielec. Dzieje miasta i regionu, t. 1, red. F. Kiryk, Mielec 1984, s. 233; W. Kowalski, Dzieje parafii 
Kolbuszowa w okresie przedrozbiorowym, w: Kolbuszowa. 300 lat miasta. Materiały z sesji naukowej 6-7 
X 2000 r., red. J. Bardan, Kolbuszowa 2001, s. 23.
9  S. Nabywaniec, Nowe kolegiaty, s. 182. 
10  AKapMK, Acta visitationis ecclesiarum archidiaconatus Sandomiriensis sub R.D. Bernardo Macie-
jowski episcopo Cracoviensi duce Severiensi. Exequutio visitationis pergebatur Sandomiriae die 16 Martii 
ad 3 Aprilis anno Domini 1604, sygn. AVCap. 23, k. 22v i in.
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szpitalną11. Fundację tę zatwierdził bp Piotr Myszkowski 27 maja 1587 r. na podsta-
wie aktu fundacyjnego z 20 lub 21 czerwca 1586 r.12

Jak zapisano podczas wizytacji z roku 1604, kolbuszowski okręg parafialny obej-
mował trzy wsie: Kolbuszowę, Werynię i Świerczów13. Być może w niektórych latach 
zaliczano doń także Niwiska i Trześń (Trześnik). Dość szybko dołączyły do nich ko-
lejne wsie: Kupno z klucza bratkowickiego, Przedbórz z Hutą i Malcowem, Buko-
wiec, Wola Smarkulowska i Wola Domatkowska, a później także Brzozówka. Miesz-
kańcy niektórych z nich – jak przykładowo Przedborza – już w latach 90. XVI wieku 
składali proboszczowi kolbuszowskiemu daninę w naturze14. W połowie następnego 
stulecia kolatorem parafii z siedzibą we wsi Kolbuszowa pozostawał Stanisław z Lu-
bomierza, książę na Wiśniczu. Obowiązki proboszcza spełniał wówczas ks. Adam 
Czyżowicz, który sprawował pieczę duszpasterską nad mieszkańcami ośmiu wsi: 
Bukowca, Kolbuszowej, Kupna, Przedborza, Smarkulowa, Świerczowa, Weryni oraz 
Woli Domatkowskiej15. Ogółem do parafii przynależały dwa tysiące dusz16.

O wielkości poszczególnych miejscowości parafii oraz ich zaludnieniu można 
wnioskować m.in. z zapisów metrykalnych. Jest to zarazem doskonałe źródło do po-
znania szczegółów życia sakramentalnego mieszkających tu wiernych, jak również 
punkt wyjścia do dalszych badań demograficznych. Dla zobrazowania tej kwestii 
warto przywołać zestawienie chrztów szafowanych w parafii kolbuszowskiej w la-
tach 40. XVII stulecia, które zostały odnotowane w najstarszych zachowanych księ-
gach metrykalnych. Ilość przypadków celebrowania tego sakramentu względem osób 
z większych miejscowości parafii zawiera poniższa tabela17.

11  Por. AKMK, Visitatio realis et personalis ecclesiarum parochialium, hospitalium, capellarum, alta-
rium et confraternitatum in quatuor decanatibus archidiaconatus Sandomiriensis, videlicet: Rudnicensi, 
Miechocinensi, Coprivnicensi et Połanecensi existentibus, sub felicissimis auspiciis Celsissimi Principis 
R.D. Constantini Feliciani in Szaniawy Szaniawski episcopi Cracoviensis ducis Severiae per me Domini-
cum Lochman IUD canonicum cathedralem Cracoviensem, archidiaconum Sandomiriensem anno Domini 
1727 diebus primis mensis Martii inchoata, tandem mense Septembri finaliter expedita, sygn. AV 22, s. 71: 
„Ecclesia est incorporata se A. 1687 Ecclesiae Hospitali Zuchoviensis”.
12  P. Miodunka, Parafie i duchowieństwo w majątkach ziemskich nad dolną Wisłoką od XV do XVII w., 
w: Dzieje lokalne pośród wydarzeń i procesów historycznych. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 
pod patronatem honorowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydane z okazji 550. rocznicy zezwolenia kró-
lewskiego na założenie miasta Mielca, red. K. Haptaś, Mielec 2007, s. 120.
13  AKapMK, sygn. AVCap. 1, k. 24.
14  W. Kowalski, s. 24; M. Piórek, Kolatorzy kościoła parafialnego pod wezwaniem Wszystkich Świętych 
w Kolbuszowej od XVI wieku do 1939 roku, w: Pięć wieków Kolbuszowej, s. 59-60.
15  Niekiedy można się spotkać w źródłach z nienotowanymi tu nazwami miejscowości, ale zasadniczo 
stanowiły one część innych wsi bądź nie rozwinęły się w osobne osady. Przykładem na to może być miej-
scowość Poręcze, wymieniona kilkukrotnie w kolbuszowskich księgach metrykalnych w połowie XVII 
stulecia. Por. W. Mroczka, Zapomniana osada Poręcze, ZK, 2004, nr 12, s. 18-19.
16  AKapMK, Visitatio Sandomiriensis Archidiaconatus anno Domini 1646 ex commissione R.D. Petri 
Gembicki episcopi Cracoviensi ducis Severiae per R.D. Gregorium Kownacki IUD custodem Tarnovien-
sem, Venceslaum Kostecki praepositum Opocnensem plebanum Malicensem Expedia (Decanatus: Ko-
przywnicensis, Rudnicensis, Miechocinesis et Połanecensis), sygn. AV 7, k. 30v.
17  W. Mroczka, Parafia Kolbuszowa. Wielkość osad tworzących kolbuszowski okręg parafialny, u schył-
ku pierwszej połowy XVII w., w świetle akt metrykalnych, ZK, 2008, nr 5, s. 28-29.
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1641 2 1 63 15 30 6 25 8
1642 7 – 50 23 22 7 24 10
1643 5 11 47 21 16 6 21 6
1644 – 12 54 15 24 4 24 1
1645 5 9 49 23 27 4 19 –
1646 5 2 39 22 34 7 22 2

1647 3 10 47 21 21 2 27 1

1648 10 5 34 18 25 4 18 1
1649 7 15 45 24 20 4 23 2
1650 5 6 40 13 21 4 27 2
Razem 48 71 468 201 240 48 230 33

Z powyższego wykazu wynika, że w ciągu dekady w połowie XVII wieku 
ochrzczonych zostało ponad 1.300 osób zamieszkujących osady tworzące kolbu-
szowski okręg parafialny. Nie jest to wyliczenie pełne, bowiem ujmuje tylko osiem 
większych miejscowości. Prócz tego incydentalnie zdarzało się przyjmowanie chrztu 
przez mieszkańców innych, mniejszych osad oraz folwarków, hut i młynów. Przykła-
dowo w rozważanym okresie spotkało to pięcioro dzieci z Huty, troje dzieci z Porę-
czy oraz jedno dziecko z Górnej.

Przytoczone zestawienie ujawnia, że najludniejszą miejscowością parafii była 
Kolbuszowa. W latach 1641-1650 sakrament inicjacji chrześcijańskiej przyjęło 468 
urodzonych tam niemowląt. Liczba urodzeń utrzymywała się zasadniczo na stałym 
poziomie z niewielką tendencją spadkową. Kolejnymi, pod względem wielkości 
zaludnienia, miejscowościami były: Przedbórz, Werynia i Kupno. W omawianym 
dziesięcioleciu w każdej z nich przyszła na świat połowę mniejsza liczba dzieci niż 
w stolicy parafii. O wiele mniejsze były natomiast pozostałe osady: Domatków, Bu-
kowiec, Świerczów i Wola Domatkowska. W ciągu rozważanej dekady odnotowano 
kilkadziesiąt przypadków udzielania chrztu ich mieszkańcom: od 71 do 33.

Podczas wizytacji w roku 1676 do miejscowości parafialnych zaliczono wsie: Dzi-
kowiec, Kolbuszowę, Kupno, Świerczów, Wolę i Werynię. Zaludnienie parafii oce-
niono natomiast na około 3.000 osób18. Stanowiło to około 16% ludności całego de-

18  AKS, Visitatio interna archidiaconatus Sandomieriensis authoritate et speciali mandato illustrissimi 
ac reverendissimi principis domini, domini Andreae Trzebicki Dei et Apostolicae gratia episcopi Craco-
viensis, ducis Severiae, per me Martinum Mozgawa, canonicum Sandomieriensem Anno Domini 1676, 
mense Septembri inchoata in mense Decembri expedita, sygn. 799, s. 55.
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kanatu miechocińskiego Jak wykazał Waldemar Kowalski, struktura społeczna osad 
tworzących parafię była nieznacznie zróżnicowana. Zgodnie z rejestrami pogłówne-
go generalnego z powiatu pilznieńskiego niemal 99% mieszkańców stanowili chłopi, 
zaś szlachtę i czeladź folwarczną reprezentowały nieliczne jednostki. W omawianym 
roku wymieniono zaledwie 3 szlachciców, którzy prawdopodobnie pełnili obowiązki 
zarządców dóbr. Niewiele więcej, gdyż zaledwie 5 osób, zaliczono do czeladzi fol-
warcznej. Z kolei aż 694 osoby były pochodzenia chłopskiego: 28 z Bukowca, 242 
z Kolbuszowej, 236 z Niwisk, 28 ze Świerczowa, 60 z Trześni i 100 z Weryni. Dane 
te dotyczyły jednak tylko podatników, czyli mieszkańców powyżej 10. roku życia, nie 
licząc duchownych i żebraków. Nie sposób również pominąć mocnego przypuszcze-
nia, że liczby te zostały w dużym stopniu zaniżone. Mimo to raczej trafnie charakte-
ryzują grupy społeczne ujmowane w ówczesnych spisach19.

U schyłku XVII wieku jako składowe miejscowości parafii wskazano miasteczko 
Kolbuszowę oraz wsie: Bukowiec, Kupno, Świerczów, Werynię i Wolę. Zamieszki-
wać je miało łącznie 2.500 wiernych20. Podobne zaludnienie, jak w połowie XVII stu-
lecia, odnotowano w roku 1727. Warto zauważyć, że wśród miejscowości tworzących 
parafię pominięte zostały wówczas Smarkulów i Przedbórz, wymieniono natomiast 
Brzezówkę21. Jedenaście lat później, w roku 1738, okręg parafialny obejmował dzie-
więć miejscowości. Wymieniano wówczas: „1. Oppidum Kolbuszowa. 2. Wyryna. 3. 
Swierczow. 4. Kupno. 5. Bukowiec. 6. Wola. 7. Brzezowka. 8. Nowawieś. 9. Przed-
borz”. Mieszkało w nich ogółem 1.500 osób, które przystępowały do spowiedzi i Ko-
munii św. wielkanocnej22. Przyczyn tak dużego spadku zaludnienia szukać można 
w licznych klęskach elementarnych trapiących ówczesną Polskę, zwłaszcza wojnach, 
zarazach i latach nieurodzaju23.

W połowie XVIII stulecia jako miejscowości tworzące parafię wyliczane były 
miasteczko Kolbuszowa oraz wsie: Brzezówka, Bukowiec, Kupno, Malczów, Nowa 
Wieś, Przedbórz, Świerczów, Werynia, Wola i Zagranice. Zapisano również, że sa-
kramenty święte w okresie paschalnym przyjmowało 2.470 wiernych24. W roku 1764 
siedzibą parafii było miasteczko Kolbuszowa. Do sieci parafialnej należało kilka po-
łożonych wokół niej wiosek: Brzezówka, Bukowiec, Domatków, Huta Przedborska 

19  W. Kowalski, s. 25-26.
20  AKS, Visitationes internae et externae decanatuum Koprzywnicensis, Rudnicensis, Miechocinensis, 
Połanesensis ecclesiarum XVII, hospitalium peractae per archidiaconem Sandomieriensem Anno Domini 
MDCXCIV, mense Septembri, Octobri, Novembri, sygn. 800, s. 102.
21  AKMK, sygn. 22, s. 71.
22  AKMK, Visitatio archidiaconatus Sandomieriensis, scilicet quatuor decanatuum: Coprivnicensis, 
Polanecensis, Rudnicensis et Michocinensis, ex speciali commisione Eminentissimi S.R.E. Cardinalis pra-
esbiteri R.D. Joannis Alexandri in Lipie Lipski, episcopi Cracoviensis, ducis Severiae per me Andream 
Potocki, cathedralem Chelmensem Sandomieriensem canonicum, praepositum Siennensem etc. inchoata 
anno 1737, continuata et expedita 1738, AV 25, s. 328-329.
23  W. Kowalski, s. 26-27.
24  AKMK, Acta visitationis ecclesiarum in decanatibus Rudnicensi et Miechocinensi sub auspiciis et 
regimine Celsissimi Principis R.D. Andreae Stanislai Kostka comitis in Załuskie Załuski episcopi Craco-
viensis ducis Severiae, per me Andream Potocki Canonicum ecclesiarum cathedralium Chelmensis et co-
adiutorum Cracoviensis, archidiaconum et officialem Sandomiriensem expeditae diebus Januarii, Februarii 
et Martii anno Domini 1748, sygn. AV 42, k. 56v.
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(Poducie penes Przedborz), Kupno, Poręby Kupieńskie, Malców, Nowa Wieś, Przed-
bórz, Świerczów, Werynia, Wola Domatkowska oraz Zagranice. Miejscowości te, 
stanowiące bez wyjątku własność prywatną, zamieszkiwało łącznie 2.060 wiernych, 
którzy przystępowali do sakramentów świętych25.

Pod sam koniec okresu staropolskiego parafia kolbuszowska w dalszym ciągu na-
leżała do dekanatu miechocińskiego, który zawierał się w strukturze archidiakona-
tu sandomierskiego. Ten z kolei był jedną z części składowych diecezji krakowskiej 
przynależnej do prowincji kościelnej w Gnieźnie. W dekanacie miechocińskim funk-
cjonowało wówczas dwanaście parafii, z których tylko dwie miały charakter miejski: 
Baranów z kościołem pw. św. Jana Chrzciciela oraz Kolbuszowa z kościołem pw. 
Wszystkich Świętych. Pozostałymi parafiami, których stolice pozostawały wsiami, 
były: Cmolas (pw. św. Wojciecha i św. Stanisława), Dzikowiec (pw. św. Mikołaja), 
Gawłuszowice (pw. św. Wojciecha), Górno (pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi 
Panny), Majdan (pw. św. Jana Chrzciciela, św. Mikołaja i św. Onufrego), Miechocin 
(pw. św. Marii Magdaleny), Ostrowy Tuszowskie (pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny), Padew (pw. św. Bartłomieja), Przewrotne (pw. Świętej Trójcy) i Rani-
żów (pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny). Oprócz tego w dekanacie czyn-
ne były dwa kościoły nieparafialne: w Kolbuszowej pw. św. Stanisława i w Trzęsów-
ce pw. Najświętszej Maryi Panny Dzikowskiej, który należał do parafii cmolaskiej. 
Dodać można, iż w Tarnobrzegu-Dzikowie prowadził działalność klasztor Ojców Do-
minikanów prowincji polskiej z kościołem pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny26.

Dostrzegając rangę parafii kolbuszowskiej oraz ważną rolę, jaką ten ośrodek re-
ligijny pełnił w regionie, w aktach z 1. poł. XVIII w. zaczęto go określać mianem 
prepozytury27. Jednak według ustaleń ks. prof. Bolesława Kumora erygowano ją 
formalnie w 1775 r.28 Było to jednak odnowienie założenia, bowiem dokument nosi 
tytuł „Innovatio Erectionis Praepositi et Mansionariorum In Ecclesia Parochiali Kol-
buszovien[si]”29. Przy świątyni parafialnej funkcjonowało kolegium mansjonarskie, 
które stanowiło kapitułę mniejszą30. Na uformowanie się kolbuszowskiej prepozytury 
niewątpliwy wpływ wywarło przekształcenie się miejscowości w organizm miejski, 

25  AKMK, Acta visitationis ecclesiarum in archidiaconatu Sandomiriensi consistentium de speciali 
mandato Celsissimi Principis R.D. Cajetani Ignatii Sołtyk episcopi Cracoviensis ducis Severiae, per me 
Joannem Cantium Ligęza STD ecclesiarum Insignis Collegiatae Sandomiriensis archidiaconum, in Trójca 
curatum expeditae anno Domini 1764 inchoatae annisque sequentibus 1765 et 1766 terminatae (Decanatus 
Połanecensis, Miechocinensis, Rudnicensis et Coprivnicensis), sygn. AV 51, k. 113v.
26  S. Litak, Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, Lublin 
[2006], s. 263-264, 405.
27  Zob. AKMK, sygn. AV 42, k. 55.
28  B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 3, Kraków 2000, s. 435. Zob. S. Zych, Związki 
proboszczów kolbuszowskich z diecezją przemyską obrządku łacińskiego przed 1772 r., ZK, 2002, nr 3, 
s. 15.
29  AKMK, Acta actorum consistorii generalis Cracoviensis sub officialatu Illustrissimi et Reverendissi-
mi Domini Francisci de Potkana Potkanski, Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopi Patarensis, suffraganei, 
canonici, vicarii in spiritualibus et officialis generalis Cracoviensis, annorum 1774 et 1775, sygn. AOff. 
202, s. 456.
30  S. Nabywaniec, Nowe kolegiaty, s. 182.
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co nastąpiło przed 1694 r.31 Kres istnieniu prepozytury przyniosły rozbiory Polski 
i włączenie ziemi kolbuszowskiej do monarchii habsburskiej. Decyzja o likwidacji 
prepozytury została podjęta na mocy „reform józefińskich”. Z tegoż powodu zniesio-
na została kaplica szpitalna, kasacie poddano także oratoria32.

Duszpasterze
Przy prezentacji parafii kolbuszowskiej przybliżyć należy sylwetki księży, którzy 

pracowali na tej ziemi. To oni włączali do Kościoła nowych członków, szafowali sa-
kramenty pokuty i Eucharystii, błogosławili małżeństwa, namaszczali chorych ole-
jami świętymi, odprowadzali na cmentarz zmarłych parafian. Do ich zadań należało 
głoszenie słowa Bożego, celebrowanie licznych nabożeństw, udzielanie sakramenta-
liów, organizowanie życia parafialnego. Kapłani dbali o wygląd i wyposażenie świą-
tyń. Byli moderatorami różnych dzieł pobożnych: bractw, szpitala, szkoły. W ich ge-
stii leżała troska o całokształt życia duchowego wiernych.

Pełny i dokładny poczet kolbuszowskich duszpasterzy jest trudny do ustalenia. 
Kłopotu nie sprawia natomiast ustalenie samego wykazu proboszczów. Wiadomo, 
że do swojej śmierci, która miała miejsce przed 3 października 1516 r., obowiązki 
rządcy parafii pełnił nieznany z nazwiska oraz pochodzenia ks. Marcin. Następnym 
proboszczem pozostawał ks. Feliks z Kolbuszowej. Beneficjum objął on w dniu 
13 października 1516 r. i zajmował je aż do śmierci, która nastąpiła prawdopodob-
nie w początku 1523 roku. Taka sytuacja – zajmowanie plebanii przez proboszcza 
pochodzenia chłopskiego, a niekiedy nawet rodzimego – bywała częsta zwłaszcza 
w parafiach peryferyjnych dóbr Tarnowskich. Następcą ks. Feliksa był ks. Miko-
łaj z Rzochowa, który został kanonicznie instytuowany w Kolbuszowej w dniu 15 
kwietnia 1523 r. Koordynował duszpasterstwo w Kolbuszowej do roku 1529. Wedle 
zachowanych dokumentów, w roku 1565 proboszczem kolbuszowskim pozostawał 
nieznany z nazwiska oraz pochodzenia ks. Jan. Od roku 1577 do marca 1604 roku 
na omawianej plebanii rezydował ks. Wawrzyniec Małek z Ropczyc33.

Od 22 marca 1640 r. parafią kolbuszowską administrował ks. Adam Czyżowicz 
(Czyż). Świadczyły o tym m.in. zapisy wizytacyjne z roku 164634. Kapłan ten po-
chodził prawdopodobnie z Przecławia. Nie wiadomo, kiedy dokładnie przestał pełnić 
posługę proboszczowską w Kolbuszowej. Zapisy metrykalne potwierdzają jego ak-
tywność jeszcze w dniu 3 lipca 1652 r.35 Wiadomo wszakże, iż następnymi rządcami 
parafii byli: od roku 1653 ks. Krzysztof Kochanowicz, a od roku 1657 ks. Hieronim 
Buski. W roku 1663 na plebanii kolbuszowskiej rezydował ks. Walenty Polecki. 
We wrześniu tego samego roku w parafii nad Nilem osiadł ks. Jan Małecki (Matec-

31  AKS, sygn. 800, s. 101: „Kolbuszowa. Oppidum noviter fundatum”.
32  M. Piórek, 500 [lat] kolbuszowskiej parafii, s. 21.
33  P. Miodunka, Sieć parafialna, s. 114; tegoż, Parafie i duchowieństwo, s. 138.
34  AKapMK, sygn. AV 7, k. 30v.
35  W. Mroczka, Parafia kolbuszowska u schyłku pierwszej połowy XVII wieku w świetle akt metrykal-
nych, w: Pięć wieków Kolbuszowej, s. 31.
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ki). Jego następcami byli: od roku 1682 ks. Stanisław Marczewski, a od roku 1698 
ks. Tomasz Brodowicz36.

Na początku XVIII stulecia rządy w parafii kolbuszowskiej objął ks. Stanisław 
Jodłowski. Posiadał on naukowy tytuł doktora obojga praw. Około roku 1680 peł-
nił funkcję proboszcza w Strachocinie, w diecezji przemyskiej. Był także prałatem 
domowym ordynariusza przemyskiego bpa Stanisława Zbąskiego. Z dniem 26 sierp-
nia 1680 r. otrzymał prezentę na kanonika honorowego kapituły katedralnej obrząd-
ku łacińskiego w Przemyślu. Dnia 5 lutego 1688 r. instytuował się na probostwo 
w Krzywczy, chociaż nie zlecono mu obowiązku rezydowania w tej parafii (propter 
non residentia circa ecclasiam parochialem). Przez pewien czas był również pro-
boszczem w Mszanie w diecezji krakowskiej. W roku 1710 powierzono mu na krót-
ko obowiązki kustosza kapituły kolegiackiej Wszystkich Świętych w Krakowie. Jego 
poprzednikiem na tym stanowisku był zmarły ks. Andrzej Krupecki. Nową godnością 
ks. Stanisław Jodłowski nie cieszył się długo, gdyż zmarł w roku 171137.

Kolejnym proboszczem kolbuszowskim był ks. Franciszek Józef Reyman. Został 
on instytuowany na to beneficjum 16 marca 1711 r. Wspomnieć warto, że od roku 
1724 kapłan był jednocześnie proboszczem parafii pw. Narodzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Zaczerniu, w sąsiedniej łacińskiej diecezji przemyskiej. Nie rezydował 
on stale w Zaczerniu, niemniej zapisał się w jego dziejach dość pochlebnie. Był m.in. 
budowniczym miejscowego kościoła, który również odpowiednio wyposażył. Z pro-
bostwa zaczerskiego zrezygnował w roku 1738. Być może bezpośrednim powodem 
tego był fakt, że wizytujący wówczas Kolbuszowę ks. Andrzej Potocki wytknął mu, 
że nie posiada wymaganej dyspensy na kumulację beneficjów38.

Ks. Franciszek Reyman piastował zarazem godność prałata – był członkiem kapi-
tuły kolegiackiej w Opatowie w diecezji krakowskiej. Z dniem 9 marca 1715 r. mia-
nowano go kustoszem po zmarłym ks. Janie Ledochowskim. Później powierzono mu 
obowiązki kantora, zaś jego następcą w kustodii został ks. Piotr Staniewski. Funkcję 
kantora ks. Franciszek Reyman przejął w dniu 14 października 1716 r. Jego poprzed-
nikiem był zmarły ks. Jan Adamowski. Obowiązki kantora pełnił aż do śmierci, kiedy 
to na nowego kantora wybrano ks. Kazimierza Dziewulskiego. Ks. Franciszek Rey-
man pozostawał rządcą parafii kolbuszowskiej do śmierci w roku 174339.

Następnym proboszczem kolbuszowskim był ks. Franciszek Ksawery Kozłow-
ski. Przyszedł on na świat w roku 1702 w ziemi przemyskiej. Sakrament kapłaństwa 
otrzymał w roku 1726. Z dniem 12 sierpnia 1733 r. został instytuowany na probostwo 
w Cmolasie w diecezji krakowskiej, a województwie sandomierskim, będąc następcą 
ks. Antoniego (Jakuba) Hanickiego (Chąnickiego). Była to parafia wiejska pozosta-

36  S. Zych, Z badań nad dziejami kolbuszowskiej parafii farnej, cz. 1, Kolbuszowa 2004, s. 27.
37  Tamże, s. 19; tegoż, Związki proboszczów kolbuszowskich, s. 15; J. Szczepaniak, Spis prałatów i ka-
noników kapituły katedralnej oraz kapituł kolegiackich diecezji krakowskiej (XVIII w.), Kraków 2008, 
s. 105; tegoż, Spis prepozytów i plebanów diecezji krakowskiej (XVIII w.), Kraków 2008, s. 265.
38  AKMK, sygn. AV 22, s. 71;sygn. AV 24 s. 327; S. Zych, Z badań nad dziejami, s. 19; M. Lech, 
B. Skała, Dzieje parafii w Zaczerniu, Rzeszów 1999, s. 8.
39  J. Szczepaniak, Spis prałatów, s. 83-84; tegoż, Spis prepozytów, s. 265.
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jąca pod patronatem szlacheckim. Ośrodkiem duszpasterstwa pozostawał drewniany 
kościół pw. świętych biskupów i męczenników Wojciecha i Stanisława. Pozostając 
duszpasterzem cmolaskim, w dniu 11 lutego 1743 r. ks. Franciszek Ksawery Kozłow-
ski objął obowiązki rządcy parafii w Kolbuszowej. Zadania te spełniał do śmierci, 
która nastąpiła w roku 175940.

Ostatnim proboszczem kolbuszowskim w okresie staropolskim był ks. Tomasz 
Lipieński (Lipiński). Kapłan ten urodził się w roku 1722. Studiował w Krakowie. 
Omawianą parafię objął z dniem 21 lipca 1759 r. Niestety, nie wiadomo, kiedy zmarł. 
Stało się to na pewno przed rokiem 1785, gdy beneficjum kolbuszowskie przejął ks. 
Maksymilian Grabkowski, który duszpasterzował tu od roku 1785 do dnia 21 stycz-
nia 1791 r. Za czasów ks. Tomasza Lipieńskiego, w roku 1774, kościół kolbuszowski 
został rozbudowany41.

W podejmowanych działaniach duszpasterskich proboszczowie kolbuszowscy byli 
wspomagani przez innych kapłanów. Zaliczyć do nich trzeba przede wszystkim wika-
riuszy. Prócz wyręczania plebanów w codziennej pracy do ich obowiązków należa-
ło m.in. codzienne celebrowanie nabożeństw ku czci Matki Najświętszej, jak również 
trzykrotnie w tygodniu sprawowanie Eucharystii w intencji fundatora: we wtorki, 
środy i soboty. Wikariusze mieli swoje uposażenie. Ich płaca, zwana salarium, w roku 
1604 wynosiła 16 zł w stosunku rocznym. W drugiej połowie tegoż stulecia czterej 
współpracownicy proboszcza otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 70 fl.42.

Wedle świadectwa z roku 1748 wikariusze kolbuszowscy otrzymywali kwartalnie 
od przedstawiciela dworu, dzierżawcy browaru, kwotę 60 fl. Była to fundacja wła-
ściciela miejscowych dóbr, a zarazem wojewody krakowskiego Michała Aleksandra 
Lubomirskiego. W zamian na kapłanach tych ciążyła powinność odmawiania oficjum 
ku czci Matki Bożej i codzienne celebrowanie śpiewanej Mszy św. wotywnej za du-
sze fundatorów z wyjątkiem niedziel i świąt kościelnych. W te dni z kolei wikariusze 
byli zobowiązani recytować oficjum poranne i śpiewać wieczorną godzinę brewiarzo-
wą. Prócz tego do ich zadań należało wspomaganie prepozyta w różnych działaniach 
duszpasterskich i sprawowanie zwykłej „curam animarum”43.

Na przestrzeni wieków instytucja wikariuszy oraz liczba tych duszpasterzy w Kol-
buszowej była zmienna44. Przykładowo w rejestrze kontrybucji z roku 1577 wyraźnie 
zaznaczono brak wikariusza w tej parafii45. Niekiedy jednak rządcy parafii kolbu-
szowskiej byli oceniani pozytywnie, jeśli chodzi o dobór współpracowników. Przy-

40  AKMK, sygn. AV 42, k. 56; J. Szczepaniak, Najstarsze spisy duchowieństwa diecezji krakowskiej, 
„Folia Historica Cracoviensia”, 2005, vol. 11, s. 164-165; tegoż, Spis prepozytów, s. 264-265.
41  AKMK, sygn. AV 51, k. 115; J. Szczepaniak, Spis prepozytów, s. 265; Zbiory S. Zycha, Descriptio 
Ecclesiarum Parochialium & Beneficiorum in Dioecesi Cracoviensi parte Cisvistulana Consistentium cuius 
circumstantiis in Tabella Normali ab Excelso Gubernio sub die 2da 7bris anni elapse porrecta specificatis 
facta Anno Domini 1776, s. 46 [fotokopia]; M. Piórek, 500 [lat] kolbuszowskiej parafii, s. 21.
42  AKS, sygn. 799, s. 55-56; M. Piórek, 500 lat kolbuszowskiej parafii pw. Wszystkich Świętych, KR, 15 
VII 2009 r., s. 21.
43  AKMK, sygn. AV 42, k. 56-56v.
44  Wykaz wikariuszów w Kolbuszowej z lat 1663-1772 znajduje się w aneksie do niniejszego artykułu.
45  P. Miodunka, Parafie i duchowieństwo, s. 128.
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kładowo na słowa pochwały zasłużył proboszcz ks. Franciszek Reyman, który, jako 
wyjątek wśród proboszczów diecezji krakowskiej, postarał się o czwartego wikariu-
sza dla korzyści swoich parafian46.

Zachowane źródła przekazują, iż w roku 1604 na wikariacie kolbuszowskim pozo-
stawał ks. Feliks z Sędziszowa47. W dniu 23 listopada 1663 r. na stanowisko to został 
przeznaczony ks. Franciszek Kubalewicz, syn Alberta. Do pierwszej tonsury przy-
stąpił on 25 marca 1662 r. Święcenia subdiakonatu przyjął 22 grudnia 1663 r., diako-
natu 29 marca 1664 r., a prezbiteratu dwa tygodnie później. Razem z tym kapłanem 
do Kolbuszowej miał przybyć Zygmunt Kwiatonowski (Kwiatoniowski), s. Pawła. 
W roku 1664 udzielono mu wyższych święceń duchownych: 29 marca subdiakonatu, 
20 września diakonatu, a 20 grudnia prezbiteratu. Dodać warto, że już 23 września 
tegoż roku otrzymał on prowizję48 na wikariat w Ciężkowicach w dekanacie bieckim. 
W dniu 23 stycznia 1663 r. nominację do Kolbuszowej przyznano ks. Andrzejowi Stę-
czykowiczowi (Steczykowiczowi, Stanczykowiczowi), synowi Stanisława. Zachowa-
ne źródła przekazują, iż 8 kwietnia 1662 r. jego udziałem stała się tonsura i święcenia 
niższe, 10 marca 1663 r. subdiakonat, 8 marca 1664 r. diakonat, a 7 czerwca 1664 r. 
prezbiterat. Z dniem 13 maja 1664 r. objął on wikariat w niedalekim Rzochowie. Pięć 
lat później, 4 listopada 1669 r., do fary kolbuszowskiej przeznaczony został ks. Piotr 
Mikołajecki (Mikołajkowic), syn Marcina. Według zachowanych informacji na dro-
dze do sakramentu kapłaństwa przyjął on kolejne stopnie: 5 marca 1667 r. tonsurę, 21 
grudnia 1669 r. subdiakonat, a 20 grudnia 1670 r. diakonat. W dniu 27 marca 1672 r. 
proboszcz ks. Jan Małecki postarał się o kolejnego wikarego. Był nim ks. Błażej 
Sternfel, syn Tomasza. Przyjął on subdiakonat 2 kwietnia 1762 r., a diakonat dwa ty-
godnie później. Dnia 15 grudnia tegoż roku prowizję na wikariat dostał też ks. Piotr 
Swientosławski (Świętosławski). Do tonsury przystąpił on 16 kwietnia, a do subdia-
konatu 17 grudnia w tymże roku. Diakonat przyjął 23 grudnia 1673 r., a prezbiterat 
10 marca 1674 r. W międzyczasie, 21 lipca 1763 r., przydzielono go do ołtarza Bo-
żego Ciała i św. Longina w kościele archiprezbiteralnym w Krakowie, a 29 stycznia 
1674 r. do kościoła parafialnego w Chechle49.

Na progu czwartej ćwierci XVII stulecia w Kolbuszowej odnotowano obecność aż 
czterech wikariuszy. Zadania te spełniali: ks. Bartłomiej Olszewski, ks. Kazimierz Sli-
zewicz (Slizowic), ks. Andrzej Stolarski i ks. Grzegorz Spytkowski50. Pierwszy z nich 
był synem Mateusza Olszewskiego. Otrzymał tonsurę i cztery pierwsze święcenia 14 
marca 1671 r., subdiakonat 17 grudnia 1672 r., zaś diakonat 1 kwietnia 1673 r. i pre-
zbiterat 23 września 1673 r. Wikariat kolbuszowski przeznaczono mu 26 października 

46  Por. J. Bendyk, Działalność duszpasterska biskupa Jana Aleksandra kardynała Lipskiego w diecezji 
krakowskiej w latach 1732-1746, Kraków 1997, s. 85.
47  AKapMK, sygn. AVCap. 23, k. 23.
48  Prowizja był to tytuł do święceń, przydział na konkretny wikariat, będący zagwarantowaniem utrzy-
mania kandydata do święceń. Najczęściej udzielano jej jeszcze przed święceniami subdiakonatu.
49  J. Szczepaniak, Katalog duchowieństwa diecezjalnego zestawiony na podstawie krakowskich ksiąg 
święceń (1646-1789), t. J-M, Kraków 2008, s. 562, 588, 716; tegoż, Katalog duchowieństwa, t. N-S, 
s. 1092, 1120.
50  AKS, sygn. 799, s. 55.
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1672 r. Drugi z wymienionych duchownych był synem Jakuba Slizewicza. Przyjął 
tonsurę 23 maja 1671 r., subdiakonat 23 grudnia 1763 r., diakonat 19 maja następ-
nego roku, a prezbiterat 21 marca 1676 r. Już 4 grudnia 1673 r. został przeznaczony 
do Kolbuszowej. Prawdopodobnie w tym samym roku nominację do opisywanej pa-
rafii dostał ks. Stanisław Zarembski, s. Bartłomieja. Jego droga do sakramentu ka-
płaństwa była dość krótka, gdyż obejmowała: święcenia mniejsze 28 marca 1673 r., 
subdiakonat 23 września tegoż roku, diakonat trzy miesiące później i prezbiterat 22 
września 1674 r.51

Z dniem 9 marca 1683 r. prowizję na wikariat otrzymał ks. Andrzej Fortunowicz 
(Fertunowic, Tertonowic), syn Andrzeja. Zachowane informacje przekazują, że tonsu-
rę przyjął on 4 czerwca 1678 r., subdiakonat 17 kwietnia 1683 r., diakonat 18 grudnia 
tegoż roku, zaś prezbiterat 17 marca 1685 r. W połowie lat 80. tegoż wieku do Kol-
buszowej skierowany został ks. Jan Brzeziński, syn Wawrzyńca. Pierwszą tonsurę 
i cztery niższe święcenia kapłańskie przyjął on 1 marca 1681 r. Trzy lata później 
otrzymał dalsze święcenia: 18 marca subdiakonat, a 18 września diakonat. Do sakra-
mentu święceń w randze prezbiteratu przystąpił 17 marca 1685 r. Dwa lata później 
do omawianej parafii trafił ks. Wawrzyniec Baiorski, syn Jana. Cztery niższe święce-
nia przyjął on 26 lutego 1684 r., subdiakonat 29 marca 1687 r., diakonat 20 września 
tegoż roku, a prezbiterat – trzy miesiące później52

Zgodnie ze źródłami archiwalnymi w roku 1720 prowizję do Kolbuszowej do-
stał ks. Walenty Wolakiery (Wolakieri, Wolakery). Do tonsury przystąpił on już 19 
września 1716 r. Subdiakonat otrzymał dopiero 24 lutego 1720 r., diakonat 12 marca, 
a prezbiterat 30 marca tegoż roku. U progu trzeciej dekady XVIII stulecia wikariat 
kolbuszowski, jako swą pierwszą placówkę duszpasterską objął ks. Józef Klinowicz 
(Klinowic), syn Andrzeja. Pierwszą tonsurę przyjął on 20 września 1722 r. Po roku, 
13 marca, otrzymał pierwsze święcenia wyższe. Do diakonatu przystąpił dwa tygo-
dnie później53. W roku 1727 jako wikariusz przy Franciszku Reymanie pracował m.
in. ks. Jan Witkiewicz54. Z kolei jedenaście lat później współpracownikami tegoż 
proboszcza byli: ks. Stanisław Niedziałkowski, Jan Markiewicz i ks. Józef (Florian) 
Związkiewicz55. Ten ostatni przyjął niższe święcenia 26 maja 1735 r. Dwa kolejne 
stopnie święceń otrzymał 24 września i 17 grudnia tegoż roku, zaś prezbiterat 26 maja 
1736 r. Prowizję na współpracownika kolbuszowskiego plebana przydzielono mu już 
31 sierpnia 1735 r.56

W roku 1743 na omawiany wikariat skierowany został ks. Ignacy Ligeziński (Li-
gęziński), syn Jana. Przyszedł on na świat około roku 1719 w Kolbuszowej. Wy-
kształcenie zdobywał m.in. w Rzeszowie. Do pierwszej tonsury i czterech niższych 

51  J. Szczepaniak, Katalog duchowieństwa, t. N-S, s. 808, 1044; tegoż, Katalog duchowieństwa, t. T-Ż, 
Kraków 2008, s. 1313.
52  Tegoż, Katalog duchowieństwa, t. A-I, Kraków 2008, s. 30, 104, 245; tegoż, Katalog duchowień-
stwa, t. T-Ż, s. 1170.
53  Tegoż, Katalog duchowieństwa, t. J-M, s. 473; tegoż, Katalog duchowieństwa, t. T-Ż, s. 1263.
54  AKMK, sygn. AV 22, s. 71.
55  AKMK, sygn. AV 24, s. 327.
56  J. Szczepaniak, Katalog duchowieństwa, t. T-Ż, s. 1353.
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święceń przystąpił on 19 maja 1742 r. Rok później przyjął trzy wyższe święcenia: 
9 marca subdiakonatu, 13 kwietnia diakonatu, a 8 czerwca prezbiteratu. W dniu 14 
września 1759 r. otrzymał kanoniczną instytucję na stanowisko rządcy parafii Ostro-
wy w dekanacie miechocińskim. Pracował tam do roku około 1794. Prawdopodobnie 
za czasów jego proboszczowania likwidacji uległ szpital ubogich istniejący od poło-
wy XVII wieku57.

W roku 1745 r. współpracownikami proboszcza byli m.in. ks. Jan Markiewicz i ks. 
Wojciech Wyczyński. Trzy lata później parafia dysponowała czterema wikariuszami. 
Byli to: ks. Ignacy Ligęziński, ks. Jan Markiewicz, ks. Józef Kusztylski58 oraz ks. To-
masz Lipka (Lipiński), syn Tomasza59. Ostatni z nich został prawdopodobnie w póź-
niejszych latach wspomnianym już proboszczem kolbuszowskim. Pierwszą tonsurę 
i niższe święcenia otrzymał 20 grudnia 1744 r. W następnym roku, w dniu 18 grudnia, 
przystąpił do subdiakonatu. W roku 1746 otrzymał diakonat 21 sierpnia i prezbiterat 
11 września60. W dniu 12 listopada 1760 r. pomocnikiem ks. Tomasza Lipińskiego 
został ks. Józef Frankiewicz, syn Józefa. Pierwszą tonsurę przyjął on 21 września 
1759 r. Rok później, 20 grudnia, przystąpił do subdiakonatu. Drugie święcenia wyż-
sze otrzymał 14 lutego, a trzecie 16 maja 1761 r.61

Innymi duszpasterzami byli altarzyści i mansjonarze. Ci ostatni pojawili się 
w Kolbuszowej w drugiej połowie XVII w., po ustanowieniu w miasteczku prepo-
zytury. Kolegium czterech mansjonarzy ufundował kolator parafii Aleksander Mi-
chał Lubomirski. Od roku 1694 utrzymywanie kolegium mansjonarskiego spoczęło 
na miejscowym dworze62. W niektórych latach mansjonarze pełnili zarazem obowiąz-
ki wikariuszów. Było tak m.in. podczas wizytacji parafii w roku 1764. Do grona tych 
kapłanów należeli wówczas: 73-letni ks. Wojciech Wyczyński, 67-letni ks. Jan Mar-
kiewicz, 35-letni ks. Benedykt Głowacki i 27-letni ks. Józef Frankiewicz63.

Na terenie parafii kolbuszowskiej zaznaczyła się też okazjonalna działalność dusz-
pasterska innych kapłanów, którzy nie posiadali tu kanonicznej instytucji. Incydental-
nie zastępowali oni miejscowych księży, przeważnie rządców parafii. Potrzeba taka 
nasilała się zwłaszcza, gdy proboszczowie nie mieli do pomocy żadnego wikariusza. 
W przypadku ich choroby bądź wyjazdu, szafarstwem sakramentów i sakramentaliów 
oraz posługą duchową zajmowali się zastępujący ich kapłani diecezjalni i zakonni. 
Jako zobrazowanie tego faktu może służyć analiza zapisów metrykalnych z lat 40. 
XVII wieku. Ujawnia ona nazwiska, a niekiedy również miejsce stałej pracy duszpa-
sterskiej księży posługujących w Kolbuszowej na czas zastępstwa. I tak 29 kwietnia 
1640 r. jako szafarz sakramentu chrztu wymieniony jest ks. Jakub Zaguła. W dniach 

57  Tegoż, Katalog duchowieństwa, t. J-M, s. 608; S. Zych, Parafia i sanktuarium w Ostrowach Tuszow-
skich. Zarys dziejów, Mielec 2007, s. 27, 33; Zbiory S. Zycha, Descriptio Ecclesiarum Parochialium, s. 46.
58  Kapłan ów zajmował jednocześnie stanowisko prebendarza parafii Sietesz w diecezji przemyskiej.
59  AKMK, sygn. AV 42, k. 56; S. Zych, Z dziejów Kościoła katolickiego na terenie obecnej diecezji 
przemyskiej. Studia i szkice, Kolbuszowa 2010, s. 110.
60  J. Szczepaniak, Katalog duchowieństwa, t. J-M, s. 612.
61  Tegoż, Katalog duchowieństwa, t. A-I, s. 258.
62  M. Piórek, 500 lat kolbuszowskiej parafii, s. 21.
63  AKMK, sygn. AV 51, k. 115v.
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13-21 stycznia 1641 r. tego samego sakramentu udzielił kilkanaście razy altarzysta 
przecławski ks. Jan Miechowicki. W tym samym roku, dnia 12 maja, nieznany z na-
zwiska ks. Albert, wikariusz z Przecławia, również ochrzcił pod nieobecność pro-
boszcza troje dzieci. Dnia 22 kwietnia 1646 r. jako szafarz chrztu wystąpił w Kolbu-
szowej prepozyt rzochowski ks. Franciszek Aleksandrowic, a 27 września tegoż roku 
wikariusz niepołomicki ks. Wojciech Białecki.

Wśród tych kapłanów nie zabrakło też zakonników. Dla przykładu od 11 marca 
do 2 kwietnia 1641 r. nowi członkowie Kościoła przyjmowali chrzest w kolbuszow-
skiej farze z rąk o. Jana Radomia pochodzącego z leżajskiego klasztoru bernardyń-
skiego. Cztery lata później, 21 sierpnia 1645 r., to samo zadanie spełnił o. Walenty 
Sieradzanin z wymienionej wyżej placówki zakonnej. Bernardyni leżajscy gościli 
w Kolbuszowej i w późniejszych latach. Przykładowo 15 i 25 sierpnia 1646 r. sa-
kramentu inicjacji chrześcijańskiej udzielał w zastępstwie nieobecnego proboszcza 
o. Kazimierz Chochlewski. W dniu 20 sierpnia następnego roku szafarzem tego sa-
kramentu był inny zakonnik z Leżajska, którego tożsamość nie została zanotowana. 
Niekiedy opiekę duszpasterską dla miejscowych wiernych zapewniali kolbuszowscy 
rodacy, jak ks. Jan Grodzki, administrator parafii w Sędziszowie. Wedle ksiąg metry-
kalnych, w dniu 22 lutego 1650 r. kapłan ów pobłogosławił jedno z małżeństw zawar-
tych w miejscowej świątyni parafialnej64.

Nie zawsze jednak ilość duszpasterzy szła w parze z ich czystością moralną. Jako 
przykład wskazać można wizytację z roku 1676, która stwierdziła, że dwaj wikariu-
sze stali się przyczyną zgorszenia. Skandale dotyczyły ks. Tomasza Przeczławskiego  
i ks. Andrzeja Stolarskiego. Dla wyjaśnienia tych zarzutów przesłuchani zostali 
wszyscy kapłani oraz świadkowie świeccy, m.in. organista Stanisław Woycieszka, 
kantor Szymon Babecki i ogrodnik kościelny Wojciech Turek”65. W odmiennym 
tonie zapisano świadectwo na temat kolbuszowskiego duchowieństwa niecałe dwie 
dekady później. Wizytacja z 27 października 1694 r. stwierdziła bowiem: „Wikary-
owie za dozorem Xdza Proboszcza porządnie Curs odprawuią y pilnie we wszytkim 
zostaią, po gospodach nie bywaią, zgadzaią się, nie czynią uciążenia od pogrzebow 
Parafianom”66.

Wspomnieć także tu należy o powołaniach do służby Bożej z omawianej parafii. 
Pomijając osobę drugiego miejscowego proboszcza, jednym z pierwszych znanych 
kolbuszowian stanu duchownego był ks. Marcin z Kolbuszowej (proboszcz w Pniowie 
w 1562 r.)67, a kolejnym ks. Mikołaj Wakulowic (Walkowic, Wialekowic), syn Macie-
ja. Był kapłanem diecezji krakowskiej. Święcenia subdiakonatu przyjął 7 kwietnia 
1601 r. Rok później, w dniu 23 marca, otrzymał diakonat, zaś po kilkunastu dniach,  
6 kwietnia, również prezbiterat. Jako neoprezbiter trafił prawdopodobnie do Kołaczyc 
bądź Gogołowa. Niewiele później do stanu kapłańskiego włączony został ks. Stani-
sław Grodzki (Groczki), syn Stanisława. On również wstąpił w szeregi kapłanów die-

64  W. Mroczka, Parafia kolbuszowska, s. 32-34.
65  AKS, sygn. 799, s. 56-59.
66  AKS, sygn. 800, s. 103-104.
67  W. Mroczka, Marcin z Kolbuszowej i rodzina Grodzkich, ZK, 1/2002, s. 17.
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cezji krakowskiej. Do pierwszych z wyższych święceń przystąpił 4 kwietnia 1605 r. 
W dniu 24 września tegoż roku otrzymał święcenia diakonatu. W następnym roku, 
dnia 12 grudnia, uzyskał prezbiterat. Przypuszcza się, iż bezpośrednio po przyjęciu 
sakramentu kapłaństwa pracował jako duszpasterz na wikariacie w Cmolasie68.

Jako kolejny przykład kapłana wywodzącego się z Kolbuszowej można wskazać 
ks. Wojciecha Kossakowskiego. Duchowny ten przyszedł na świat w roku 1685. 
Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 11 marca 1713 r. Dnia 31 marca 1724 r. został in-
stytuowany na probostwo w Lipnicy Wielkiej w diecezji krakowskiej. Była to parafia 
wiejska pozostająca pod patronatem królewskim. Duszpasterstwo koncentrowało się 
wokół murowanego kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Ks. Woj-
ciech Kossakowski zmarł 11 grudnia 1755 r.69 Innym kolbuszowianinem był ks. Woj-
ciech Tęczyński. Przyszedł on na świat około roku 1713. Wykształcenie zdobywał m.
in. w Rzeszowie. W maju 1746 roku został zainstalowany na probostwie w parafii 
Padew w dekanacie miechocińskim. W roku 1729 urodził się w Kolbuszowej ks. Mi-
chał Lichoniewicz. Studiował on na Akademii Krakowskiej. Z dniem 25 października 
1769 r. otrzymał aplikatę na probostwo w Szymbarku w dekanacie bieckim70.

Plebania i uposażenie parafii
Praca kapłanów nie byłaby możliwa, gdyby nie pewne zaplecze materialne. 

To samo dotyczyło istnienia i funkcjonowania samej parafii. Dzięki hojności funda-
tora parafii, a także wsparciu kolejnych dobroczyńców, duchowni mieli zagwaran-
towane miejsce życia i pracy. Środki na swoje utrzymanie czerpali m.in. z uprawy 
posiadanej ziemi i hodowli żywego inwentarza. Parafianie byli zobowiązani do skła-
dania na potrzeby parafii i kapłanów pewnych świadczeń – finansowych i w naturze. 
Pewne należności przekazywała parafii również lokalna wspólnota izraelicka. Ta sfe-
ra ekonomiczna była niezbędna, aby na ziemi kolbuszowskiej mogła być sprawowana 
służba Boża i głoszone słowo Boże.

Miejscowo duszpasterze posiadali liczne zabudowania mieszkalne i gospodar-
cze. Tworzyły je m.in.: plebania, wikarówka, domy dla służby kościelnej, budynek 
szkolny oraz obiekty gospodarcze. O osobnych budynkach dla proboszcza, wikariu-
szy oraz rektora szkoły mówiło już sprawozdanie wizytacyjne z początku XVII wie-
ku71. Dom plebański wnosił się na południe od kościoła farnego. Został zbudowany 
z drewna. Podczas wizytacji parafii w roku 1646 plebanię oceniano jako przestron-
ną. Trzy dziesięciolecia później zarówno wikarówka, jak i mieszkanie rektora szkoły 
oceniono dość pozytywnie. W roku 1694 zapisano wszakże, iż budynki plebańskie 
są stare i potrzebują naprawy, podobnie jak wikarówka. W zbliżonym tonie w roku 
1727 zaznaczono, że z powodu starości plebania chyli się ku upadkowi (Residentia 
Praeposituralis ob vetustatem corruitur). W podobnym stanie znajdowały się domy 
wikariuszy. Jeden z nich był całkowicie zniszczony. Inny jeszcze istniał, ale jego ścia-

68  S. Zych, Początki kolbuszowskiej parafii farnej, ZK, 2001, nr 11-12, s. 17.
69  J. Szczepaniak, Najstarsze spisy duchowieństwa, s. 281.
70  Zbiory S. Zycha, Descriptio Ecclesiarum Parochialium, s. 46, 55.
71  AKapMK, sygn. AVCap. 23, k. 24.
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ny były zbutwiałe i osłabione. W przeciwieństwie do nich dość dobrze prezentowały 
się domy organisty i dzwonnika. Były one drewniane, kryte gontem. Sytuacja ta nie 
zmieniła się wiele przez następnych jedenaście lat. W roku 1728 zapisano, iż plebanii 
grozi zawalenie się. Co ciekawe, w tym samym czasie wikariusze dysponowali trze-
ma drewnianymi, dosyć wygodnymi budynkami72.

Przed rokiem 1748 nową plebanię wzniósł ówczesny proboszcz ks. Franciszek 
Ksawery Kozłowski. Zabudowania plebańskie obejmowały wówczas także: dom dla 
służby, spichlerz, stodołę, oborę i stajnię. Mieszkanie prepozyta oceniano jako dosyć 
obszerne i wygodne. Majętność proboszczowska była ogrodzona drewnianym pło-
tem. W sąsiedztwie został zasadzony nowy sad owocowy. W dobrym stanie znajdo-
wała się wikarówka, w której wydzielone były cztery pomieszczenia. W wygodnych, 
oddzielnych budynkach mieszkali organista i dzwonnik73.

Wymieniona wyżej plebania nie służyła długo proboszczowi. Już w roku 1763 zo-
stał bowiem wybudowany dla niego nowy budynek mieszkalny. Był on drewniany, 
przykryty dachem z gontu. Spośród trzech pobliskich zabudowań dwa były niedaw-
no odnowione, zaś trzecie wzniesiono od podstaw. Ówczesny proboszcz ks. Tomasz 
Lipieński zadbał również o postawienie nowego spichlerza krytego gontem. W jego 
pobliżu znajdowała się cysterna na wodę zabezpieczona drewnianą pokrywą, z wia-
drem do czerpania wody. Przy plebanii zasadzony został nowy sad owocowy. Znaj-
dował się w nim drewniany dom kryty gontem, w którym przechowywano bibliotekę 
kościelną. Cała posiadłość prepozyta była ogrodzona drewnianym płotem, po którego 
zachodniej stronie umieszczono jedną większą bramę. Niedaleko znajdował się dom 
mansjonarzy. Był on przykryty gontem i wyposażony w cztery pomieszczenia74.

O pierwotnym uposażeniu parafii mówi Liber memorabilium kościoła kolbu-
szowskiego. Niestety, rękopis ten zawiera jedynie wypis z nieznanego dokumen-
tu erygowania parafii. Nadto nie jest w pełni wiarygodny, gdyż założenie placówki 
duszpasterskiej osadza jeszcze w 1312 roku. Wedle tego źródła właściciel Kolbuszo-
wej, a zarazem fundator parafii, Janusz Rokosz przeznaczył na jej potrzeby uprawną 
rolę i łąkę między kościołem a wsią Nowa Wieś łącznie z poddanymi. Kościół miał 
otrzymywać dziesięcinę snopową ze wsi: Bukowiec, Kupno, Nowa Wieś, Przedbórz, 
Świerczów i Werynia, jak również meszne ze wsi: Brzezówka, Bukowiec, Kolbuszo-
wa, Porębki, Poręby, Przedbórz, Widełka i Werynia. Za odśpiewanie Mszy św. przed 
wielkim ołtarzem w intencji dusz zmarłych duchowni pobierali dodatkowy czynsz. 
Oprócz tego mogli bez przeszkód korzystać z wyrębu w lasach dworskich oraz z wol-
nej propinacji piwa i wódki75.

O dochodach kościoła kolbuszowskiego mówiło m.in. sprawozdanie z roku 1676. 
Do majątku plebańskiego należał łan ziemi ciągnący się od kościoła aż do lasu 
od strony Rzochowa o szerokości od drogi publicznej i dworskiego gruntu Jastrzę-

72  AKapMK, sygn. AV 7, k. 31; AKS, sygn. 799, s. 55; sygn. 800, s. 101-102; AKMK, sygn. AV 22, 
s. 73; sygn. AV 24, s. 325.
73  AKMK, sygn. AV 42, k. 56.
74  AKMK, sygn. AV 51, k. 115.
75  APK, LMK, s. 1.



46

biec (Jastrzembiec) do granicy „Piórko”. Parafia była właścicielem dwóch stawów 
rybnych oraz dwóch ogrodów. Dwa dni w tygodniu na potrzeby placówki pracowało 
dwóch ogrodników. W podobny sposób służyło dwóch kmieci i ośmiu komorników. 
Parafia otrzymywała dziesięcinę z gruntów folwarku Podsobnie76.

Ze szczegółami uposażenia parafii zapoznaje też relacja z wizytacji w roku 1727. 
W dalszym ciągu placówka dysponowała łanem ziemi o długości 42 staj od strony 
Rzochowa, rozciągającym się na szerokości od pola zwanego Jastrzębiec aż do gra-
nicy zwanej wówczas „Piórków”. Ponadto do parafii należał folwark określany jako 
Łowitowska (Łowczówka) z przyległymi gruntami i sześcioma ogrodami. Dobra te 
ufundował w nieokreślonym czasie kolator parafii, wojewoda krakowski Aleksander 
Michał Lubomirski. Stanowiły one odszkodowanie w zamian za zrzeczenie się przez 
proboszcza prawa propinacji. Nadto kościół farny czerpał zyski z pastwiska i dwóch 
innych ogrodów: jednego zlokalizowanego od strony Rzochowa i drugiego zwanego 
Stanisz. Na potrzeby parafii pracowali czterej ogrodnicy przez dwa dni w tygodniu, 
jak również jeden robotnik zajmujący się trzodą. Parafia posiadała dwa stawy rybne, 
które znajdowały się w pobliżu stawu i młyna dworskiego. Korzystała także z wolne-
go dostępu do dziesięciu lasów dworskich77.

Sprawozdanie wizytacyjne z tegoż roku ujawniło, że do żywego inwentarza ma-
jątku plebańskiego należało wówczas dwanaście krów i sześć jałówek. Doliczano 
do tego dwie „krowy kościelne”, tzn. ofiarowane przez chłopów parafii, ale pozo-
stające u prywatnych właścicieli, którzy w zamian za pozyskane od nich mleko 
i przychówek opłacali na utrzymanie kościoła roczny czynsz w ustalonej wysokości. 
Mniej okazale prezentowały się natomiast gospodarskie ruchomości, które stanowiły: 
„wóz bosy ze wszystkiemi należytościami. Pług z radłem y bron para z goździami 
żelaznemi”78.

Relacja z roku 1748 wykazała, że nadal na wyposażeniu gospodarstwa plebańskie-
go pozostawał wóz, pług, radło i para bron. Zmianie uległ natomiast inwentarz żywy, 
który tworzyły wówczas: cztery woły, sześć jałówek, dwanaście krów i dwie „krowy 
kościelne”. W folwarku użytkowanym przez parafię przebywało w tym czasie dwóch 
kmieci i sześciu zagrodników. Kmiecie pracowali wołami przez sześć dni w tygodniu, 
natomiast zagrodnicy świadczyli pracę przez jeden albo dwa dni tygodniowo. Do tego 
trzeba dodać dwunastu komorników mieszkających w kościelnym majątku „Na Pia-
skach”, którzy co tydzień odrabiali pieszo jeden dzień pańszczyzny. Obciążenie robo-
cizną w gospodarstwie plebańskim nie było zbyt duże, choć wraz z biegiem lat nie-
znacznie wrosło. W ostatnich latach XVII wieku wskaźnik wysokości pańszczyzny 
wynosił 1,7 dnia na osobę, zaś w połowie następnego stulecia – 2,8 dnia na osobę79.

76  AKS, Visitatio externa archidiaconatus Sandomieriensis authoritate et speciali mandato illustrissimi 
ac reverendissimi principis domini, domini Andreae Trzebicki Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopi Cra-
coviensis, ducis Severiae per me Martinum Mozgawa, canonicum Sandomieriensem Anno Domini 1676, 
mense Septembri inchoata, in Decembri vero mense expedita, sygn. 798, k. 36-36v.
77  AKMK, sygn. AV 22, s. 71-72; sygn. AV 24, s. 325-326; W. Kowalski, s. 28.
78  AKMK, sygn. AV 22, s. 342.
79  AKMK, sygn. AV 42, k. 80; W. Kowalski, s. 28-30.
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W dniu 12 maja 1751 r. fundacje swoich poprzedników potwierdził kolator parafii 
Janusz Aleksander Sanguszko. Dziedzic ten uczynił to, „mając na względzie piękno 
domu Bożego i myśl jego poprzedników, zwłaszcza jego ojca, który kościół poło-
żony w Kolbuszowej pod wezwaniem Wszystkich Świętych postanowił zaznaczyć 
własnym kosztem i po wieczne czasy odnowił darowiznę gruntów80.13 lat później 
w stajniach i oborach plebańskich hodowano: cztery woły, cztery krowy i parę koni. 
Przy uprawie roli w dalszym ciągu służyły: wóz, radło i para bron z żelaznymi gwoź-
dziami. Liczba „krów kościelnych” zwiększyła się do pięciu81.

Przez cały okres staropolski duchowni korzystali również z rozmaitych świadczeń 
ze strony wiernych świeckich oraz kolatorów. Jak ustalił Waldemar Kowalski, w roku 
1529 dziesięcina stanowiła aż 80% wszystkich dochodów plebana, nie licząc zysków 
z gospodarstwa kościelnego. Wśród danin, jakie składano w tym czasie proboszczo-
wi, wskazać trzeba też kolędę, której wysokość szacowano na 2 grzywny. W później-
szym czasie nie wymieniano jej w dochodach plebańskich, zapewne dlatego, iż stano-
wiła ona ich niewielki odsetek. Wizytacja z roku 1604 przekazała z kolei, że oprócz 
dziesięciny duchowni otrzymywali również świadczenie nazywane „stołowym”. 
Właściciele poszczególnych gospodarstw przekazywali proboszczowi po korcu żyta 
i ofiarę pieniężną w wysokości 6 groszy z łana82.

W roku 1748 pleban pobierał dziesięcinę z gruntów folwarku należących do miej-
scowego dworu zwanego Podsobnie oraz z roli uprawianej przez mieszczan kolbu-
szowskich. Oprócz tego dwór przekazywał daninę w wysokości 22 korców ziarna 
żytniego i 10 korców owsa. Meszne opłacali również mieszkańcy wsi należących 
do parafii: Weryni, Świerczowa i Kupna. Wynosiło ono korzec żyta miarą mielec-
ką z łana od poddanych z Weryni i Świerczowa, zaś miarą głogowską od poddanych 
z Kupna. Obowiązywało też w dalszym ciągu świadczenie w wysokości 6 gr od łana 
uprawianego przez parafian83. Opłacanie dziesięciny od mieszczan kolbuszowskich 
potwierdził książę Janusz Aleksander Sanguszko w dniu 3 sierpnia 1760 r.84

Według kroniki parafialnej powinności mieszkańców Brzezówki, Domatkowa 
i Woli Domatkowskiej względem plebanii zostały ostatecznie uregulowane dopiero 
w drugiej połowie XVIII wielu. W dniu 4 marca 1761 r. ks. Tomasz Lipiński zawarł 
porozumienie z przedstawicielami Domatkowa: wójt Jędrzej Tylutki, podwójci Ka-
zimierz Cudo, przysiężni Sobek Tylutki i Bartłomiej Dąbek oraz delegat kasztelana 

80  APK, LMK, s. 9-10.
81  AKMK, sygn. AV 51, k. 118.
82  W. Kowalski, s. 30-31.
83  AKMK, sygn. AV 42, k. 56.
84  AKMK, sygn. AOff 202, s. 476-477: „Rozkazuie Święta Ewangelia, aby co iest Boskiego oddawać 
Bogu. Toż i ja albowiem zachowując Przykazanie surowo mieszczanom i przedmieszczanom moim kolbu-
szowskim, którzy się ciągną ku młynowi nazwiskiem Ogonek i z nim się kończą, żadnego nieexcypuiąc, 
aby Dziesięcinę tak ozimego, iako i jarego zboża kościołowi farnemu kolbuszowskiemu sprawiedliwie 
oddawali z wszystkich pól i ogrodów, które się zaczynaią od stawu Podsiebnego, ciągną się koło stawu 
Ogonka aż do Gruntów Nowowiejskich, kończą się zaś pod stodołami mieyskiemi przy gruncie probosz-
czowskim. Co przykazawszy dla lepszey wiary i wagi ręką własną moią podpisuię. Dan w Kolbuszowy die 
3tia Augusti millesimo septigentesimo sexagesimo. Janusz Xiążę Sanguszko Marszałek Nadworny Wielkie-
go Xięstwa Litewskiego manu propria”.
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sandomierskiego Michała Sołtyka, ekonom witkowicki Józef Sypniewski. Na mocy 
umowy mieszkańcy tej wsi zobowiązali się do corocznego przekazywania parafii 
„żyta, jakie się urodzi z każdej zagrody w jednej ćwierci, ćwiercią mesznianą mającą 
10 garncy, ustanowioną w pałacu kolbuszowskim. Meszne to oddawać będą na dzień 
św. Marcina 5 korcy, gdyż jest tam 20 osiedli. Pustych zagród jest dziewięć. Toteż, 
gdy one się zaludnią lub też ktoś inny będzie je uprawiał, będzie obowiązany dawać 
z jednej zagrody 1 ćwierć żyta. Gdyby zaś wskutek jakiej katastrofy zmniejszyła się 
liczba osiedli, to wówczas zmniejszy się liczba ćwierci zboża na rzecz kościoła”. Mo-
tywem tej ugody był fakt, iż do tej pory w zamian za posługę duchową i sakramen-
talną proboszcz nie otrzymywał żadnej dziesięciny ani mesznego, a jedynie kwotę 
15 groszy od mieszkańców Domatkowa. Podobne porozumienie ks. Tomasz Lipiński 
zawarł ze stolnikiem witebskim Piotrem Bystrzanowskim, a także jego poddanymi 
z Brzezówki (Wojciechem Bajorem i Stanisławem Sypułą) i Woli Domatkowskiej 
(Grzegorzem Guziorem, Wojciechem Sypułą i Bonifacym Zączałą). Mieszkańcy 
tych miejscowości zadeklarowali się przekazywać parafii „corocznie po wieczne 
czasy na dzień św. Marcina, a nadto pan dzierżawca z gruntu, który trzyma na Woli 
oraz z gruntu, który trzyma Żyd, zobowiązują się odnieść księdzu do jego rezydencji  
22 złotych polskich i 15 groszy. Poddani zaś z każdy z ćwierci po jednemu tynfowi”85.

Oprócz świadczeń w naturze parafia otrzymywała roczny czynsz 7 fl. od kapitału 
100 fl. zapisanych 27 września 1712 r. na domu mieszczańskiej rodziny Markiewi-
czów z Kolbuszowej. Podobny czynsz od kwoty 100 fl. pobierano na mocy testamen-
tu kolbuszowianki Heleny Orłowskiej. Mieszczanka ta legowała na potrzeby parafii 
sumę zapisaną na domu, który w późniejszym czasie wszedł w posiadanie Jana Li-
choniowicza86. Po roku 1748 miejscowy dwór poczynił znacznie wartościowszą do-
nację, którą stanowił roczny czynsz w wysokości 140 fl. pochodzący od kwoty 2.000 
fl. Zapis ten został ulokowany na kolbuszowskim kahale87. Jak z tego wynika, czyn-
sze stanowiły niewielkie źródło finansowe dla miejscowego ośrodka duszpasterskie-
go. Podobnie było zresztą w przypadku innych parafii należących do archidiakonatu 
kolbuszowskiego88.

Niestety, nie zawsze parafia otrzymywała należne jej świadczenia. Dla przykła-
du proboszcz miał spore trudności z otrzymaniem mesznego za rok 1702. Przyczyną 
tego stanu rzeczy był panujący wówczas nieurodzaj. Aby je odzyskać, rządca para-
fii odwoływał się dwa lata później do specjalnie powołanej komisji, składającej się 
z Aleksandra Dunina i plebana cmolaskiego ks. Bartłomieja Olszowca. Dopiero za ich 
poparciem zobowiązanie to zostało wydane89. Analogiczna sytuacja miała miejsce 
w roku 1744. Rządca parafii ks. Franciszek Kozłowski wyprocesował wówczas na jej 
rzecz świadczenia ze strony majątku w Kupnie. O wydarzeniu tym mówi m.in. kro-
nika parafialna: „Przed r. 1744 nie płacono kościołowi kolbuszowskiemu dziesięciny 

85  APK, LMK, s. 12-13.
86  AKMK, sygn. AV 42, k. 56.
87  AKMK, sygn. AV 51, k. 114v.
88  W. Kowalski, s. 31-32.
89  F. Zacny, Rola dworu Lubomirskich i Sanguszków w rozwoju miasta Kolbuszowa na przełomie XVII 
i XVIII wieku, w: Kolbuszowa. 300 lat miasta, s. 50.
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z gruntów należących do folwarku kupnieńskiego. Toteż proboszcz kolbuszowski  
ks. Tomasz Kozłowski zapozwał komisarza folwarku ks. Felicjana Sielawskiego, 
proboszcza stężyckiego do konsystorza krakowskiego. W obecności ks. Józefa z Ko-
ścielca Borowskiego, kanonika Łuckiego i plebana Słocińskiego oraz ks. Wojciecha 
Miazdzyńskiego, plebana Dzikowieckiego zawarł komisarz folwarku Kupno z pro-
boszczem kolbuszowskim umowę, na mocy której proboszcz kolbuszowski będzie 
otrzymywał tytułem dziesięciny co roku 80 zł. Tę kwotę ma otrzymać na dzień św. 
Marcina”90. Ze szczegółami tego epizodu zapoznają również dokumenty znajdujące 
się w posiadaniu krakowskiej Kurii Metriopolitalnej91.

Wygląd kościoła parafialnego
Centralnym miejscem w parafii i jej „sercem” był kościół parafialny. Nie tylko 

odróżniał się on architekturą od innych zabudowań, ale także był miejscem sprawo-
wania tajemnic wiary. W kościele odbywały się najważniejsze celebry liturgiczne, 
szafowane były sakramenty i sakramentalia. Tam było głoszone słowo Boże. Wygląd 
i wyposażenie świątyni nie tylko oddawały chwałę Bogu, lecz również pozostawa-
ły świadectwem wiary i pobożności mieszkającego tu ludu. Były znakiem hojności 
wiernych i duszpasterskiej troski kapłanów. Kondycja kościoła dużo mówiła też o ży-
wotności kultu do Matki Bożej i świętych Pańskich. Dodać do tego należy fakt, że 
świątynia była miejscem spotkań całej wspólnoty, zaś organizowane tam celebry sta-
nowiły okazję do gromadzenia się mieszkańców i pełniły istotną rolę integracyjną92.

Niektórzy badacze opowiadają się za tezą, że kolbuszowski ośrodek kultyczny 
powstał przed kanonicznym erygowaniem parafii, jeszcze w pierwszej połowie XV 
wieku93. O wyglądzie i wyposażeniu kolbuszowskiego kościoła mówiło już sprawoz-
danie wizytacyjne z roku 160494. Szczegółowe opisy świątyni z połowy XVII wieku 
przedstawiła relacja z dnia 18 czerwca 1646 r., która została przygotowana podczas 
kanonicznej wizytacji dokonanej przez delegata biskupa krakowskiego Piotra Gem-
bickiego, prepozyta opoczyńskiego ks. Wacława Kosteckiego95. Opis ten uzupełniły 
sprawozdania wizytacyjne z lat: 172796, 173897 i 174898. Wedle powyższych zapisów 
parafia dysponowała kościołem pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Świątynia zo-
stała konsekrowana wraz z ołtarzem głównym i dwoma bocznymi w dniu 22 czerw-
ca 1678 r. Obowiązki konsekratora spełnił sufragan krakowski Mikołaj Oborski, bi-

90  APK, LMK, s. 9.
91  AKMK, sygn. AOff 202, s. 470-472.
92  A. Weiss, Integracyjna rola parafii w Polsce średniowiecznej, w: Mój Kościół w historię wpisany. 
Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Krahelowi, red. T. Kasabuła, A. Szot, 
Białystok 2007, s. 426.
93  M. Książek, Miasta prywatne Wiśnicz Nowy i Kolbuszowa (na tle działalności urbanistyczno-archi-
tektonicznej Lubomirskich w XVII wieku), Kraków 1990, s. 126.
94  AKapMK, sygn. AVCap. 23, k. 23v-24.
95  AKapMK, sygn. AV 7, k. 30v-31, 132.
96  AKMK, sygn. AV 22, s. 70-71.
97  AKMK, sygn. AV 24, s. 322-325.
98  AKMK, sygn. AV 42, k. 55-55v.
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skup tytularny Laodycei99. Rocznicę poświęcenia obchodzono w pierwszą niedzielę 
po święcie św. Michała Archanioła100.

Drewniany budynek okryty był dachem z gontu. Jak zapisano, „Ecclesia Paro-
chialis Praeposituralis lignea scandulis tecta”. Podobny dach przykrywał również 
zakrystię znajdującą się po północnej stronie budynku. Budowlę zamykała optycznie 
wieżyczka z sygnaturką na środku długości dachu. W roku 1748 określono ją jako 
„turricula noviter extructa”. Została ona pomalowana na kolor zielony. Ściany pre-
zbiterium, tzw. „chóru mniejszego”, wznosiły się na fundamencie murowanym, zaś 
ściany nawy, tzw. „chóru większego”, posiadały fundament dębowy. Posadzka ko-
ścielna była ułożona z kamieni. Drewniana podłoga była poddawana renowacji.

Chór muzyczny został zbudowany z drewna. Dla ozdoby został on pomalowany 
różnymi kolorami. Ustawione na nim zostały duże organy muzyczne. Tęcza z postacią 
Ukrzyżowanego w środku kościoła została wykonana z drewna. Do świątyni prowa-
dziło dwoje drzwi. Wielkie prowadziły od strony zachodniej, a mniejsze od południa. 
Wyposażono je w dobre zamki. Świątynia posiadała osiem okien oprawionych w oło-
wiane ramki. Dwa kolejne, w żelaznych ramach, umieszczono w zewnętrznej ścianie 
zakrystii. Cała budowla była obwiedziona sobotami krytymi gontowym dachem.

W roku 1646 w kościele znajdowały się trzy drewniane, rzeźbione i częściowo zło-
cone ołtarze. Wielki pozostawał pod wezwaniem Wszystkich Świętych101. Nad jego 
mensą znajdowało się drewniane tabernakulum z Najświętszym Sakramentem, który 
przechowywano w srebrnej, pozłoconej puszce na ozdobnym korporale. Wedle świa-
dectw pisanych przy Chrystusie Eucharystycznym podczas nabożeństw, a od drugiej 
połowy XVIII wieku stale, zapalana była osobna lampa. Ołtarz ów posiadał zasłonę 
mocowaną na żelaznym pręcie. Drugi ołtarz był poświęcony św. Annie. Ustawiono go 
od strony północnej, w „chórze większym” po stronie Ewangelii. Jego ozdoby stano-
wiły nie tylko złocenia, lecz również różnokolorowe malunki. Posiadał on drewnia-
ną mensę kryjącą portatyl z relikwiami świętych. W późniejszym czasie wymienio-
no ją na murowaną, którą konsekrowano. Naprzeciw niego, od strony południowej, 
stał trzeci ołtarz, wzniesiony ku czci świętych Apostołów Piotra i Pawła z drewnianą 
mensą.

Do roku 1738 przybyły dwa kolejne ołtarze. Obecność czwartego odnotowano 
już w roku 1727. Został on ustawiony od północy. Był to niewielki przenośny ołtarz 
ku czci Najświętszej Maryi Panny czczonej w łaskami słynącym obrazie. Był nie tyl-
ko zdobiony kolorowym malowaniem, ale również dwiema złoconymi kolumnami. 
Do roku 1748 wyposażono go w kamienną mensę, którą następnie konsekrowano. 

99  J. Kracik, Konsekracje kościołów i ołtarzy w diecezji krakowskiej w XVII-XVIII wieku, NP, t. 61, 
1984, s. 115, 132.
100  AAPrz, Compendium visitationis ecclesiarum archidiaconatus Sandomiriensis sub Ill. ac R. D. 
Bernardo Maciejowski Dei gratia episcopo Cracoviensi duce Severiensi per R.D. Martinum Wróblowski 
S.Th.D. archidiaconum Sandomirien. factae et conscriptae anno 1604-to. Exequutio visitationis pergebatur 
Sandomiriae die 16 Martii usque ad 3 Aprilis anno Domini 1604, b. sygn., k. 523v [fotokopia].
101  W roku 1738 określono go jako „in honorem Beatissimae, S. Annae, S. Joannis Baptistae, tum 
Omnium SS. erectum”. Por. AKMK, sygn. AV 24, s. 323.
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Piąty ołtarz został ustawiony ku czci św. Róży. Był pomalowany i złocony, posiadał 
drewnianą mensę z płytką portatylową. Nie był natomiast konsekrowany. Warto za-
znaczyć, że zamiast ołtarza św. Piotra i św. Pawła został wówczas wymieniony ołtarz 
św. Józefa zajmujący miejsce w lewej części „chóru większego”. Trudno jednoznacz-
nie określić, czy w międzyczasie nastąpiła zmiana patrona ołtarza, czy stary ołtarz 
został rozebrany, a na jego miejsce pojawił się inny. Już wtedy był on jednak okre-
ślany jako „antiquum”. Posiadał murowaną mensę. Warto zauważyć, że ołtarz ów był 
konsekrowany.

Rzeźbione i złocone tabernakulum było umieszczone w nastawie wielkiego ołta-
rza. W nim to, pod zamknięciem, przechowywano konsekrowane hostie. Drewnianą 
chrzcielnicę (fons baptismalis) ustawiono w „chórze wielkim” od strony południowej. 
Sprzęt ten był dość stary, zamykany, ozdobiony różnokolorowo. Znajdował się w niej 
wygięty mosiężny kociołek do czerpania wody. Opróżniana piscyna ulokowana zo-
stała przy wielkim ołtarzu. Oleje święte przechowywano w cynowym naczyniu, które 
zamykano w szafce umocowanej do ściany kościoła od strony Ewangelii wielkiego 
ołtarza. Okna i dwa drewniane konfesjonały pozostawały nieuszkodzone. Drewniana 
ambona (suggestus concionatorius) była ustawiona po stronie Ewangelii wielkiego 
ołtarza. Została ona ozdobiona różnymi kolorami. W zakrystii umieszczono szafy 
do przechowywania paramentów liturgicznych. W „mniejszym chórze” ustawionych 
było pięć drewnianych ławek, zaś w nawie – czternaście kolejnych.

Wedle uczynionych raportów, przy kościele wznosiła się drewniana dzwonni-
ca „in formam turris extructum”. W roku 1604 mieściła ona w sobie dwa dzwony. 
Oprócz tego w kopule dachu, na środku długości świątyni znajdował się trzeci dzwon 
– sygnaturka. Przed połową XVIII stulecia dołączył do niej kolejny mały dzwon. 
Na cmentarzu przykościelnym znajdowała się również kostnica (ossorium). Całym 
plac został ogrodzony płotem z drewnianych sztachet i był zamykany na klucz. Ogro-
dzenie w środku długości od strony południowej posiadało drewnianą bramę z nie-
wielkim gontowym daszkiem.

Nową, barokową świątynię parafialną zbudowano w latach 1750-1760 z inicjaty-
wy księcia Janusza Aleksandra Sanguszki. Została ona wzniesiona z drewna na mu-
rowanym fundamencie. Podczas wizytacji kanonicznej z roku 1764 określono ją jako 
„de novo exstructa”102. Budynek konsekrował w roku 1766 biskup tytularny Salade, 
sufragan przemyski Ignacy Krzyżanowski. Równocześnie kolator J. M. Lubomirski 
wydał nowy dokument fundacyjny i tym samym dokonał refundacji parafii kolbu-
szowskiej. Świątynia ta służyła wiernym do roku 1852, gdy spłonęła103.

Kościół posiadał trzy wejścia. Główna brama wychodziła na zachód i była wy-
posażona w drewniane drzwi, zamykane od wewnątrz drewnianą zasuwą. Mniejsze 
wejścia prowadziły na południe oraz północ. Wnętrze świątyni było oświetlone przez 
światło dzienne dostające się przez trzynaście okien. Obok prezbiterium zaprojekto-
wana została murowana zakrystia. Służyła ona nie tylko przygotowywaniu się du-

102  AKMK, sygn. AV 51, k. 112v.
103  S. Nabywaniec, Nowe kolegiaty, s. 182.
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chownych do celebr, lecz również jako miejsce przechowywania szat liturgicznych, 
licznych paramentów i księgozbioru kościelnego. Podłoga w prezbiterium została 
wykonana z dębiny, zaś w nawie – ze zwykłego drewna. Dach wieńczyła wieżyczka 
z małym dzwonem – sygnaturką. Dodać warto, iż pod posadzką wykonane zostały 
cztery murowane krypty.

Eucharystia była sprawowana na pięciu ołtarzach. Główny był stary, ale gruntow-
nie odnowiony. Był wyposażony w murowaną mensę, nad którą znajdowało się zamy-
kane tabernakulum z Najświętszym Sakramentem. Nastawa górna zawierała dwa ob-
razy, które ukazywały Niepokalanie Poczętą Matkę Bożą oraz Wszystkich Świętych. 
Pierwszy z nich otaczany był przez wiernych dużą czcią, a jego kult zyskał aprobatę 
ze strony kościelnej poprzez tytułowanie go „łaskami słynącym”. Ponadto w świątyni 
wzniesione zostały cztery ołtarze boczne z murowanymi mensami. Były one poświę-
cone: św. Annie, św. Joachimowi, św. Józefowi i św. Franciszkowi. Dwa pierwsze 
znajdowały się w prezbiterium. Ołtarz św. Anny był nowy, jeszcze nie pomalowany. 
Zawierał w nastawie wizerunek swojej patronki. Posiadał murowaną mensę z porta-
tylem. Naprzeciw niego znajdował się ołtarz św. Joachima z murowaną mensą i por-
tatylem. Dwa ostatnie ołtarze były ustawione przy ścianach w „chórze większym” 
kościoła. Oba wyposażono w murowane mensy z płytkami portatylowymi.

Chrzcielnica, która stanowiła źródło życia chrześcijańskiego wiernych, znajdowa-
ła się przy ołtarzu św. Józefa. W nawie świątyni ustawionych zostało dziesięć rzędów 
ławek. Kapłani szafowali sakramentem pokuty w dwóch drewnianych konfesjona-
łach. Jako miejsce przepowiadania słowa Bożego służyła nowa ambona pomalowana 
na kolor fioletowy104. Liturgię uświetniała gra dziesięciogłosowych organów. Instru-
ment ten zajmował miejsce na chórze muzycznym105.

Podobnie jak przy starym kościele, również w pobliżu nowej świątyni na cmenta-
rzu kościelnym wznosiła się drewniana dzwonnica na murowanym fundamencie. Zo-
stała oddana do użytku w roku 1763. Posiadała dach kryty gontem i była pomalowana 
na kolor czerwony. W swoim wnętrzu kryła trzy dzwony, wszystkie konsekrowane. 
Jeden z nich został odlany przez nieznanego bliżej ludwisarza Georga Friedricha 
Fissemana w roku 1639. Kolejnym budynkiem zlokalizowanym na cmentarzu ko-
ścielnym była nowa drewniana kostnica z gontowym dachem. Plac był obwiedziony 
ogrodzeniem, przez które prowadziła brama zlokalizowana od strony południowej106.

Przy prezentacji kolbuszowskiego kościoła farnego nakreślić trzeba również 
kwestię jego wezwania (patrocinium). Już świadectwa z początku XVII wieku prze-
kazały, że świątynia ta nosiła wezwanie Wszystkich Świętych. Jak ustalił Dariusz 
Szymański, pod koniec XVI wieku 58 świątyń parafialnych w diecezji krakowskiej 
nosiło wezwanie Wszystkich Świętych. Stanowiło to 6,5% ogółu tych kościołów. Pod 
koniec okresu staropolskiego w całym Kościele polskim funkcjonowało 206 świątyń 

104  AKMK, sygn. AV 51, k. 112v-113v.
105  M. Konopka, Organy i organiści w archidiakonacie sandomierskim w XVIII w. na podstawie akt 
wizytacyjnych, Lublin 1983, s. II, mps, Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
106  AKMK, sygn. AV 51, k. 113v; W. Kowalski, s. 35; S. Zych, Kościół sanktuaryjny w Kolbuszowej 
w świetle akt wizytacyjnych z 1764 r., ZK, 2004, nr 3-4, s. 16.
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poświęconych Wszystkim Świętym, świątyń filialnych i 49 innych nieparafialnych 
oraz kaplic publicznych, a nadto 10 kościołów zakonnych męskich i 2 kościoły za-
konne żeńskie107.

Niestety, brak zachowanych dokumentów fundacyjnego i erekcyjnego nie pozwala 
poznać genezy tego faktu. Zauważyć tu warto, że omawiany tytuł na ziemiach pol-
skich nadawano zasadniczo kościołom budowanym w stuleciu XIII. Trudno określić, 
co wpłynęło na poświęcenie Wszystkim Świętym fary kolbuszowskiej. Być może wy-
nikało to ze szczególnej czci, jaką Wszystkim Świętym oddawano w rodzinie funda-
torów kościoła i parafii – Leliwitów Tarnowskich. Nie bez powodu wszak Tarnowscy 
ufundowali kolegiatę pw. Wszystkich Świętych i kapitułę kolegiacką w Jarosławiu 
w roku 1523 oraz kościół pod tym samym wezwaniem w Szynwałdzie w roku 1555. 
Można również szukać związków pomiędzy Kolbuszową a kolegiatą pw. Wszyst-
kich Świętych w Krakowie, która od samego początku pozostawała pod patronatem 
Tarnowskich108.

Plac wokół świątyni stanowił zarazem cmentarz grzebalny. Był on ogrodzo-
ny drewnianym płotem. Cmentarz kolbuszowski został założony prawdopodobnie 
na przełomie wieków XV i XVI. Stało się to jednocześnie z powstaniem wsi We-
rynia i Kolbuszowa. W późniejszym czasie na tym miejscu wzniesiono kościół pw. 
Wszystkich Świętych109. Nekropolia kolbuszowska była użytkowana do końca okre-
su staropolskiego. Dopiero w roku 1800 wszedł w życie zakaz grzebania zmarłych 
pod kościołem i w jego otoczeniu, o czym mówiły rozporządzenia austriackie z lat 
1784 i 1792. Nowy cmentarz założono w innej części miasteczka, zwanej „Na Pia-
sku”. Funkcję kaplicy cmentarnej objęła przeniesiona tam drewniana świątynia pw. 
św. Stanisława110.

Nie bez znaczenia pozostawał również fakt, że przynajmniej od połowy XVII stu-
lecia w bezpośrednim sąsiedztwie kolbuszowskiej fary funkcjonowało lokalne tar-
gowisko. W każdą niedzielę skupiało ono nie tylko miejscowych mieszkańców, ale 
i chłopów z okolicznych wsi. Dopiero w drugiej połowie XVII wieku targowisko 
to zostało przeniesione nieco dalej, na plac zlokalizowany między karczmą a browa-
rem111. Powodem tej zmiany była ogłoszona 11 września 1683 r. decyzja dziedzica 
Józefa Karola Lubomirskiego, który zamierzał zapewnić świątyni i jej otoczeniu na-
leżną cześć. W wydanym dokumencie zaznaczył on: „Wszem wobec komu o tym bę-
dzie należało, a mianowicie poddanym moim i wszystkim postronnym do wsi moiey 
Kolbuszowy przyieżdżaiącym, a naywięcey tamecznym mieszkańcom do wiadomo-
ści podaię, iż iako pragnę, aby chwała Boża z iak naywiększym pomnażała się nabo-
żeństwem i tego przestrzegać usiłuię, żeby przy Kościołach wszelkie zachowało się 
uszanowanie mieysca poświęconego przez odległe od Cmentarza stawianie budyn-

107  S. Litak, Atlas Kościoła łacińskiego, s. 437, 444, 448-449.
108  S. Zych, Wezwanie kolbuszowskiej Fary, ZK, 2001, nr 8, s. 15.
109  M. Piórek, 500 lat kolbuszowskiej parafii p.w. Wszystkich Świętych (ciąg dalszy), KR, 27 V 2009 r., 
s. 22; tegoż, Kartki z dziejów kolbuszowskiego cmentarza, ZK, 2007, nr 4, s. 23.
110  M. Piórek, 500 lat kolbuszowskiej parafii pw. Wszystkich Świętych, KR, 24 VI 2009 r., s. 20.
111  J. Półćwiartek, Panowie feudalni na Kolbuszowej i ich majętność w XVII-XIX wieku, w: Kolbuszo-
wa. 300 lat miasta, s. 13.
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ków i przez zakazanie nacisku z ludzi handlem bawiących się zysk sobie naywięcey 
wtenczas przysposabiaiących pod bokiem Domu Bożego, gdy przy dewocyi przez 
Ofiary kapłańskie i przez pobożność Chrześcijan dobrych i obserwuiących Święta 
odprawuiącey wszyscy się zaprzęgaią w Bogomyślność. Tak, aby Kościołowi kolbu-
szowskiemu taka się obserwancya działa i zachowywała na zawsze, tym uniwersałem 
ogłaszam, przykazuiąc, aby się nikt nie ważył przed tymże Kościołem na wszystkim 
placu aż do budynków młynarskich przed most zamkowy ciągnącym się stawiać bud, 
kramów, jatek, kletek do przedawania towarów i wszelkich żywności tak na podsie-
niach i w domach, iako i na wozach ani żadnym sposobem sam plac zastępować maią 
piesi przynosząc na sobie różne potrzeby na sprzedawanie cisnąc się nie będą, ani 
z bydłem, końmi i inszemi drobiazgami dla przedaży lubo kupowania na tymże po-
mienionym mieyscu stawiać żadnych nieodprawiaćź szynków, tak po domach przed 
Kościołem i po całey Cirkumferencyi tegoż placu przedkościelnego, pod winą stra-
cenia wszystkiego i zabrania na Szpital. Czego przestrzegać ma pilnie Pan Starosta 
moy tameczny, teraz i napotym będący i Jemu porucza się władza dozoru tego i exe-
kwowania kary nad nieposłusznemi. Targi jednak aby się odprawowały według daw-
nego zwyczaiu, z którychby ludziom wygoda bydź mogła, swoim, przeieżdżaiącym, 
gościennym, na które Rynek się naznacza między Karczmą i Browarem, kędy wolne 
każdemu niech będzie odprawowanie handlu według swego upodobania. Temu zaś 
wzwyż opisanemu Prawu nie tylko Moi ze wsiów okolicznych poddani, ale i Xięży 
do Probostwa należący i postronnia na targ do Kolbuszowy się zgromadzaiący pod-
legać maią”112.

Dodać należy, że prócz kościoła parafialnego oraz szpitalnego w parafii kolbu-
szowskiej znajdowały się inne obiekty kultyczne. Były nimi m.in. kaplice zlokali-
zowane w pałacach w Kolbuszowej i Przedborzu. Funkcjonowały one na zasadzie 
oratoriów, gdyż nie przechowywano w nich Najświętszego Sakramentu. Świadectwo 
o pierwszej z nich pojawiło się już w roku 1654. W roku 1748 zapisano, iż celebrowa-
no tam Msze św. po uprzednim uzyskaniu stosownego pozwolenia113. Druga kaplica 
powstała między rokiem 1748 a 1764. Obie były poświęcone, jakkolwiek w oratorium 
kolbuszowskim nie była wówczas sprawowana Najświętsza Ofiara. Na celebrowanie 
Eucharystii w oratorium w Przedborzu wydał zgodę oficjał diecezji krakowskiej114. 
Obie kaplice zostały skasowane w ramach „reform józefińskich” na początku okresu 
rozbiorowego115. Brak szczegółowych danych mówiących o obecności w parafii kol-
buszowskiej w czasach staropolskich kapliczek, figur świętych i przydrożnych krzy-
ży. Nie można jednak wątpić, że takie obiekty stanowiły podówczas codzienne tło 
dróg i miejscowości regionu.

112  AKMK, sygn. AOff 202, s. 467-469.
113  AKMK, sygn. AV 42, k. 56v.
114  AKMK, sygn. AV 51, k. 114v.
115  S. Zych, Z badań nad dziejami, s. 9.
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Wyposażenie świątyni parafialnej
Jak wykazała wizytacja z roku 1646, spośród trzech ówczesnych kolbuszowskich 

relikwiarzy dwa były to „skrzyneczki pozłociste drewniane, w nich trumienki axa-
mitem obite” z relikwiami świętych. Trzeci relikwiarz był podobny do oszklonego 
obrazka z ramkami. W świątyni znajdowało się także „Sukno na Maryi Pannie iedno, 
z płótnem po kraiach”. O ławkach zapisano: „są wszędy całe po kościele in choro pri-
mo, noviter od zakrystiey”. Okna z kolei przedstawiono krótko: „te wszytkie całe”. 
Mało uwagi poświęcono kazalnicy. O wiele większe zainteresowanie sprawozdaw-
cy wzbudziły dwie skrzynie. Pierwsza służyła do przechowywania różnych rzeczy. 
W drugiej trzymano przedmioty srebrne. Podobnym meblem była skarbona na pie-
niądze. Zarówno skrzynie, jak i skarbona były zabezpieczone zamkami i kłódkami.

Świątynię ozdabiał ustawiony niedługo przed wizytacją krucyfiks. Ponadto do pro-
cesji i ceremonii liturgicznych używano drugiego, nowego krzyża. Trzeci krzyż był 
noszony przez dzieci szkolne podczas pogrzebów zmarłych. Do procesji teoforycz-
nych używany był baldachim, którym okrywano kapłana przenoszącego Najświętszy 
Sakrament. Posiadał on cztery drewniane drążki i zielone płótno z pstrymi frędzlami 
uszyte ze starych ornatów. Drugi, płócienny baldachim znajdował się nad wielkim oł-
tarzem. W nabożeństwach posługiwano się jedenastoma chorągwiami: dwiema zielo-
nymi, dwiema starymi złotymi, czterema czerwonymi, jedną czarną żałobną i dwiema 
małymi z latarniami.

Kolejnym elementem wystroju świątyni pozostawała figura Zmartwychwstałe-
go z chorągiewką. Do udzielania chrztu korzystano z drewnianej chrzcielnicy oraz 
miedzianego kociołka do czerpania wody. Oleje święte przechowywano w dwóch 
naczyniach; jedno z nich zostało wykonane z blachy żelaznej. Ważnym sprzętem li-
turgicznym była mosiężna lampa wisząca na łańcuszkach przed wielkim ołtarzem. 
Z mosiądzu była wykonana również kadzielnica na łańcuszku. W zakrystii przecho-
wywano mosiężny kociołek do kropienia. Do metalowych akcesoriów zaliczano tak-
że żelaza do wyrobu opłatków oraz cyrkiel do wycinania komunikantów. Poza tym 
w liturgii wykorzystywano cztery małe dzwoneczki. Kolejny dzwonek przechowy-
wano w zakrystii. Tylko dwa lichtarze były mosiężne. Pozostałe szesnaście wykonano 
z drewna, z czego połowa była posrebrzona116.

Przez następne kilkadziesiąt lat wyposażenie kolbuszowskiej świątyni znacznie się 
powiększyło. Świadectwem na to jest sprawozdanie wizytacyjne z roku 1727, spisa-
ne przez kanonika Kapituły Katedralnej w Krakowie i archidiakona sandomierskiego 
ks. Dominika Lochmana. O wiele bogatszy był komplet kilkunastu relikwiarzy. Aż 
dziesięć z nich było ustawionych na ołtarzu św. Józefa, a cztery na ołtarzu głównym. 
Parafia dysponowała też relikwiami św. Olimpii „w trumience prostey drewnianey 
za szkłem na poduszeczce”. Razem z nimi wymieniono cztery obrazki oprawione 
w ramki i mały obrazek św. Kazimierza malowany na blasze.

116  AKapMK, sygn. AV 7, k. 131v-132v.
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Nowym nabytkiem kościelnym był obraz św. Róży z Limy. Nadto ściany świąty-
ni udekorowano wewnątrz poprzez zawieszenie ośmiu obrazów świętych i czterech 
mniejszych obrazów papierowych. Obrazy patronów brackich – św. Józefa i św. Anny 
– były umieszczone także w dwóch feretronach. Ostatnimi wizerunkami była nowa fi-
gura Zmartwychwstałego wykonana przez snycerza oraz dwa drewniane posrebrzane 
pacyfikały. Dodać tu należy dziewięć chorągwi kościelnych. Dwie stanowiły weksy-
lia brackie: zielona adamaszkowa Bractwa św. Józefa oraz druga adamaszkowa, lecz 
w kolorze czerwonym. Wśród pozostałych wyszczególniono jedną żałobną i sześć 
parafialnych.

Z ośmiu do osiemnastu wzrosła liczba dzwoneczków wykorzystywanych podczas 
sprawowania liturgii. Spośród dzwonów wymieniano: jeden dzwon na dzwonnicy, 
dwa mniejsze dzwony na cmentarzu oraz dwie sygnaturki w kopułce dachu kościelne-
go. Z jednej do dwóch zwiększyła się też ilość żelaznych form do wypieku opłatków. 
Oprócz tego inwentarz wymieniał siedem lamp: po jednej blaszanej przed wielkim 
ołtarzem i ołtarzem św. Józefa, mosiężną przed krzyżem na środku kościoła, dwie 
blaszane w zakrystii i dwie drewniane, z czego jedną pozłoconą. Świece ustawiano 
w ośmiu cynowych lichtarzach, dwu małych cynowych lichtarzykach i w lichtarzu 
cynowym na ołtarzu św. Anny. Aż dwanaście blaszanych luster oceniono natomiast 
jako „nadpsowane”117.

Kolejne zmiany w kościelnym inwentarzu ujawniło sprawozdanie z roku 1748. 
Ołtarz Wszystkich Świętych ozdobiony został małym mosiężnych lichtarzem. 
Do chrzcielnicy dołączono nowy kociołek miedziany. Przybyły również: mała mie-
dziana kropielniczka, blaszane ampułka i miseczka, dziesięć drewnianych posrebrza-
nych lichtarzy i kolejnych dwanaście drewnianych różnego kształtu. Spośród osiem-
nastu dzwonków w kościele zostało tylko osiem, lecz pojawił się jeden dodatkowy 
w zakrystii i dwa przy jednym z ołtarzy. Nadto zapisano, że „dzwon duży zepsowany 
w kościele leży”. Selekcji została poddana jedna lampa drewniana, przybyła natomiast 
rzeźbiona lampa przed ołtarzem Najświętszej Maryi Panny. Na głównym ołtarzu sta-
ły wówczas dwa duże relikwiarze, a nad tabernakulum dwie trumienki z relikwiami. 
Ołtarz św. Józefa w dalszym ciągu był ozdobiony dziesięcioma relikwiarzami. Obec-
ne były relikwie św. Olimpii, nie zmieniła się również liczba obrazków i chorągwi 
kościelnych118.

Świadectwo z roku 1764 przekazało, iż oleje święte przechowywano w trzech 
cynowych naczyniach. Oprócz miedzianego kociołka przy chrzcielnicy kościół dys-
ponował drugim podobnym do przechowywania wody święconej. Liczba małych 
dzwonków zmniejszyła się do siedmiu. Światło zapewniały: duża cynowa lampa 
i trzy małe z mosiądzu, sześć dużych lichtarzy cynowych i dwa małe stołowe. No-
wymi nabytkami były: krzyż cynowy z postumentem, dwie cynowe tacki, cynowy 
lawaterz, mosiężna kropielniczka oraz dwie duże trąby na chórze i dwie waltornie. 
Do wyposażenia kościoła należały również: dwa krzyże procesyjne, pięć pasyjek 
na ołtarze, figura rezurekcyjna, zwierciadło arkuszowe, blaszana lampa do chorych, 

117  AKMK, sygn. AV 22, s. 339-342.
118  AKMK, sygn. AV 42, k. 77v, 79-80.
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trzy żelaza do wypieku opłatków, cztery pulpity pod mszały, cztery kropidła, trumna 
z marami i całunem, czerwona chorągiew różańcowa z adamaszku, biała chorągiew 
z kitajki i cztery małe chorągiewki. Świętych patronów czczono w trzynastu obrazach 
malowanych na płótnach i drewnie oraz na dwu feretronach. Pojawiło się również 
czternaście obrazów malowanych na płótnie stanowiących stacje Drogi Krzyżowej. 
Nie można zapomnieć o militariach: dwu żelaznych armatach, czterech karabinach 
oraz czterech moździerzach: dwu żelaznych i dwu spiżowych119.

Szczególną uwagę skupić trzeba na licznych szatach liturgicznych. Świadczyły 
one nie tylko o zamożności samej parafii, lecz również o ofiarności wiernych i tro-
sce kolatorów o powierzoną ich opiece świątynię. Nadto wnioskować z tego można, 
czy organizowane celebry były uroczyste i w pełni odpowiadały przepisom liturgicz-
nym. W roku 1604 kolbuszowska placówka duszpasterska posiadała dziewięć orna-
tów: dwa białe, dwa czerwone, dwa czarne i trzy fioletowe. Do tego doliczano trzy 
kapy: czerwoną, czarną i zieloną. Na bieliznę kapłańską składało się osiem alb i trzy 
cingula120.

Relacja z połowy XVII wieku również wykazała, że zestaw tych szat był niezbyt 
bogaty. Wśród zaledwie trzynastu ornatów wyróżniono: cztery białe, dwa czerwone, 
jeden zielony, dwa brunatne i cztery czarne. Niemal każdy z nich posiadał w kom-
plecie stułę i manipularz, prócz jednego starego brunatnego, do którego dopasowano 
tylko kilka manipularzy. Na kapy składały się: trzy czarne oraz po jednej: czerwonej, 
zielonej i złotej. Zbiór szat dopełniało dwanaście alb: jedna „ząbkowa” i jedenaście 
„pospolitych” oraz sześć komeżek dla ministrantów. Nie wszystkie te szaty znaj-
dowały się w dobrym stanie. Jeden z ornatów określono jako „nędzny”, a dwa inne 
jako stare. Podobny zapis uczyniono odnośnie do jednej z czarnych kap. Szaty były 
wykonane z różnych tkanin. Przykładowo dwa ornaty wymieniono jako atłasowe, 
po jednym ornacie jako aksamitny i jako kamlotowy, cztery ornaty i dwie kapy jako 
adamaszkowe, zaś jeden ornat i dwie kapy jako kitajkowe121.

W następnych latach zestaw szat liturgicznych i bielizny kościelnej został posze-
rzony. W roku 1727 kapłani mieli do swej dyspozycji siedem kap. W uroczystości 
zakładano białą kapę ze złocistymi kwiatami, czerwonymi listwami z motywami 
florystycznymi, czerwonym kapturkiem, szerokimi na trzy palce złotymi koronkami 
i wąskimi koronkami marcepanowymi, a także żelaznymi haftkami. Druga biała kapa 
była wykonana z adamaszku, posiadała czerwone adamaszkowe listwy, czerwone je-
dwabne frędzle i kutas, jak również druciane haftki. Również dwie kapy posiadały 
kolor czarny. Pierwsza była wzorzysta, w biało-czarne prążki, z kapturkiem i starą li-
stwą z jedwabnymi frędzlami. Druga, kitajkowa, „w wodę”, miała kapturek z czarny-
mi frędzlami. Czerwona kapa była ozdobiona białymi i zielonymi kwiatami, kaptur-
kiem, białą listwą, jedwabnymi frędzlami i dwiema srebrnymi klauzurkami. Materiał 
kapy zielonej był „w kosteczkę drobną”; jej okrasę stanowiły listwy w białe prążki 
i frędzle w okolicy kapturka. Ostatniej kapie nadano kolor fioletowy. Ozdobiono ją 

119  AKMK, sygn. AV 51, k. 115v-116, 117v.
120  AKapMK, sygn. AVCap. 23, k. 23v.
121  AKapMK, sygn. AV 7, k. 130-130v.
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drobnymi żółtymi kwiatami, zieloną listwą z białymi kwiatami, kapturkiem i różno-
barwnymi jedwabnymi frędzlami.

Do tego czasu pojawiły się również dalmatyki, choć było ich tylko dwanaście. 
Połowa z nich miała kolor biały: dwie zdobione kwiatami, dwie „w kostkę” oraz 
dwie w czerwone prążki. Ponadto kościół parafialny posiadał dwie dalmatyki zielone 
w drobną kostkę z motywami florystycznymi, dwie dalmatyki fioletowe z gęstymi, 
okrągłymi żółtymi kwiatkami i dwie dalmatyki czarne w prążki, z żółtymi pasamona-
mi. Do wszystkich były dołączone odpowiednie stuły i manipularze z wyjątkiem pary 
czarnych i białych, które były zdekompletowane oraz drugiej pary białych dalmatyk, 
która posiadała tylko manipularze. Dodatkowo do tych diakońskich szat dopasowa-
na była ozdobna zielona stuła. Obfitość szat dotyczyła jednak w pierwszym rzędzie 
ornatów. W roku 1727 wyliczono tych szat aż kilkadziesiąt. Na dowód tej tezy w po-
niższej tabeli ukazane zostały ornaty stanowiące wówczas wyposażenie kolbuszow-
skiej zakrystii z podziałem na kolory liturgiczne: biały, zielony, czerwony, fioletowy 
i czarny.

Kolor Opis ornatu Ilość

Biały

Ornat ozdobiony drobnymi złotymi kwiatkami, z białą kolum-
ną haftowaną wielkimi złotymi kwiatami. W komplecie stuła 
i manipularz.

1

Ornat atłasowy haftowany wielkimi kwiatami, z haftowaną kolo-
rowo kolumną. W komplecie stuła i manipularz. 1

Ornat kamlotowy, z kolumną z kolorowymi kwiatami. W komple-
cie stuła i manipularz. 1

Stare ornaty atłasowe „w kostkę”, z białymi kolumnami z moty-
wami kwiatów. W komplecie stuły i manipularze. 3

Ornat zdobiony płomieniem. W komplecie stuła i manipularz. 1
Ornat wzorzysty, z białą kolumną zdobioną kolorowymi paskami. 
W komplecie stuła i manipularz. 1

„Staroświecki” ornat adamaszkowy zdobiony wielkimi kwiatami, 
z kolumną czerwono-żółtą z motywem kwiatów. W komplecie 
manipularz.

1

Ornaty w prążki czerwone, z ceglastymi kolumnami. W komple-
cie stuły i manipularze. 3

„Nędzny” ornat ozdobiony zielonymi i czerwonymi kwiatami. 
W komplecie manipularz. 1

„Nędzny” ornat ozdobiony błękitnymi kwiatami, z czerwoną ko-
lumną ze złotymi kwiatami. W komplecie stuła i manipularz. 1

Ornat ozdobiony złotymi kwiatami, z czerwoną kolumną ze złoty-
mi kwiatami. W komplecie stuła i manipularz. 1

Ciemny ornat „gwoździkowy” zdobiony wielkimi kwiatami. 
W komplecie stuła i manipularz. 1

Ornat zdobiony białymi kwiatami, z czerwoną kolumną zdobioną 
złocistymi kwiatami. W komplecie stuła i manipularz. 1
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Kolor Opis ornatu Ilość
Biały Razem 17

C z e r -
wony

Ornat uroczysty zdobiony złocistymi kwiatami, z białą kolum-
ną zdobioną złocistymi kwiatami z koronami marcepanowymi. 
W komplecie stuła i manipularz.

1

Ornat w złociste prążki, z białą kolumną zdobioną złocistymi 
kwiatami. W komplecie stuła i manipularz. 1

Ornat ze „staroświeckiej materii” zdobiony wielkimi kwiatami, 
z białą kolumną zdobioną kolorami żółtym i błękitnym. W kom-
plecie stuła i manipularz.

1

Ornat ze „staroświeckiej materii” zdobiony wielkimi żółto-zielo-
nymi kwiatami, z zieloną kolumną zdobioną kwiatami. W kom-
plecie stuła i manipularz.

1

Ornat haftowany szychem, podszyty białą kitajką. W komplecie 
stuła i manipularz. 1

Ornaty różne „pro usu confessariorum do kościoła”, bez stuł. 6
Razem 11

Zielony

Ornat w prążki z motywami florystycznymi, z kolumną w różno-
barwne prążki. W komplecie stuła i manipularz. 1

Ornat tabinkowy „w wodę”, jednobarwny. W komplecie stuła 
i manipularz. 1

Ornat wzorzysty „do św. Józefa” z różnobarwnymi kwiatami. 
W komplecie stuła i manipularz. 1

Ornaty w drobną kostkę, z białymi kolumnami. W komplecie stu-
ły i manipularze. 3

Razem 6

Fiole-
towy

Ornat ze srebrnymi kwiatami i złocistymi promieniami. W kom-
plecie stuła i manipularz. 1

Ornaty z gęstymi, okrągłymi żółtymi kwiatkami, z białymi i zielo-
nymi kolumnami w prążki z motywami florystycznymi. W kom-
plecie stuły i manipularze.

3

Ornat kitajkowy „w wodę”. W komplecie stuła i dobry manipularz. 1
Razem 5

C z a r -
ny (ża-
łobny)

Ornat bogaty z rzadkimi złocistymi kwiatkami, z haftowaną żółtą 
kolumną atłasową. W komplecie stuła i manipularz. 1

Ornat adamaszkowy, z wzorzystą białą kolumną. W komplecie 
stuła i manipularz. 1

Ornat w czerwone prążki, z żółtą kolumną. W komplecie stuła 
i manipularz. 1

Ornaty w białe prążki, z żółtymi pasamonami. W komplecie stuły 
i manipularze. 3

Razem 6
Ogółem 45
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Nie sposób pominąć także bogatego kompletu alb, komży i humerałów w roku 
1727. Prócz dwunastu nowych alb z płótna różnego rodzaju osobno wymieniono alby 
proste z małymi koronkami i „albę rąbkową dobrą z koronami szerokiemi”. O wie-
le więcej było komży: jedna rąbkowa z niewielkimi koronkami, druga sztuczkowa 
z większymi koronkami, jedenaście z białym szyciem i oblamowanych koronkami, 
cztery z prostego płótna, trzy podniszczone, trzy zniszczone i kolejnych dziesięć róż-
nego rodzaju. Na wyposażeniu kościoła znajdowało się też dwadzieścia humerałów122.

W późniejszym czasie odnotowano niewielkie zmiany w zbiorze szat liturgicz-
nych. Zniszczone zostały dwie białe dalmatyki „w kostkę” i dwie fioletowe. Brakło 
sześciu czerwonych ornatów bez stuł i jednego zielonego stosowanego przy ołtarzu 
św. Józefa, a także czarnej kitajkowej kapy z kapturkiem ozdobionym frędzlami. Za-
stanawiające, że relacja z roku 1748 w ogóle nie wymieniła jakiegokolwiek ornatu 
w kolorze fioletowym. Przy jednym z białych ornatów zginęła stuła i manipularz, 
a przy innym sama stuła. Pojawił się natomiast jeden złoty wzorzysty ornat zdobiony 
różnokolorowymi kwiatami ze stułą i manipularzem, który kapłani zakładali, celebru-
jąc liturgię przy ołtarzu św. Józefa. Przybyło również pięć czerwonych stuł: atłasowa 
zdobiona kwiatami z manipularzem, dwie kitajkowe, podszyta zieloną kitajką oraz 
aksamitna przetykana złotem. W sprawowanej liturgii kapłani korzystali wówczas 
z jednej bogatej alby z koronkami, dwunastu alb różnych, kolejnych dziesięciu prost-
szych w wykonaniu, dwu starych oraz nowo zakupionych dwu lnianych alb z ko-
ronkami. Obok już istniejących komży pojawiły się cztery nowe z płótna lnianego, 
usunięto zaś dwie zniszczone. Ponadto przybyło siedem humerałów123.

W drugiej połowie XVIII wieku zestaw szat liturgicznych był również boga-
ty. Do celebrowania nabożeństw duchowni mogli zakładać ornatów: dwadzieścia 
jeden białych, pięć czerwonych, sześć fioletowych, pięć zielonych i cztery czarne. 
Do wszystkich były dopasowane stuły i manipularze. O wiele mniejszy był wybór 
szat diakońskich, które obejmowały tylko dwie pary białych dalmatyk, parę dalmatyk 
czarnych oraz jedną dalmatykę zieloną. Interesujące, że zaznaczono wówczas: „druga 
na reperację kapy poszła”. Niewiele również, gdyż zaledwie osiem, było kap różnego 
koloru. Zakrystia była zasobna w cztery alby z szerokimi koronkami, dziesięć alb do-
brych i szesnaście „ieszcze nie złych”. Nadto posiadała ona siedemnaście humerałów, 
trzy komże i pięć komeżek124.

W roku 1604 kościół kolbuszowski był zasobny w sześć antepediów125. Po 42 la-
tach ich liczba antepediów wzrosła trzykrotnie. Składały się nań: cztery czerwone, 
cztery brunatne, trzy zielone, trzy czarne, trzy pstre i jedno białe. Aż cztery z tych za-
słon ołtarzowych wykonano z muchairu, jedno było skórzane, dwa kitajkowe, zaś sie-
dem innych było malowanych na płótnie. Wizytator zaznaczył, że jedno z antepediów 
było „nędzne”, a inne stare. Wśród tuwalni dwie były czerwone „iedwabiem szyte”, 
trzy koronkowe, a cztery kolejne – „blaszką przeszywane”. Do bielizny ołtarzowej 

122  AKMK, sygn. AV 22, s. 331-335, 337, 340.
123  AKMK, sygn. AV 42, k. 77v-79.
124  AKMK, sygn. AV 51, k. 116-117.
125  AKapMK, sygn. AVCap. 23, k. 23v.
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zaliczano dwadzieścia obrusów i siedem ręczników, cztery korporały i jeden mały 
korporalik, cztery szerzynki (subkorporały). Ponadto w kościele znajdowało się dzie-
sięć palek. Pod względem kolorystycznym były to: aksamitna czerwona, dwie pstre 
ze złotogłowiu, biała ze srebrogłowiu, dwie czarne, w tym jedna adamaszkowa, dwie 
zielone, w tym jedna kitajkowa oraz dwie brunatne. Palkom odpowiadało dziesięć pu-
ryfikaterzy: dwa z szyciem czerwonym, dwa z szyciem czarnym oraz sześć białych.

Zakrystia posiadała siedem burs różnego koloru: zielonego, białego, czerwonego 
i czarnego. Jedna z nich była wykonana bardzo ozdobnie: z jednej strony była obszy-
ta białym złotogłowiem, a z drugiej zielonym płótnem z muchairu. Ponadto na wy-
posażeniu świątyni pozostawało czternaście welonów: „Jedno białe na jedwabniczy, 
drugie na hatłasie, trzecie białe hatłasowe z frandzlą pstrą, 4 czerwone z koronkami 
złocistemi, 5 czarne, 6 czarne, 7 zielone w siatkę, 8 zielone także na hatłasie, 9 brunat-
ne, 10 brunatne, 11 białe z pawłoki, troie z nici w siatkę”. W okresie Wielkiego Postu 
stosowano zasłonę z płótna. Do przenoszenia Najświętszego Sakramentu dla osób 
chorych korzystano z kaletki wykonanej z czerwonego kamlotu; w komplecie z nią 
pozostawał niewielki dzwoneczek. Kapłani korzystali ponadto z dwóch czerwonych 
płaszczy z czerwonymi biretami126.

Po kilkudziesięciu latach zestaw antepediów, zasłon, obrusów i innych płócien 
prezentował się bardziej imponująco. Przy ołtarzu św. Józefa zawieszona była para 
niebieskich kitajkowych firanek. Para podobnych zasłonek ozdabiała postać Chrystu-
sa na krzyżu na środku kościoła. Dwie zasłonki czerwone zawieszono przy ołtarzu 
Matki Bożej. Na obrazie św. Anny umieszczono cztery zasłonki: żółtą, dwie czerwone 
oraz kitajkową w prążki, oblamowaną niebieską wstęgą. Obraz św. Róży udekorowa-
no z kolei „zasłonką powłóczystą”. Ponadto świątynia była zasobna w pięć różnych 
kitajkowych fartuszków, dwie sztuki białego jedwabiu w paski, dwie sztuki białej 
kitajki na kształt proporców oraz jedenaście innych sztuk kitajki. Ponadto do mająt-
ku parafii należały: jedwabne karmazynowe frędzle, czerwony proporczyk z żółtym 
środkiem, sukno rekwialne „podłe” i dwie sztuki zielonego płótna „nadpsowanego”.

Niektóre kobierce i malowane zasłony wielkopostne znajdowały się przy ołtarzach 
i innych szczególnych miejscach w kościele. Dwie zielone szkotowe zasłony przy-
należały do wielkiego ołtarza, trzecia do ołtarza św. Józefa, kolejna do ołtarza św. 
Anny, zaś ostatnia do krzyża w środku świątyni. Ołtarz wielki dekorowały także dwa 
czerwone sukna, a dwie inne, niewielkie zasłony okrywały wyobrażenie Najświętszej 
Maryi Panny. Prócz tego w wyposażeniu kościoła wymieniano trzy płótna; na jednym 
ukazana była historia Salomona, a na drugim – historia Abrahama. Inne dekoracje 
stanowiły: przetarty perski kobierzec, całun „nędzowy” i drugi całun „nowo sprawio-
ny z sukna dobrego z frandzlą białą”. Interesująco przedstawiało się też zestawienie 
trzydziestu ówczesnych antepediów oraz licznych obrusów, które zawarto w poniż-
szej tabeli.

126  AKapMK, sygn. AV 7, k. 130v-131v.
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Kolor Opis antepedium Ilość

Biały

Antepedia adamaszkowa zdobione wielkimi kwiatami, szy-
chowymi koronkami i taśmami 3

Antepedium jabłonkowe zdobione złotymi i czerwonymi je-
dwabnymi kwiatkami 1

Antepedium „w płomienie” z prążkowanymi kolumnami 1
Antepedia „w kostkę ceglastego koloru” zdobione jedwabny-
mi różnobarwnymi frędzlami 3

Antepedia w paski „materyi cielistey” zdobione jedwabnymi 
różnobarwnymi frędzlami 3

Antepedium tabinkowe „ w wodę” zdobione jedwabnymi frę-
dzelkami do ołtarza małego 1

Przetarte antepedium zdobione kwiatami i zielonymi 
frędzlami 1

Razem 13

Czerwony

Antepedium kamlotowe zdobione marcepanowymi koronka-
mi i taśmą szychową 1

Przetarte antepedium adamaszkowe wykonane „staroświec-
ką modą”, zdobione wielkimi okrągłymi kwiatami i koronką 
szychową

1

Antepedium ze starymi marcepanowymi koronkami 1
Razem 3

Zielony Antepedia „w kostkę” z jedwabnymi zielonymi frędzlami 3

Fioletowe Antepedia zdobione gęstymi, okrągłymi żółtawymi kwiatka-
mi, jedwabnymi frędzlami i taśmą. 3

Czarne

Antepedia wzorzyste w białe prążki zdobione jedwabnymi 
żółtymi frędzlami i żółtymi pasamonami 3

Antepedium tabinkowe z jedwabnymi białymi i czarnymi 
frędzlami. 1

Razem 4
Drewniane Antepedia malowane 4

Ogólna liczba antepediów 30
Kolor Opis obrusu Ilość

Biały

Obrusy sztuczkowe oblamowane koronkami dobrej jakości 4
Obrusy różne wykonane z gorszego płótna ozdobione 
koronkami 80

Obrusy płócienne w złym stanie fizycznym 3
Razem 87

Czerwony Obrusy szyte 67

Fioletowy Obrusy szyte ozdobione kwiatami, z czego jeden w złym 
stanie 3

Czarny Obrusy rekwialne 4
Ogólna liczba obrusów 161
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W roku 1727 dokonano też szczegółowo prezentacji bielizny ołtarzowej. Jako 
pierwsze wymienionych zostało kilkadziesiąt welonów. Na zestaw ten składały się 
kolejno: biały welon ze złotymi kwiatami wykonany z bogatej tkaniny, jedenaście 
białych welonów z różnego materiału, ciemny welon „goździkowy”, czerwony we-
lon aksamitny, trzy czerwone welony zwykłe, czerwony welon atłasowy na puszkę 
ze złotymi kwiatami i podszyty niebieską kitajką, welon czerwony zdobiony srebrny-
mi i złotymi kwiatami oraz srebrnymi koronkami, dwustronny welon czerwono-nie-
bieski ze srebrnym galonem, welon zielony z jedwabnymi kwiatami, sześć welonów 
fioletowych z różnego materiału, fioletowy welon z adamaszku ze złotymi kwiatami 
i podszyty kitajką, pięć rozmaitych welonów koloru czarnego, jeden welon „ruski” 
oraz welon z mory zdobiony żółtymi kwiatami i zielonym materiałem. Dość ogólnie 
traktowano natomiast bursy, których wyliczono dwadzieścia. Podobnie było z czter-
dziestoma palkami różnego koloru. Mało było natomiast ręczników: zaledwie dzie-
sięć białych i osiem z czerwonym szyciem.

W kościele kolbuszowskim znajdowały się wówczas trzy baldachimy. Pierwszy 
był wykonany ze wzorzystego, żółtego materiału ozdobionego srebrnymi kwiata-
mi i srebrną koronką, podszyty żółtą kitajką i dekorowany jedwabnymi frędzlami. 
Mniejszy baldachim był wykorzystywany przy noszeniu Najświętszego Sakramentu 
do osób chorych; w górze był przystrojony niebieską kitajką, a w dole – żółtą. Trzeci 
baldachimek był ustawiony w środku kościoła nad krzyżem z pasyjką. Razem z nimi 
wymieniano trzy okrycia tabernakulum: aksamitne, haftowane w złote kwiaty, białe 
kamlotowe zdobione drobnymi kwiatkami i wytarte czerwone adamaszkowe ze srebr-
nymi frędzlami. Pojawiły się też dwie torebki. Pierwsza była wykonana z czerwo-
nej tercyneli ze srebrnymi i złotymi aplikacjami, podszyta czerwoną kitajką, hafto-
wana, z wyobrażeniem mitry książęcej. Druga była mniejszych rozmiarów, uszyta 
z wiśniowego adamaszku, z kitajkową podszewką, zdobiona jedwabnymi kwiatami 
i szychem.

Podczas sprawowania Eucharystii używano ponad dwudziestu tuwalni. Było to ko-
lejno: osiem białych welonów z koronkami, sześć welonów czerwonych, szytych je-
dwabiem i dwa welony rekwialne, szyte czarnym jedwabiem. Prócz nich istniało jesz-
cze pięć podniszczonych tuwalni: fioletowa reperowana, jedna z żółtymi przetartymi 
kwiatkami oraz trzy ostatnie, bez bliższego określenia. Dziewięć jedwabnic ozdabiało 
liczne sprzęty liturgiczne i wizerunki świętych. Przykładowo na obrazie Niepokala-
nego Poczęcia Matki Bożej znajdowało się żółte płótno jedwabne o długości 10 łokci, 
rozsuwane na dwie strony. Innymi jedwabnicami były: pieprzowa powłóczysta, biała 
zdobiona białymi kwiatami, zielona zdobiona różnokolorowymi kwiatami, ciemno-
czerwona z frędzlami, dwie ze złotymi szlaczkami i dwie fiołkowe zdobione małymi 
kwiatkami i oblamowane żółtą wstęgą127.

Analizując opis bielizny ołtarzowej z połowy XVIII stulecia, łatwo dostrzec, że 
szybko zmienił się m.in. zestaw welonów, których wymieniono tym razem tylko trzy-
dzieści. Brakło dwu welonów fioletowych, dwustronnego welonu czerwono-niebie-
skiego ze srebrnym galonem i in. W okresie dwu dziesięcioleci przybyła natomiast 

127  AKMK, sygn. AV 22, s. 335-340.
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jedna bursa. Odtąd zakrystia dysponowała: dwunastoma białymi bursami różnego 
rodzaju, czterema czarnymi, trzema czerwonymi oraz po jednej zielonej i fioletowej. 
Wśród palk wymienionych zostało: piętnaście białych, po osiem zielonych i czar-
nych, siedem czerwonych i pięć fioletowych. Przybyło też pięć lnianych ręczników. 
Kielichy, puszki i pateny mogły stać na siedemnastu korporałach. Naczynia te czysz-
czono kilkudziesięcioma puryfikaterzami. Wśród nich były: jeden zdobiony jedwab-
nicą i złotymi kwiatami, jeden „rąbkowy” z wyszywanymi jedwabnymi kwiatami 
oraz ponad pięćdziesiąt różnych, prostszych w wykonaniu.

Liczba antepediów była podobna. Przybyły cztery nowe: jedwabne czerwone 
w białe prążki do ołtarza Matki Bożej, małe czerwone „do Pana Jezusa” z krzyżem 
z galonu, niebieskie kitajkowe z galonem srebrnym i niebieskie szkotowe do obrazu 
św. Anny. Dokładniej zostały też opisane dotychczasowe cztery drewniane: „Antepe-
dium ad altare majus z Osobami S. Nicodemi, S. Josephi, BM, Mariae Magdalenae, 
Cleophae et Salomeae, S. Joannis Evangelistae, toż antepedium y na drugą stronę 
przekłada się. Item antepedia drewniane prostą robotą 3”. Pokaźnie zmniejszyła się 
liczba obrusów. Choć tyle samo wyliczono obrusów czerwonych, czarnych i fioleto-
wych, to dodano do nich jedynie jedenaście lnianych i ćwierć setki z białym szyciem.

Z ołtarza Matki Bożej zdjęte zostały dwie czerwone zasłonki. Ufundowane zosta-
ły natomiast: rozsuwane niebieskie zasłonki kitajkowe z weneckim konopeum i ta-
kie same żółte do ołtarza św. Józefa oraz rozsuwane zielone zasłonki półtabunkowe 
i czerwone zasłonki oblamowane jedwabnymi frędzlami. W dalszym ciągu służyło 
przyozdobieniu świątyni pięć fartuszków: czerwony zdobiony białymi kwiatami, bia-
ły koronkowy, biały jedwabny, różowy kitajkowy i pomarańczowy kitajkowy obla-
mowany fioletową kitajką. Sprawionych zostało jednocześnie pięć różnych poduszek 
pod mszały.

Od roku 1727 nie zmieniła się ilość i rodzaje baldachimów oraz okryć na taber-
nakulum. Przybyła za to jedna bursa do chorych uszyta z kitajki i ozdobiona szycho-
wym galonem. nowymi nabytkami były też cztery jedwabnice: zwykła biała, biała 
zdobiona kwiatami i czerwoną wstążką, zielona z białymi szlaczkami oraz rozsuwa-
na czerwona, zdobiona złotymi kwiatami, która okrywała ołtarz św. Józefa. W in-
wentarzu kościelnym znajdowało się też ogółem o siedem tuwalni więcej niż 20 lat 
wcześniej128.

W drugiej połowie XVIII stulecia ołtarze ozdabiało: aksamitne tabernakulum, 
adamaszkowy baldachim, dziewięć antepediów, dwanaście par firanek, dziesięć obić 
i turecki dywan na stopnie ołtarza. Bieliznę ołtarzową tworzyło: pięćdziesiąt pury-
fikaterzy i dwadzieścia siedem korporałów, sto dwadzieścia obrusów, dziewięć tu-
walni i siedem pasów różnego koloru oraz dwanaście ręczników do ołtarzy i pięć 
ręczniczków do lawaterzy. Puszki z komunikantami okrywano czterema ozdobnymi 
sukienkami129.

128  AKMK, sygn. AV 42, k. 78v-80.
129  AKMK, sygn. AV 51, k. 117-117v.
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Księgozbiór kościelny
Na omówienie zasługuje również biblioteka parafialna w Kolbuszowej. Zawierała 

ona zarówno księgi typowo liturgiczne, pomocne w celebrowaniu różnorakich nabo-
żeństw, jak i służące nauczaniu wiernych świeckich (pro docendo populo). Doliczyć 
do nich należy też nieliczne rękopisy, które stanowiły w większości księgi metrykal-
ne. Wedle zachowanych źródeł, już w roku 1604 w zbiorach kościoła kolbuszowskie-
go pojawił się mszał rzymski. Podobnie było w sąsiednich placówkach duszpaster-
skich: Cmolasie, Ostrowach, Przewrotnem i Raniżowie. Dodać wszakże należy, iż 
niektóre parafie posługiwały się jeszcze starszymi mszałami, krakowskim i biskupa 
Tomickiego. Tak było m.in. w Cmolasie i Raniżowie. Zapewne wcześniej duszpaste-
rze kolbuszowscy również posługiwali się starym mszałem, ale jeszcze w końcu XVI 
wieku nastąpiła wymiana tej księgi na nową130.

Relacja z roku 1604 przekazała, że zbiory kolbuszowskie obejmowały wówczas 
mszał rzymski, agendę, graduał i antyfonarz. Doliczano do nich również jedną księ-
gę, która była pomocna w przekazywaniu wiernym prawd wiary. Stanowiła ją gło-
śna i popularna Postylla jezuickiego kaznodziei ks. Jakuba Wujka. Trudno natomiast 
orzec, czy była to postylla mniejsza, czy większa131. Według opisu parafii kolbuszow-
skiej z roku 1646, miejscowa biblioteka kościelna w dalszym ciągu prezentowała się 
dość skromnie. Kapłani dysponowali jednak już dwoma mszałami, z czego jeden, 
określany jako „staroświeczkiego druku”, stanowił zapewne księgę znaną z poprzed-
niej relacji wizytacyjnej. Kolejnymi księgami były: stara agenda, psałterz, graduał, 
antyfonarz oraz nowy dwuczęściowy rytuał. Obecność tego ostatniego była ozna-
ką procesu powolnego wypierania powszechnych do tej pory w polskich parafiach 
agend. Podkreślenia domaga się też fakt, iż w połowie XVII stulecia zarówno gradu-
ał, jak i antyfonarz, nie były drukowane, lecz „pisane”. Do księgozbioru zaliczany był 
również parafialny rejestr przychodów i wydatków. Wśród prowadzonych ksiąg me-
trykalnych wyróżniano: księgę ochrzczonych i księgę zaślubionych. Ponadto był pro-
wadzony wykaz osób pochowanych na cmentarzu oraz imienny wykaz tych, którzy 
byli zobowiązani do przystępowania do sakramentu spowiedzi u swojego proboszcza 
w okresie wielkanocnym. Co ciekawe, w zbiorach zabrakło jakiejkolwiek książki pro 
docendo populo. Do tego czasu zatem zniszczona bądź zgubiona została wymienio-
na wyżej Postylla, a na jej miejsce nie przybyła inna pozycja z zakresu teologii lub 
homiletyki132.

Po kilkudziesięciu latach księgozbiór parafii kolbuszowskiej był znacznie bogat-
szy, gdyż powiększył się niemal dwukrotnie133. Według sprawozdania wizytacyjne-
go z roku 1727 w celebracjach liturgicznych wykorzystywano trzynaście wolumi-
nów. Były to następujące księgi: „Evangeliki kościelne stare iedne. Mszał czerwony 
niedawny ieden. Mszałów w kompaturze czarney trzy. Mszalików requialnych trzy. 

130  K. Haptaś, Księgi liturgiczne w parafiach puszczańskich dekanatu miechocińskiego w XVII-XVIII w., 
„Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, nr 1, 2009, s. 98-99.
131  AKapMK, sygn. AVCap. 23, k. 23v.
132  AKapMK, sygn. AV 7, k. 132-132v.
133  K. Haptaś, Księgi liturgiczne, s. 101.
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Agendy wielkie dwie. Małe dwa. (…) Canon Missae cum praeparationibus w czer-
woney oprawie z pokrowcem”. Podkreślić tu należy, że w stosunku do połowy minio-
nego wieku ilość mszałów wzrosła dwukrotnie, zaś agend aż czterokrotnie. Te ostatnie 
prawdopodobnie zastąpiły zniszczoną agendę z ubiegłego stulecia. Wymieniono też 
ogólnie „Ksiąg ad chorum należących cztery”, wśród których znajdowały się prawdo-
podobnie m.in. dotychczasowe graduał, antyfonarz i psałterz. Trudno odpowiedzieć 
na pytanie, co stanowiło czwartą księgę chórową. Być może któryś z wymienionych 
śpiewników pozostawał w dwóch egzemplarzach. Do rękopisów parafialnych zali-
czano z kolei: „Metryki dawnych lat cztery”.

W tymże 1727 roku jako „Libri ad usum Ecclesiae” wskazanych zostało również 
dwanaście pozycji drukowanych z dziedziny teologii i literatury religijnej. Połowę 
z nich stanowiła literatura polska, a drugą – literatura pisarzy obcych. Pierwszą z prac 
rodzimych autorów była Pars Hiemalis concionum dominicalium a prima adventus 
usque ad Pentecosten znanego kaznodziei ks. Szymona Stanisława Makowskiego. 
Ważnymi pozycjami były Opera omnia, in tres tomos digesta… oraz Życie Abrahama 
autorstwa bazylianina Didaci Nysseni. Nie brakło tam też kazań prymasa Polski abpa 
Stanisława Karnkowskiego Messiasz: albo, Kazania; O upadku y naprawie rodzaiu 
ludzkiego, przez przyście ná świát Páná nászego Jesusa Christusa Syná Bożego. Przy-
dáne ná końcu tegoż Auctorá, Kazanie; O dwoiakim Kosciele chrześćjiańskim. Lite-
raturę polemiczną reprezentowała Disputacya Księdza. Hieronyma Powodowskiego 
z ministrem zboru nowoariańskiego Smigielskiego Janem Krotowiciusem. O nikto-
rych artykułach przedwiecznego Bostwa Syna Bożego y Troyce Przenaświetszey… 
odprawowana dnia 27. Grudnia w Roku 1581. Kolejną publikacją był komentarz to-
mistyczny do ksiąg Nowego Testamentu Monotessaron Evangelicum kaznodziei Se-
weryna Lubomlczyka. Interesujące, że w drugiej grupie dzieł teologicznych znalazły 
się Wyznania starożytnego ojca Kościoła św. Augustyna, prawdopodobnie wydane 
drugiej połowie w XVI wieku bądź później. Na uwagę zasługiwał tom I Operum mi-
norum mistyka i teologa kolońskiego o. Dionizego Kartuza. Kolejnym dziełem był 
podręcznik moralistyki Institutiones morales pióra hiszpańskiego jezuity ks. Jana 
Azora. Księgozbiór współtworzyła też filozoficzna praca Commentarius duplex in 
Boetium. Jak wskazuje Krzysztof Haptaś, był to komentarz do dzieła De consolatione 
philosophiae filozofa, teologa i dyplomaty Boecjusza żyjącego na przełomie V i VI 
wieku. Przykładem literatury węgierskiej były Annales Mariani Societatis Iesu. Ab 
Anno 1521 usque ad tempora hodierna Jana Nadasi. Ostatnią pozycją była niewymie-
niona z tytułu książka niemiecka określona jako „Liber Germanicus”134.

W ciągu następnych 20 lat ruch w inwentarzu kolbuszowskiego librarium był mi-
nimalny. Nie ubyła żadna pozycja drukowana ani rękopis. Przybyły natomiast czte-
ry naprawione księgi chórowe, o których milczało sprawozdanie wizytacyjne z roku 
1736. Jednocześnie stare ewangeliki kolbuszowskie zostały zastąpione nowymi. 
Zaznaczyć również należy, że podczas wizytacji w roku 1748 nie zostały wykazane 
żadne księgi metrykalne ani inne rękopisy. Być może zostały one zniszczone bądź 

134  AKMK, sygn. AV 22, s. 341-342; K. Haptaś, Biblioteka parafialna w Kolbuszowej w czasach staro-
polskich (1604-1792), w: Pięć wieków Kolbuszowej, s. 81-84.
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przekazane innym ośrodkom kościelnym. Możliwe również, że wyłączono je z księ-
gozbioru i uznano raczej za części inwentarza plebańskiego niż kościelnego. Przy tej 
samej okazji stwierdzono, że z biblioteki ubyły Opera omnia Dydaka Nissenusa135.

W drugiej połowie XVIII wieku zbiory biblioteczne liczyły trzydzieści pozycji. 
Niewiele więcej niż połowa z nich obejmowała księgi liturgiczne. Przy nabożeń-
stwach korzystano z czterech dużych mszałów, trzech mszałów rekwialnych, dwóch 
dużych agend i trzech agend małych, trzech ksiąg Ewangelii, graduału, antyfonarza 
i psałterza. Do cennych rękopisów zaliczano: księgę Bractwa Świętej Trójcy i księgę 
Bractwa Różańcowego. Dziesięć jednostek inwentarzowych stanowiła literatura pa-
storalna i teologiczna. Część z tych dzieł wymieniona została we wcześniejszych wi-
zytacjach parafii kolbuszowskiej. Były to: Wyznania św. Augustyna, dzieła Dionizego 
Kartuza, Monotessaron Evangelicum Seweryna Lubomlczyka, dzieła Dydaka Nisse-
ni, Wielkie zwierciadło przykładów jezuity ks. Jana Majora, wykład teologii moralnej 
oraz zbiory kazań domikańskiego kaznodziei i patrologa o. Fabiana Bierkowskiego, 
Szymona Stanisława Makowskiego, Stanisława Karnkowskiego i trudnego do okre-
ślenia Jana Stotumi136.

Przedstawiony księgozbiór nie uległ dużym modyfikacjom w ostatnich latach 
okresu staropolskiego i pierwszych latach zaborowych. Światło na to rzuca inwentarz 
kościoła prepozyturalnego w Kolbuszowej sporządzony w roku 1792, za czasów pro-
bostwa ks. Kazimierza Kapuścińskiego, już w okresie przynależności parafii do die-
cezji tarnowskiej. Niezmieniona pozostała ilość mszałów, graduałów i antyfonarzy. 
Odnotowano o jedną agendę mniej, choć być może dwie starsze potraktowano jako 
części jednej. Z biblioteki ubył psałterz i trzy ewangeliki. W ich miejsce wprowadzo-
ne zostały do zbiorów stary trzyczęściowy brewiarz oraz kolejny mszał rekwialny137.

Wspomnieć warto, że w drugiej połowie XVIII wieku w parafii funkcjonowała 
biblioteka dysponująca własnym budynkiem znajdującym się w pobliżu plebanii, 
co było raczej ewenementem w całej ówczesnej diecezji krakowskiej. Sytuację tę 
odnotowano m.in. podczas kanonicznej wizytacji parafii w roku 1764. Spisane wów-
czas sprawozdanie informowało: „domus lignea scandulis contecta (…) pro Biblio-
theca Ecclesiae”138. Trudno określić, czy w budynku tym przechowywane były tylko 
– nieliczne przecież – pozycje z księgozbioru kościelnego oraz ewentualnie księgi 
metrykalne, czy może również książki z osobistej biblioteczki proboszcza. Hipotezę 
taką wysnuwa ks. Tomasz Moskal, przy czym słusznie zaznacza, że sytuację tę raczej 
odnotowałby protokół wizytacyjny139.

Porównując zespół książkowy Kolbuszowej z analogicznymi księgozbiorami in-
nych parafii dekanatu miechocińskiego, ocenić go należy pozytywnie. Dotyczyło 
to zwłaszcza literatury teologicznej oraz kaznodziejskiej. Zbiory o podobnej wielko-

135  AKMK, sygn. AV 42, k. 80; K. Haptaś, Księgi liturgiczne, s. 102.
136  AKMK, sygn. AV 51, k. 117v-118.
137  K. Haptaś, Biblioteka parafialna, s. 77-81.
138  AKMK, sygn. AV 51, k. 115.
139  T. Moskal, Biblioteki parafialne w archidiakonacie sandomierskim w XVIII w., Sandomierz 2005, 
s. 85.
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ści znajdowały się jedynie w Raniżowie i Górnie. Sporo w nich było kazań, które 
były pomocne w nauczaniu wiernych i doskonaleniu warsztatu homiletycznego ka-
płanów. Zaznaczyć wszakże trzeba, iż w większości były to pozycje wydane kilka-
dziesiąt albo nawet ponad sto lat wcześniej niż relacje wizytacyjne. Na tej podstawie 
przypuszczać można, że biblioteki parafialne gromadziły przeważnie starsze tytuły, 
zaś nowsze pozostawały w prywatnych zbiorach duchownych. Sama biblioteka była 
wykorzystywana raczej często, czego dowodzą zmiany w jej zawartości. Nieco gor-
sza opinia dotyczy ksiąg liturgicznych. Co prawda parafia kolbuszowska dyspono-
wała kompletem wymaganych tytułów, ale zbiory te były raczej skromne. Dla przy-
kładu na początku XVIII wieku porównanie z niedalekim Cmolasem wypadało dla 
niej dość niekorzystnie. Poprawę tego stanu rzeczy odnotowano w następnym wieku. 
Zbiory kolbuszowskie okazały się wówczas bogatsze niż innych parafii dekanatu mie-
chocińskiego, jak w Dzikowcu, Ostrowach czy Przewrotnem140.

Sanktuarium
W czasach staropolskich parafia kolbuszowska stanowiła ważny ośrodek kultu ma-

ryjnego. Podobnie jak w Dzikowcu i Ostrowach Tuszowskich, a także w niedalekim 
Sokołowie położonym już w diecezji przemyskiej, istniało tu lokalne sanktuarium 
oddziałujące na okoliczne osady położone na skraju Puszczy Sandomierskiej. Rangę 
sanktuarium posiadała świątynia parafialna pw. Wszystkich Świętych. Cześć odbierał 
tu obraz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Tytuł wizerunku jako łaskami słynącego 
zapisano m.in. w sprawozdaniu wizytacyjnym z roku 1748. O rozbudowanym kulcie 
świadczyły dobitnie liczne wota otaczające nie tylko sam łaskawy obraz, lecz również 
inne wizerunki. Kolbuszowskie sanktuarium maryjne funkcjonowało do końca okre-
su staropolskiego. Niestety, później kult Najświętszej Maryi Panny zanikł, co wiązało 
się zapewne z wprowadzeniem w życie tzw. reform józefińskich. Na przeszkodzie 
w jego odbudowaniu w drugiej połowie XIX stulecia stanęło tragiczne zniszczenie 
obrazu Niepokalanej podczas pożaru kościoła w roku 1852141.

O randze sanktuarium kolbuszowskiego można wnioskować, analizując m.in. ze-
staw wotów oraz kosztowności, w jakie było ono zasobne. Zaznaczyć wszakże trze-
ba, że opisane argenteria nie budziły wielkiego podziwu. Na początku XVII wieku 
kościół kolbuszowski był zasobny w trzy srebrne kielichy z pozłacanymi patenami. 
Innymi naczyniami ze szlachetnego kruszcu były srebrna monstrancja z melchizede-
chem i srebrna puszka142. W roku 1646 świątynia posiadała tylko jedną srebrną mon-
strancję z pozłoconym melchizedechem. W sprawowanej liturgii duchowni używali 
pięciu kielichów, które przedstawiono następująco: „1. Kielich złocisty wewnątrz 
i z wierzchu z pateną. 2. Kielich srebrny z gałką złocisty z pateną. 3. Kielich staro-
świeczki wewnątrz pozłocisty z pateną. 4. Kielich mały staroświecki z pateną. 5 Kie-

140  K. Haptaś, Biblioteka parafialna, s. 85-87.
141  S. Zych, Kościół sanktuaryjny, s. 16; tegoż, Sanktuaria maryjne Kolbuszowszczyzny około połowy 
XVIII w. Zarys problematyki, „Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, nr 1, 2009, s. 31-33, 
37.
142  AKapMK, sygn. AVCap. 23, k. 23v; AAPrz, Compendium visitationis 1604, k. 523v.
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lich także mały staroświeczki z pateną”. Ponadto do przechowywania Najświętszego 
Sakramentu wykorzystywano srebrną puszkę i naczynie noszone do osób chorych. 
Zestaw ten zamykały dwa srebrne krzyże: większy ze złocistą figurą Ukrzyżowanego 
Chrystusa oraz drugi, mniejszy. O naczyniach liturgicznych zapisano, że „To wszytko 
srebro ma w sobie grzywien 30 łotów 4”143. W roku 1676 do argenteriów zaliczano: 
monstrancję, trzy kielichy z patenami, większą puszkę w tabernakulum i mniejszą 
do chorych, a także krzyż. W tym samym czasie wizerunek św. Anny w ołtarzu po-
święconym tej patronce posiadał trzy srebrne sukienki: większą i dwie mniejsze144.

W roku 1727 zbiory srebra obejmowały aż szesnaście przedmiotów kultycznych. 
Jako pierwszą wymieniono „Monstrancyę srebrną pstro złocistą z Aniołkami dwiema, 
Melchizedech srebrny pozłocisty wszystka w słońcu w kwiaty na kształt winogradu, 
kamykami czeskiemi przyozdobioną”. Drugim obiektem był krzyż ze srebrną pozło-
coną pasyjką. Z jednej strony wyobrażone zostały na nim postacie czterech Ewange-
listów, zaś z drugiej umieszczono przeszklony relikwiarz z relikwiami św. Kasjana. 
Do liturgii wykorzystywano osiem kielichów srebrnych. Trzy z nich były stare, po-
złocone. Dopasowane do nich były pateny: jedna pozłocona, a dwie ozdobione moty-
wami kwiatów. Pateny posiadało również kolejnych pięć srebrnych kielichów, w tym: 
jeden „filigranowej roboty”, drugi „gładki”, trzeci cały wyzłocony, a czwarty „pstro 
złocisty”. Do przechowywania komunikantów używano srebrnej pozłoconej puszki 
z wieczkiem. Drugą, mniejszą puszeczkę, kapłani nosili do osób chorych. Jak zapi-
sano, „ab intra była wyzłocona, ale mało co znać pozłoty”. Wino i wodę do Mszy św. 
przygotowywano w dwóch srebrnych ampułkach, do których była dołączona srebrna 
miseczka. Do okadzania stosowano srebrny turybularz z czterema srebrnymi łańcusz-
kami oraz łódkę na kadzidło ze srebrną łyżeczką. Szczegółowo przedstawionych zo-
stało również kilkadziesiąt wotów znajdujących się na ołtarzach, obrazach i pasji. Ich 
zestawienie zawiera poniższa tabela145.

Ołtarz lub 
wizerunek Wota Ilość

Ołtarz wielki

Srebrna sukienka Matki Bożej, miejscami złocista, 
ze srebrną koroną 1

Srebrna sukienka Pana Jezusa ze srebrną koroną 1
Srebrne wotum z wyobrażeniem człowieka na srebr-
nym łańcuszku 1

Srebrny łańcuszek druciany ze srebrnym medalikiem 1
Sznury korali 4
Razem 8

Ołtarz św. Anny
Srebrne wotum o kształcie serca 2
Srebrny relikwiarzyk 1
Srebrny welon na głowie św. Anny 1

143  AKapMK, sygn. AV 7, k. 130.
144  AKS, sygn. 798, k. 36v-37.
145  AKMK, sygn. AV 22, s. 328-331.
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Ołtarz lub 
wizerunek Wota Ilość

Ołtarz św. Anny

Korona 2
Koraliki na szyi Matki Bożej 1
Sznury korali 4
Bisiory proste 2
Razem 13

Ołtarz św. Józefa

Srebrne złociste promienie na głowie św. Józefa 1
Srebrny pasek ze srebrnymi kutasami 1
Srebrna złocista korona na głowie Pana Jezusa 1
Srebrne sandały na nóżkach Pana Jezusa 2
Srebrne serca na szerokiej czerwonej wstędze 1
Srebrne serce 1
Srebrne wotum z napisem „Jezus Maria Józef” 1
Srebrne wotum z podwójnym srebrnym łańcuszkiem 1
Razem 9

Obraz Niepokalane-
go Poczęcia Matki 
Bożej

Korona ze srebrnymi promieniami 1
Gwiazdy 12
Księżyc po nogami Maryi 1
Sukienka z kitajki 1
Razem 15

Obraz Najświętszej 
Maryi Panny

Miedziane posrebrzane wotum z wyrytym na-
pisem „Beata Virgo Lauretana” 1

Obrazy brackie Sukienki haftowane 2
Krzyż w środ-
ku kościoła Srebrna korona na głowie Ukrzyżowanego 1

?

Gwiazdy 4
Serce na boku Pana Jezusa z imieniem Zbawiciela 1
Duże serce na czerwonej wstędze 1
Duże serce na czerwonej wstędze 1
Srebrne serce na szerokiej czerwonej wstędze 1
Srebrna tabliczka na zielonej wstędze 1
Razem 10
Srebrne serca z imionami Jezusa i Maryi 2
Srebrne małe serduszko z imionami Jezusa i Maryi 1
Serduszka małe z imionami Jezusa i Maryi na zie-
lonej wstędze 2

Srebrne małe serce z imieniem Jezusa 1
Srebrne duże serce z imieniem Maryi 1
Małe serduszka z imieniem Maryi 2
Szmelcowane serduszko z wyobrażeniem trzech 
świętych osób 1
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Ołtarz lub 
wizerunek Wota Ilość

?

Srebrne małe serce na wąskiej czarnej wstędze 1
Srebrne małe serce 1
Serca 2
Srebrna rączka na czerwonej wstędze 1
Srebrna duża rączka 1
Srebrna mała nóżka 1
Srebrne pozłacane zęby 2
Srebrne wotum z wizerunkiem osoby 1
Srebrne małe wotum na błękitnej wstędze 1
Srebrne wotum z herbem 1
Srebrne wotum 1
Wotum z wizerunkiem dziecięcia na srebrnym 
łańcuszku 1

Srebrne tabliczki z rysunkiem piersi 2
Tabliczka z rysunkiem trzech osób 1
Tabliczka z wizerunkiem dziecięcia 1
Tabliczka z imieniem Maryi 1
Srebrne małe tabliczki 2
Złoty pierścionek 1
Diamentowy krzyżyk z czeskimi kamieniami 
i rubinami 1

Sukienka posrebrzana ze złotymi kwiatami na wize-
runku Matki Bożej 1

Sukienka na wizerunku św. Jana 1
Sukienka na wizerunku św. Anny 1
Razem 36

Ogółem 94

Do połowy XVIII wieku argenteria zostały nieznacznie powiększone, gdyż przy-
był do kościoła dziewiąty, srebrny kielich, co dało łącznie siedemnaście przedmio-
tów wykonanych ze srebrnego kruszcu. Zaznaczyć też warto, że w roku 1748 więcej 
uwagi poświęcono opisowi niektórych przedmiotów. I tak zapisano, że monstrancja 
była „wsparta na Osobie M. Panny”. Na górze tego obiektu znajdowała się srebrna 
złocona korona z krzyżykiem, ozdobiona czeskimi kamieniami, a na dole wyryty był 
herb. Puszka z kolei posiadała zamknięcie z pasyjką i wyobrażeniami dwu osób: św. 
Jana i Matki Bożej. Wagę kielicha „filigranowej roboty” oceniono zaś na 2 grzywny 
5 łutów.

Zupełnie inaczej został przedstawiony wykaz wotów. Wiele z tych przedmiotów 
nie ujęto w nowym wykazie, pojawiły się natomiast liczne nowe. Jako brakujące moż-
na wskazać: srebrne wotum z wyobrażeniem człowieka na srebrnym łańcuszku z oł-
tarza wielkiego, srebrny welon na głowie św. Anny z ołtarza tej świętej, srebrne serce 
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z ołtarza św. Józefa, małe serduszko z imieniem Maryi, srebrne małe serce na czar-
nej wstędze, srebrne wotum z wizerunkiem osoby, srebrne małe wotum na błękitnej 
wstędze, srebrne wotum z herbem oraz wotum z wizerunkiem dziecięcia na srebrnym 
łańcuszku. Przybyły z kolei: srebrny kubek, dwie srebrne korony na wizerunkach 
Matki Bożej i Jezusa, srebrne serce na ołtarzu Wszystkich Świętych, srebrna nóżka, 
tabliczka z wyobrażeniem nogi, tabliczka z dzieciątkiem, sznur korali, miedziany ob-
razek Pani Jasnogórskiej obwiedziony srebrem oraz duża tabliczka na srebrnym łań-
cuszku z wyobrażeniem Matki Bożej Bolesnej. Ołtarz św. Anny ubogacono srebrnym 
księżycem, a krzyż na środku kościoła dużą tabliczką z Przemienieniem Pańskim pod 
nogami Ukrzyżowanego. Ołtarz Matki Bożej ozdobiony został przez wiernych: srebr-
nym wotum z wyobrażeniem osoby i napisem „Królowa Niebieska”, dwoma srebr-
nymi serduszkami z imieniem Jezusa i podobnym dużym sercem, srebrnym wotum 
z wizerunkiem Maryi trzymającej Dzieciątko w otoczeniu obłoków z herbem w dole, 
srebrną nogą, oszklonym srebrnym portrecikiem z rubinami i czeskimi kamieniami, 
wotum ze srebrnym medalikiem, złocistym pierścionkiem oraz nieokreślonym srebr-
nym przedmiotem. Zaznaczyć wszakże należy, iż być może część nieobecnych i no-
wych wotów była tożsama, tylko inaczej opisana. Wiele wartościowych przedmiotów 
pozostawało w ukryciu w obawie przed rabunkiem146.

Nieco inny okazał się zestaw sukienek na świętych obrazach. Wśród starych były 
to: sukienka srebrna, miejscami złocista ze srebrnymi koronami Jezusa i Matki Bożej 
z ołtarza Matki Bożej, dwie aksamitne sukienki na wizerunkach św. Anny i św. Jana, 
a także posrebrzana sukienka ze złotymi kwiatami na wizerunku Matki Bożej. Brakło 
srebrnego okrycia Pana Jezusa na wielkim ołtarzu. Ufundowana została aksamitna su-
kienka Matki Bożej na ołtarzu św. Anny. Zamiast dwu haftowanych sukienek na brac-
kich obrazach wymienione zostały dwie haftowane sukienki na feretronie św. Anny. 
Zmieniono również na nową kitajkową sukienkę na obrazie Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny147.

Wedle świadectwa z roku 1764 niezmieniony był zestaw kielichów mszalnych, 
lecz do argenteriów zaliczano już trzy puszki. Były to: duża puszka z koroną wy-
sadzaną szlachetnymi kamieniami oraz dwie puszki do chorych: jedna pozłocona 
w całości, a druga tylko częściowo. Na obrazach było wówczas zawieszonych dwa-
dzieścia srebrnych kwadratowych wotów i dwadzieścia dwa srebrne wota w kształcie 
serca oraz dwa wota wykonane z posrebrzanej miedzi. Wiele świętych wizerunków 
było ozdobionych kruszcowymi wotami. Ich zestawienie ujęto w poniższej tabeli148.

146  S. Zych, Z badań nad dziejami, s. 6.
147  AKMK, sygn. AV 42, k. 76v-77v.
148  AKMK, sygn. AV 51, k. 115v-116.
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Ołtarz lub 
wizerunek Wota Ilość

Obraz Niepoka-
lanego Poczęcia 
Najświętszej 
Maryi Panny

Srebrna sukienka o wadze 24 grzywien 1
Srebrna korona 1
Srebrne gwiazdy 4
Srebrny księżyc 1
Razem 7

Mały obraz 
Matki Bożej 
z Dzieciątkiem

Srebrna pozłocona sukienka 1
Srebrne korony 2
Małe srebrne berło wysadzane granatami 1
Razem 4

Obraz św. Anny
Srebrne korony 2
Srebrny księżyc 1
Razem 3

Obraz św. Józefa
Srebrna sukienka o wadze 25 grzywien 1
Srebrne korony 2
Razem 3

Obraz św. Jana 
Nepomucena Srebrne gwiazdy 12

Figura Chrystu-
sa na tęczy Srebrna korona z promieniami 1

Ogółem 30

Szpital parafialny
Od końca XVI stulecia w parafii istniał szpital ubogich. Ufundował go 21 czerw-

ca 1587 r. Stanisław Tarnowski, natomiast oficjalnie erygował 27 maja tegoż roku 
biskup krakowski Piotr Myszkowski149. Zakład mieścił się w drewnianym budynku. 
Mieszkali w nim ubodzy obojga płci, ale mężczyźni byli oddzieleni od kobiet. Na ich 
utrzymanie i wyżywienie łożył m.in. dwór kolbuszowski150. Dodać należy, że w po-
łowie XVII wieku w dekanacie miechocińskim przytułki istniały jedynie w 4 spo-
śród 12 parafii: Baranowie, Cmolasie, Kolbuszowej i Padwi. W roku 1646 na terenie 
całego archidiakonatu sandomierskiego osobne kościoły szpitalne ze swoimi kape-
lanami funkcjonowały zaledwie w Kolbuszowej, Koprzywnicy, Osieku i Połańcu. 
Po 80 latach zakłady takie ostały się tylko w pierwszym i ostatnim z wymienionych 
ośrodków151.

149  W. Mroczka, S. Zych, Kościelna opieka społeczna w wioskach i małych miasteczkach na przykładzie 
prepozytur szpitalnych w Kolbuszowej i Cmolasie, w: Miasteczko i okolica – od średniowiecza do współ-
czesności, red. J. Hoff, Kolbuszowa 2006, s. 77.
150  AKMK, sygn. AV 22, s. 73; AKMK, sygn. AV 24, s. 329.
151  Z. Guldon, W. Kowalski, Szpitale w województwie sandomierskim w drugiej połowie XVII w., NP, 
t. 84, 1995, s. 87-88, 127.
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Pod koniec XVII stulecia z przytułku korzystało ośmioro ubogich: trzech męż-
czyzn i pięć kobiet. Duszpasterstwem w kaplicy szpitalnej i opieką nad pensjonariu-
szami zajmował się ks. Jakub Kożuchowski. Na stanowisko to został on instytuowany 
w roku 1687152. W połowie XVIII stulecia kapelanię zajmował nieznany z imienia ks. 
Wójcicki, który zapewniał troskę duszpasterską w przytułkach rzochowskim i kolbu-
szowskim. W tym samym czasie w zakładzie w Kolbuszowej schronienie znajdowało 
dwanaście osób153. Dodać tu należy, że przytułek, jako posiadający własną kaplicę 
i kapelana, pozostawał właściwie poza jurysdykcją miejscowego proboszcza154.

Już fundator szpitala przeznaczył na utrzymanie tej instytucji osobną rolę oraz 
środki finansowe w wysokości 1.500 zł. W rok po założeniu przytułku kasztelanowa 
sandomierska Magdalena Sobkowa na potrzeby prepozytury szpitalnej w Rzocho-
wie i jej kolbuszowskiej filii przeznaczyła legat 1.500 zł w zapisany na dobrach Nie-
chobrz. Dziesięć lat później dodała do tego kwotę 200 zł zabezpieczoną na dobrach 
Olszyny w ziemi bieckiej. Łącznie czerpano z tego roczny czynsz w wysokości 102 
zł, z czego proboszcz szpitalny otrzymywał 10 zł, rzochowski bakałarz 24 zł, biedni 
z Rzochowa 38 zł, a przytułek kolbuszowski 30 zł155. Jak ustalił Waldemar Kowal-
ski, w XVII stuleciu dochody z pola były dzielone pomiędzy prepozyta szpitalnego 
i ubogich pensjonariuszy. Zdarzały się również przypadki zawłaszczania szpitalnych 
gruntów przez dziedziców. Stabilizację sytuacji materialnej zakładu przyniósł dopiero 
następny wiek156.

Sprawozdania z lat 1727 i 1738 ujawniły, że uposażenie zakładu stanowił m.in. 
łan ziemi, który był obsiewany przez pensjonariuszy. Plony zebrane z tego pola ubo-
dzy dzieli między siebie. Ponadto szpital posiadał swoją łąkę oraz ogród. Inwentarz 
żywy stanowiły dwie jałówki i cztery krowy. Kapelan przytułku korzystał z czynszu 
od kwoty 50 fl. zapisanych na dobrach wsi Olszyny157. Dwie dekady później w oborze 
szpitalnej hodowano parę wołów i parę cielców158.

W roku 1764 obowiązki kapelana szpitala (hospitalis praepositus) spełniał niezna-
ny z imienia ks. Głowacki. Korzystał on z niedawno wzniesionego domu na muro-
wanym fundamencie. Budynek był wyposażony w piece, kominy, okna itp. Ogólnie 
został oceniony jako wygodny. Przy nim znajdowały się zabudowania gospodarcze. 
Składały się na nie: stodoła, obora i stajnia. Na pozytywną opinię wizytatora zasłuży-
ła również część mieszkalna zakładu. Wedle świadectwa z dnia 14 maja tegoż roku 
szpital był uposażony w łan ziemi z łąką i pastwiskiem. Oprócz tego czerpano zyski 
z pola zwanego „Doły” albo „na Cegielni”. Przez jeden dzień w tygodniu na potrzeby 
przytułku pracowali poddani z pięciu chat. Pobierano też roczny czynsz w wysokości 

152  AKS, sygn. 800, s. 104-105.
153  AKMK, sygn. AV 42, k. 56v.
154  W. Wójcik, Z dziejów kościelnego szpitalnictwa. Archidiakonat sandomierski, AK, t. 51, 1949, 
s. 268. 
155  F. Kiryk, Miasta regionu mieleckiego, s. 234; W. Kowalski, s. 40; S. Zych, Z dziejów Niechobrza 
1373-1914, Mielec 2006, s. 11.
156  W. Mroczka, S. Zych, Kościelna opieka społeczna, s. 82.
157  AKMK, sygn. AV 22, s. 73; AKMK, sygn. AV 24, s. 329.
158  AKMK, sygn. AV 42, k. 80-80v.
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59 fl. 15 gr od kwoty 1.700 fl zapisanej na wsi Brzeziny. Nadto zakład otrzymywał 
dziesięcinę ze wsi Trześnia, która równała się 80 fl. w gotówce, zaś w naturze m.in. 
12 gęsi i 10 kur. Dwór kolbuszowski przeznaczał z kolei corocznie kwotę 100 fl., 
w zamian za co każdego tygodnia celebrowana była w kościele szpitalnym Msza św. 
w intencji dobroczyńców. Do żywego inwentarza szpitala należały dwa woły i dwie 
krowy159. Ogólnie uposażenie kapelanii kolbuszowskiego szpitala było oceniane jako 
dość zamożne, co dość pozytywnie zaznaczało się w porównaniu z innymi podobny-
mi ośrodkami archidiakonatu sandomierskiego, jak Osiek czy Ulanów160.

Obowiązek utrzymywania zakładu spoczywał m.in. na miejscowych włościa-
nach. Nie zawsze to jednak wystarczało. Zarządcy przytułku starali się więc o pomoc 
u wielu osób, przede wszystkim u dziedziców kolbuszowskich. Oni to również dys-
ponowali prawem prezenty na szpitalną kapelanię. Przykładowo na początku XVIII 
stulecia ks. Stanisław Niedziałkowski postulował u księcia Pawła Karola Sanguszki 
o rezydencję przy szpitalnym kościele. Do prośby tej załączał m.in. pozytywną opinię 
i poręczenie oficjała krakowskiego Michała Wodzickiego161.

Przytułek posiadał własną kaplicę pw. św. Stanisława – Biskupa i Męczennika 
wzniesioną w roku 1587162. Kościółek stanowił właściwie filię prepozytury szpi-
talnej w Rzochowie, o czym była mowa we wstępie. Świątynia została wzniesiona 
obok budynku szpitalnego, na północ od rynku i obecnej synagogi163. Była zbudo-
wana z drewna na dębowym fundamencie, a otaczał ją cmentarz grzebalny. Dach ka-
plicy był kryty gontem. Do wnętrza prowadziło dwoje zamykanych drzwi. Budynek 
wieńczyła wieżyczka z sygnaturką. Wewnątrz znajdowała się ceglana posadzka. Cen-
tralnym miejscem kaplicy był drewniany ołtarz Świętej Trójcy164. Był on częściowo 
wyzłocony i pomalowany. W jego mensie znajdował się kamienny portatyl. Na belce 
tęczowej znajdował się wizerunek Ukrzyżowanego. W małej zakrystii była ustawiona 
szafa oraz stół ze szkatułką. Warte uwagi, że ten niewielki kościółek miał własne małe 
organy muzyczne. Budowlę otaczał niewielki plac165.

Z wyposażeniem kaplicy zapoznaje sprawozdanie wizytacyjne z roku 1727. Naj-
cenniejszymi przedmiotami były naczynia liturgiczne: srebrny kielich wewnątrz po-
złocony i srebrna, pozłocona patena, która była z jednej strony uszkodzona. Bardzo 
skromne były szaty mszalne, które stanowiły zaledwie dwa czarne ornaty z fioletowy-
mi kolumnami oraz dołączonymi do nich stułami i manipularzami, jak również jedna 
alba z humerałem. Wśród bielizny ołtarzowej wymienionych zostało: sześć różnych 

159  AKMK, sygn. AV 51, k. 118-119.
160  W. Kowalski, Opieka szpitalna i dobroczynna na terenie archidiakonatu sandomierskiego w dobie 
przedrozbiorowej, w: Charitas. Miłosierdzie i opieka społeczna w ideologii, normach postępowania i prak-
tyce społeczności wyznaniowych w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, red. U. Augustyniak, A. Karpiński, 
Warszawa 1999, s. 181.
161  F. Zacny, s. 52.
162  AKapMK, sygn. AV 7, k. 31.
163  M. Książek, s. 126.
164  Tak ołtarz określała m.in. relacja z wizytacji w roku 1694. Niektóre źródła, jak sprawozdanie wizy-
tacyjne z roku 1764, podawały, iż ołtarz był poświęcony św. Stanisławowi.
165  AKMK, sygn. AV 22, s. 73; sygn. AV 51, k. 118v; S. Zych, Z badań nad dziejami, s. 8-9.
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obrusów wykonanych z płótna lnianego, dwie palki, welon, cztery korporały, trzy 
ręczniki i bursa.

Do inwentarza kaplicy należały też dwa malowane płócienne antepedia w drew-
nianych ramach, ale do użytku nadawało się tylko jedno. Świece ustawiano w sześciu 
posrebrzanych lichtarzach wyrzeźbionych w drewnie. Ściany ozdabiało pięć obrazów 
malowanych na płótnie (jeden bez ramy), dwa obrazki papierowe z ramkami oraz je-
den obrazek malowany na blasze. Jedyną księgą liturgiczną w kaplicy szpitalnej był 
mszał166. Do roku 1748 wyposażenie kaplicy przytułku pozostało niezmienione167.

W drugiej połowie XVIII stulecia do majątku kościelnego nadal wliczano srebr-
ny, złocony wewnątrz kielich z pateną. Do celebr liturgicznych służyło pięć orna-
tów: biały z czerwoną kolumną, czerwony z białą kolumną, czarny oraz dwa stare, 
zdobione czerwonymi kwiatkami. Każdy z nich posiadał własną stułę i manipularz. 
Bieliznę kapłańską i ołtarzową stanowiły: trzy alby, pięć humerałów, dwa pasy, sześć 
ręczników, dziewięć obrusów, cztery korporały i dwadzieścia puryfikaterzy. Ołtarz 
dekorowały płócienne, malowane antepedium oraz dwie niebieskie firanki uszyte 
z jedwabiu. Wyposażenie kaplicy obejmowało nadto: dwie małe pasyjki, osiem obra-
zów, sześć drewnianych lichtarzy, dwa ręczne dzwonki, mosiężną lampę, a także dwa 
mszały: zwykły i rekwialny168.

Podobnie jak wiele innych pobożnych dzieł, prepozytura szpitalna w Kolbuszo-
wej została zlikwidowana w okresie józefinizmu. Jej kres datuje się na rok 1793. Nie 
oznaczało to jednak likwidacji samych szpitali. Funkcjonowały one dalej, ale były 
włączone w zwykłe duszpasterstwo parafialne. Tym samym przestały się one cieszyć 
pewną autonomią, a ich ranga uległa zmniejszeniu169.

Szkoła i służba kościelna
Kolejną instytucją społeczną prowadzoną pod opieką duchownych była szkoła 

parafialna. To na barkach plebana spoczywało zapewnienie kadry nauczycielskiej 
oraz jej uposażenie. Na ziemiach polskich obowiązek prowadzenia placówek oświa-
towych spoczywał na parafiach od roku 1285. Właśnie wówczas synod prowincjalny 
w Łęczycy zakazał powierzać funkcję nauczycieli Niemcom nie posługującym się 
językiem polskim. Początkowo szkoły powstawały w miastach, ale już od XIV wieku 
zaczęły pojawiać się również na wsiach. Rozwój sieci szkolnej w diecezji krakow-
skiej był dość szybki, gdyż na początku XVI stulecia własne placówki posiadało już 
około 90% parafii. Niestety, wiele z tych instytucji zostało zniszczonych podczas re-
formacji. Kolejny okres rozwoju szkolnictwa na ziemiach polskich przyniosły lata 
reformy potrydenckiej w drugiej połowie tego wieku170.

166  AKMK, sygn. AV 22, s. 342-343.
167  AKMK, sygn. AV 42, k. 80-80v.
168  AKMK, sygn. AV 51, k. 118-118v.
169  Por. S. Zych, Szpitale parafialne w świetle prawodawstwa partykularnego w diecezji przemyskiej 
obrządku łacińskiego do 1917 roku, w: Ku prawdzie w miłości. Księga pamiątkowa poświęcona Księdzu 
Biskupowi Profesorowi Janowi Śrutwie, red. S. Koczwara, Lublin 2002, s. 179-187; M. Wrzeszcz, kol. 314.
170  S. Zych, Z dziejów szkoły parafialnej w Kolbuszowej w latach 1604-1772, ZK, 2001, nr 4, s. 17.
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Zachowane przekazy milczą o jakimkolwiek nauczycielu w Kolbuszowej w po-
czątku XVI wieku. Znamienne, iż w roku 1529 odnotowano istnienie szkół aż w 23 
spośród 26 parafii położnych w lewobrzeżnej części archidiakonatu sandomierskiego 
oraz w 12 spośród 16 w części prawobrzeżnej. Placówek tych nie posiadały: Iwani-
ska, Kleczanów i Obrazów w części lewobrzeżnej oraz Bieliny, Charzewice, Kolbu-
szowa i Kopki w części prawobrzeżnej171. Przypuszczać można natomiast, że szko-
ła parafialna powstała tu pod koniec tego stulecia. Potwierdzone jest istnienie pla-
cówki oświatowej na początku następnego wieku. Wizytacja kanoniczna z roku 1604 
stwierdziła funkcjonowanie w wiosce budynku szkolnego. Jego stan i utrzymanie 
były zadowalające. Obowiązki rektora szkoły parafialnej podejmował w tym czasie 
Jan Grodzki, liczący 37 lat. Za spełnianą pracę, podobnie jak nauczyciel w niedale-
kiej parafii Przewrotne, pobierał wynagrodzenie od gromady. Innym obowiązkiem 
kierownika szkoły było sprzątanie świątyni farnej. Wizytator, delegat bpa Bernarda 
Maciejowskiego, zalecił, aby pilnie oczyszczał ściany kościelne z pajęczyn, a w każ-
dą sobotę dodatkowo zmywał posadzkę. W tych zadaniach rektor był wspomagany 
przez kantora172.

Przynajmniej od roku 1640 zadania nauczyciela w szkole parafialnej spełniał 
Grzegorz Klauzowic. Wedle zachowanych źródeł ożenił się on z Zofią; posiadał 
czworo dzieci: Reginę, Katarzynę, Stanisława i Baltazara. W zapisach metrykalnych 
był określany jako „rector scholae” bądź „baccalarius”, jego żona jako „bakalarka”, 
córki jako „rektorówny”, a synowie jako „rektorczykowie” lub „bakalarczykowie”. 
Zadania kierownika szkoły spełniał do końca roku 1654, kiedy prawdopodobnie 
zmarł. Grzegorz Klauzowic to doskonały przykład na to, jak ważną personą w ówcze-
snym społeczeństwie był nauczyciel szkoły parafialnej. Jak ustalił Wojciech Mroczka, 
w latach 1646-1650 rektor ten aż 69 razy spełniał obowiązki ojca chrzestnego. Do-
tyczyło to nie tylko mieszkańców Kolbuszowej, z której pochodziło 27 jego dzieci 
chrzestnych, lecz również innych wiosek parafii: Kupna i Przedborza (po 13 dzieci), 
Weryni (6 dzieci), Domatkowa (5 dzieci), Bukowca i Świerczowa (po 2 dzieci) oraz 
Woli Domatkowskiej (1 dziecko). Równolegle do tego podobną funkcję proponowa-
no żonie nauczyciela. O ugruntowanej pozycji społecznej nauczycieli świadczy też 
fakt, że matką chrzestną jednego z ich synów, Baltazara, była szlachcianka Maria 
Gronkiewiczowa173.

Mniej pochlebną opinię wystawiła szkole wizytacja z roku 1646. Budynek oświa-
towy został wówczas oceniony jako „stary i brudny”174. Zaznaczyć tu należy, że wła-
ściwie nie wiadomo, jak wyglądała ta szkoła. Przypuszczać można, że było to jedno-
cześnie miejsce nauki, jak i dom mieszkalny dla nauczyciela. Być może nawet zajęcia 

171  P. Miodunka, Sieć parafialna, s. 111; A. Zapart, Sieć szkół parafialnych w archidiakonacie sando-
mierskim od XVI do XVIII w., RTK, t. 27, z. 4, 1980, s. 58-59.
172  AKapMK, sygn. AVCap. 23, k. 23-24v; A. Zapart, Szkolnictwo parafialne w archidiakonacie sando-
mierskim w XVI-XVIII wieku, Lublin 1976, s. 39, 50, mps, zbiory ks. S. Zycha; tegoż, Podstawy materialne 
szkół parafialnych w archidiakonacie sandomierskim w XVI-XVIII w., SS, t. 6, 1990-1996, s. 520.
173  W. Mroczka, Parafia kolbuszowska, s. 34-37; M. Piórek, 500 lat kolbuszowskiej parafii pw. Wszyst-
kich Świętych c.d., KR, 22 VII 2009 r., s. 21.
174  A. Zapart, Szkolnictwo parafialne, s. 41.
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były prowadzone w tym samym pomieszczeniu, które zamieszkiwał rektor, co było 
częste w całym archidiakonacie sandomierskim. Placówkę wymieniały sprawozdania 
wizytacyjne z lat 1676 i 1694. Pierwsza z tych relacji przekazała, iż budynek szkolny 
znajdował się wówczas w dobrym stanie. To wszystko przemawia za tym, że szko-
ła nie została zniszczona w trudnych czasach potopu szwedzkiego i najazdu wojsk 
księcia Jerzego II Rakoczego175. Dodać warto, że w roku 1676 nauczyciel korzystał 
z jednego z ogrodów parafialnych. Świadczyło to o tym, że kierownik szkoły nie był 
już wówczas, a przynajmniej nie w całości, utrzymywany przez miejscową gromadę. 
O nim samym zapisano natomiast dość niepochlebną ocenę, podkreślając, że z powo-
du swego pijaństwa i niemoralnego życia, nie cieszył się wśród mieszkańców dobrą 
opinią176.

Znamienne jednak, że o istnieniu szkoły nie wspomniała relacja wizytacyjna 
z roku 1727. Może to sugerować, iż budynek szkolny uległ zniszczeniu podczas woj-
ny północnej na początku XVIII wieku, co zbiegło się z mocnym kryzysem szkolnic-
twa w całej Polsce. Kolbuszowska szkoła parafialna została odbudowana w latach 30. 
XVIII stulecia. Wymieniła ją m.in. wizytacja z roku 1738. Rektorem placówki, a jed-
nocześnie dzwonnikiem, był wówczas Wawrzyniec Gawędzki. Jako wynagrodzenie 
traktował m.in. korzystanie z ogrodu znajdującego się za jego domem. Prócz tego, 
wspólnie z organistą, za odśpiewywanie oficjum otrzymywał kwotę 40 fl. W niedziele 
i dni świąteczne, z powodu niedbalstwa duchownych, śpiewał różaniec i przewod-
niczył modlitwom wiernych świeckich. Za tę posługę otrzymywał wynagrodzenie 
w wysokości 30 fl. Nadmienić warto, iż wedle sprawozdania wizytacyjnego kolbu-
szowska placówka edukacyjna była jedyną funkcjonującą wówczas na terenie całego 
archidiakonatu sandomierskiego177.

Fakt istnienia szkoły został odnotowany również w roku 1748. Organista uczą-
cy wtedy w szkole pobierał za swoją pracę kwotę 12 fl. kwartalnie. Wynagrodzenie 
to wypłacał mu kolbuszowski proboszcz. W tymże roku nauczyciel miał pod swoją 
pieczą dziesięcioro dzieci. Podobną liczbę uczniów wskazano w Baranowie, mniejszą 
w Cmolasie (ośmioro), zaś w sąsiednim Raniżowie odnotowano tylko, że do szkoły 
uczęszcza nieokreślona liczba uczniów. W pozostałych siedmiu parafiach dekanatu 
miechocińskiego nie była prowadzona w ogóle działalność edukacyjna w ramach 
szkolnictwa parafialnego178.

W roku 1764 obowiązki nauczyciela spełniał organista Tomasz Sielecki. Sytuacja 
ta nie była niczym niecodziennym w realiach ówczesnej Polski. Powszechny był wte-
dy proces zastępowania nauczycieli przez pracowników parafialnych. Pamiętać też 
trzeba, że zazwyczaj organista był osobą dość dobrze wykształconą i przygotowaną 
do kształcenia młodzieży. Podobnie zresztą miała się rzecz z dzwonnikami, których 
traktowano jako przedstawicieli prowincjonalnej elity społecznej. Nie bez znaczenia 

175  S. Zych, Z dziejów szkoły parafialnej, s. 17.
176  AKS, sygn. 798, k. 36v; A. Zapart, Szkolnictwo parafialne, s. 75.
177  AKMK, sygn. AV 24, s. 328; A. Zapart, Szkolnictwo parafialne, s. 29.
178  AKMK, sygn. AV 42, k. 56v; A. Zapart, Szkolnictwo parafialne, s. 94, tegoż, Uczniowie szkół para-
fialnych w dawnym archidiakonacie sandomierskim, SS, t. 3 1982, s. 470.
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pozostawały też oszczędności czynione przez plebana, który mógł wydatkować mniej 
środków finansowych na opłacenie świeckich opiekunów rozmaitych instytucji spo-
łecznych prowadzonych przez parafię179.

Brak zachowanej bazy źródłowej nie pozwala w pełni poznać szczegółów dzia-
łalności placówki. Nie sposób też określić ilości jej uczniów na przestrzeni dwóch 
stuleci. Trudno nawet określić, czy liczba ta wzrastała, utrzymywała się na zbliżo-
nym poziomie, czy pozostawała zmienna. Przypuszczać można natomiast, że zakres 
nauczania w tej szkole był podobny do innych tego typu instytucji. Obowiązywała 
w niej nauka pacierza, psalmów, podstaw języków polskiego i łacińskiego, a także 
śpiewu kościelnego. Nadmienić można, że problem nauki w szkołach parafialnych 
podjął synod krakowski zorganizowany przez bpa Piotra Tylickiego dnia 3 maja 
1612 r. Jego statuty Modus instituendae iuventutis określiły, że podstawa programowa 
ma obejmować naukę: katechizmu, gramatyki łacińskiej, zasad kalendarza, muzyki, 
arytmetyki, jak również czytania i pisania po łacinie.

Przepisy kościelne wymagały, aby naukę w szkołach parafialnych prowadziły oso-
by wykształcone i kompetentne. Często te zalecenia pozostawały jednak martwą lite-
rą. Podobnie było w parafii kolbuszowskiej, w której funkcję nauczyciela powierzano 
czasem osobom przypadkowym. Obowiązki te pełnili m.in. dzwonnik albo kantor. 
Ze skąpych źródeł wnioskować można, iż okres świetności szkoły przypadł na pierw-
szą połowę XVII stulecia. To właśnie wówczas pierwszy znany miejscowy nauczy-
ciel został określony jako rector scholae. Późniejsze wojny, zniszczenia kraju oraz 
ogólny upadek szkolnictwa w całej Polsce nie pozostał bez wpływu na małą szkółkę 
kolbuszowską. Ta trudna sytuacja uległa znacznej poprawie dopiero w drugiej poło-
wie XVIII wieku180.

Warto tu zaznaczyć, że parafia była także miejscem pracy świeckiej służby ko-
ścielnej. Tworzyli ją m.in. kantor, dzwonnik i organista. Zadania pierwszego obej-
mowały przewodniczenie w czasie śpiewu podczas nabożeństw. Drugi bił w dzwony 
kościelne. Ostatni grał na organach muzycznych w świątyni parafialnej. Świeccy pra-
cownicy kościelni byli osobno wynagradzani. Niekiedy na ich rzecz były czynione 
specjalne donacje. Przykładowo w dniu 24 sierpnia 1651 r. kolator parafii Aleksander 
Michał Lubomirski przeznaczył na utrzymanie organisty grunt o wielkości 10 zago-
nów „mając na względzie cześć Boga Wszechmogącego, Najświętszej Marii Panny 
i Wszystkich Świętych, patronów kościoła kolbuszowskiego”181. Darowiznę tę uczy-
nił na prośbę ówczesnego proboszcza ks. Adama Czyżewickiego182. W niektórych 

179  W. Kowalski, s. 33-34.
180  S. Zych, Z dziejów szkoły parafialnej, s. 17.
181  APK, LMK, s. 6.
182  AKMK, sygn. AOff 202, s. 466-467: „Aleksander Michał Hrabia na Wiśniczu Lubomirski, Koniu-
szy Koronny, Sandomierski, Zatorski, Niepołomski, Lubaczowski, Rycki ac Starosta. Dla większej chwały 
Boga Wszechmogącego i czci Bogurodzice a zawsze Panny MARYI, także ku czci Świętych wszystkich 
Patronów Kościoła kolbuszowskiego na proźbę Wielebnego Xiędza Adama Czyżewicza Plebana Kolbu-
szowskiego, żeby on i Sukcessorowie iego napotym zawsze organistę do Kościoła kolbuszowskiego cho-
wali takiego, któryby oraz i Rektorem będąc dziatek w Szkole kolbuszowskiej uczył, daię Kawalec Roli 
Krokwa nazwaney podle pieca Cegielnie zaraz poczynającą się a w gorę podle drogi do Kościoła ku Ciso-
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okresach świecka służba kościelna podejmowała i inne obowiązki. I tak w połowie 
XVII wieku powinnością organisty stała się również nauka dzieci w szkole parafial-
nej. Jako wynagrodzenie za tę pracę organista otrzymał osobny grunt, który został 
zwolniony z podatków dworskich183.

Wedle zapisów metrykalnych, w połowie XVII stulecia w parafii kolbuszowskiej 
odnotowano wakat na stanowisku organisty. Jednocześnie wielokrotnie wymieniany 
był kantor określany też mianem „śpiewaka”. Przypuszczać można, że te dwie funk-
cje – organisty i kantora – bywały niekiedy łączone. Zachowane źródła przekazują, iż 
przy najmniej od roku 1640 obowiązki kantora kolbuszowskiego podejmował Albert 
Zagorski. Posiadał on żonę Annę, z którą miał trzech synów: Kacpra, Dominika i Sta-
nisława. Funkcję śpiewaka pełnił do końca roku 1653, kiedy prawdopodobnie zmarł. 
Podobnie jak nauczyciel, tak i kantor cieszył się we wspólnocie parafialnej dużym 
szacunkiem. Wedle badań Wojciecha Mroczki, w samym tylko pięcioleciu 1646-1650 
Albert Zagorski aż 161 razy był proszony na ojca chrzestnego. Trzymał on do chrztu 
66 dzieci z Kolbuszowej, 36 dzieci z Przedborza, 19 dzieci z Domatkowa, 17 dzieci 
z Kupna, 10 dzieci z Weryni, 8 dzieci ze Świerczowa, 4 dzieci z Bukowca i jedno 
dziecko z Woli Domatkowskiej. Podobne zadanie powierzono często małżonce śpie-
waka. Dowodem na dość wysoką pozycję społeczną kantora był także fakt, że matką 
chrzestną dwóch jego synów była szlachcianka Zuzanna Grodzka184.

W roku 1676 nad muzyką i śpiewem kościelnym czuwali 49-letni organista Sta-
nisław Woycieszka i 30-letni kantor Szymon Babecki. Pod koniec XVII stulecia, 
od roku 1693, grą na organach muzycznych zajmował się Józef Różański. Jako zapła-
tę przekazywano mu kwartalnie kwotę 9 fl. Do innych obowiązków organisty należa-
ła nauka dzieci w szkole. W tym samym czasie kantorem był Szymon Nowakowski. 
Posiadał on dziewięcioletnie doświadczenie zawodowe. Jego honorarium nie było 
wysokie, gdyż wynosiło zaledwie 3 fl. kwartalnie185.

W roku 1738 odnotowano, iż organista Ignacy Szczepanowski pobierał osobne 
wynagrodzenie, do którego doliczano korzystanie z pola zwanego „Krokwa”. Nadto 
w zamian za śpiewanie oficjum ku czci Matki Bożej płacono mu honorarium w wy-
sokości 40 fl.186 Dziesięć lat później grą na organach w kościele zajmował się Tomasz 
Sielecki. Na stanowisku kantora pozostawał wówczas wakat. Odnotowano wszakże, 
iż zakrystianem, a jednocześnie dzwonnikiem, był Jan Gąsiorowski. Podobnie jak 
organista, otrzymywał on swoje wynagrodzenie od rządcy parafii187. W roku 1764 

wi i przy gościencu do wiosek z Kolbuszowey idącym ciągnącą się aż do wzgorka, na którym Boża Męka 
ab antiquo postawiona. Którą rolą Krokwa nazwaną na Organistę takowego Kościoła kolbuszowskiego 
wiecznemi czasy dawam, od wszelkich powinności i podatków dworskich onę uwalniając. A Xiądz Pleban 
teraźnieyszy i napotym będący powinni będą zawsze Organistę takowego zaciągać i przy Kościele tym 
chować zawsze, na co się ręką swą podpisuię w Kolbuszowy die 24 Augusti millesimo sexcentissimo qu-
inquagesimo primo. Alexander Lubomierski Koniuszy Koronny manu propria”.
183  M. Piórek, 500 lat kolbuszowskiej parafii pw. Wszystkich Świętych c.d., s. 21.
184  W. Mroczka, Parafia kolbuszowska, s. 37-40.
185  AKS, sygn. 799, s. 56-58; sygn. 800, s. 103.
186  AKMK, sygn. AV 24, s. 328.
187  AKMK, sygn. AV 42, k. 56v.
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na stanowisku organisty pozostawał 20-letni Wincenty Staniszowski z dwuletnim sta-
żem pracy. Zadania dzwonnika spełniał natomiast od trzech lat nieznany z nazwiska 
Łukasz, będący wówczas w wieku około 40 lat188.

Organizacje kościelne
Bardzo ważną rolę w działalności duszpasterskiej prowadzonej przez kapłanów 

odgrywały rozmaite zrzeszenia kościelne. W omawianym okresie miały one charakter 
bractw. Ich istnienie dobitnie świadczy o aktywności religijnej wiernych świeckich. 
Dowodzi ono zarazem bogatych potrzeb duchowych kolbuszowskich parafian. Dzięki 
przynależności do określonych bractw zaspokajana była potrzeba wspólnoty, kształ-
towane były postawy społeczne i patriotyczne, uświadamiana była tożsamość kato-
licka. Równocześnie z tym konfratrzy poznawali i pogłębiali znajomość prawd wiary, 
oddawali cześć swoim patronom, ożywiali swoje życie modlitewne. Pod tym wzglę-
dem Kolbuszowa przodowała w całym dekanacie miechocińskim. Co ciekawe, nie 
zostało tam zaszczepione popularne wówczas Bractwo Szkaplerzne, które znalazło 
podatny grunt w niedalekim Cmolasie, Gawłuszowcach i Górnie. Wspomnieć warto, 
że Bractwo Różańcowe zaznaczyło swoją obecność także w Baranowie i Raniżowie, 
zaś Bractwo św. Anny w Miechocinie189.

Dodać należy, że w inwentarzu kościelnym wymieniano wówczas osobno stroje 
brackie. W roku 1727 zaliczono do nich kilkadziesiąt kap: pięćdziesiąt konopnych 
i dwanaście lnianych z dobrego płótna. Oprócz tego bracia używali: trzech czerwo-
nych płaszczyków z kapturami i czterech płaszczyków błękitnych, jak również dwóch 
giermaków z sukna czerwonego i trzech takich samych sukman brackich w kolorze 
zielonym190. W roku 1748 zestaw szat brackich był znacznie mniejszy. Obejmował 
czterdzieści kap pacześnych i zgrzebnych oraz osiem białych kap uszytych z dobrego 
płótna. Doliczano do tego wspomniane wyżej giermaczki191.

Już sprawozdanie wizytacyjne z roku 1646 zaznaczyło, że w parafii prowadziło 
działalność Bractwo św. Anny. Cieszyło się ono zezwoleniem miejscowego ordyna-
riusza, ale jeszcze nie zostało kanonicznie wprowadzone. Opiekowało się ono ołta-
rzem w kościele, poświęconym swojej patronce192. W dniu 23 marca 1672 r. bractwo 
zostało ponownie założone. Dokonali tego ojcowie bernardyni z konwentu warszaw-
skiego. W lipcu tegoż roku uzyskało aprobatę kurii krakowskiej, a następnie zostało 
uroczyście wprowadzone do parafii193. W roku 1727 konfraternia posiadała specjalny 
obraz swojej patronki służący do noszenia podczas organizowanych procesji. Cho-
rągiew bracka była wykonana z czerwonego adamaszku194. Dwanaście lat później 

188  AKMK, sygn. AV 51, k. 115v.
189  T. Moskal, Dzieje parafii Kolbuszowa, s. 24; M. Piórek, Grupy religijne i stowarzyszenia wiernych, 
KR, 2 IX 2009 r., s. 20.
190  AKMK, sygn. AV 22, s. 341.
191  AKMK, sygn. AV 42, k. 79, 80.
192  AKapMK, sygn. AV 7, k. 31.
193  AKMK, sygn. AV 22, s. 72-73; sygn. AV 24, s. 327.
194  AKMK, sygn. AV 22, s. 340-341; sygn. AV 42, k. 80.
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konfraternia otrzymała odpust w święto św. Róży z Limy. Bractwo prowadziło dzia-
łalność na zasadzie organizacji literackiej. Było zasadniczo przeznaczone dla osób 
piśmiennych, które w swoich modlitwach posługiwały się umiejętnością czytania195. 
Uposażeniem organizacji w końcu XVII stulecia było 80 zagonów pola. Nadto w ko-
ściele znajdowała się skarbona, do której zbierano ofiary służące potrzebom brac-
twa196. Kilkadziesiąt lat później dziedzic Janusz Aleksander Sanguszko przekazał 
na potrzeby zrzeszenia „grunt środkowy leżący między gruntami prepozyturalnymi 
z jednej strony, a z drugiej strony między polami cywilnej ludności”197.

Kolejną konfraternią kolbuszowską było Bractwo św. Józefa. Zostało ono zało-
żone prawdopodobnie w drugiej połowie XVII wieku. Wzmiankę o nim zawierało 
sprawozdanie wizytacyjne z roku 1676. Jednak jeszcze w piątej dekadzie następnego 
stulecia nie posiadało ono aprobaty kościelnej; nie posiadało również żadnego doku-
mentu erygującego198. Wizytacja z roku 1727 nie tylko wymieniła Bractwo św. Józefa, 
ale również przekazała, że dysponowało ono własną bracką chorągwią. Była ona wy-
konana z zielonego adamaszku i noszona podczas różnorakich uroczystości i celebr. 
Drugim sprzętem liturgicznym przynależnym konfraterni był feretron z obrazem św. 
Józefa199. Zrzeszenie skupiało przede wszystkim stolarzy oraz innych rzemieślników 
trudniących się obróbką drewna. Bractwo uposażył w roku 1754 wikariusz kolbu-
szowski ks. Wojciech Wyczyński. Pobierało ono czynsz 420 fl. od kapitału 6.000 fl. 
zapisanych na dobrach wsi Górno i Dołęga200.

Trzecie w kolejności chronologicznej było Bractwo Różańcowe. Mogli doń na-
leżeć wszyscy parafianie. Trudno określić datę jego erygowania. Jako jedna z pierw-
szych wspominała o nim relacja wizytacyjna z roku 1748201, choć samo bractwo 
istniało o wiele wcześniej. Czerpało ono dochody m.in. z użytkowania gruntu ofia-
rowanego zrzeszeniu przez Aleksandra Dominika Lubomirskiego. Jak informuje 
kronika parafialna, w dniu 17 grudnia 1717 r. przekazał on „Mikołajowi Wyszatyc-
kiemu zagrodę we wsi Świerczowie między zagrodą Jana Madui i Walentego Fryca, 
by miał pilność w odprawianiu różańca w kościele kolbuszowskim. Wyszatycki miał 
używać tej zagrody tak długo, dopóki różaniec nie zostanie wprowadzony do kościo-
ła kolbuszowskiego. W tym też czasie był zwolniony od wszelkich powinności in-
wentarskich”202. Dnia 16 stycznia 1731 r. książę Sanguszko potwierdził ten przywilej, 
zalecając jednocześnie kapłanom troskę o odprawianie i popularyzowanie modlitwy 
różańcowej203. Zachowane dokumenty przekazują, że w roku 1735 wspomniany pro-
motor bractwa Mikołaj Wyszatycki wniósł skargę na zabranie gruntu stanowiącego 

195  W. Kowalski, s. 38; M. Piórek, Bractwa religijne w parafii kolbuszowskiej XVIII-XIX wiek, KR, 
2 IX 2009 r., s. 20.
196  S. Zych, Z badań nad dziejami, s. 15-16.
197  APK, LMK, s. 11.
198  AKMK, sygn. AV 24, s. 327;sygn. AV 42, k. 55v.
199  AKMK, sygn. AV 22, s. 73, 340-341.
200  AKMK, sygn. AV 51, k. 114v.
201  AKMK, sygn. AV 42, k. 55v.
202  APK, LMK, s. 8
203  AKMK, sygn. AOff 202, s. 170.
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jego uposażenie przez komisarza kolbuszowskiego oraz przekazanie go obcej oso-
bie204. Dokumenty z roku 1764 przekazały, że dzięki istnieniu konfraterni święto Mat-
ki Bożej Różańcowej stanowiło dużą uroczystość dla całej parafii kolbuszowskiej 
i było przez nią przeżywane jako dzień odpustu. Zrzeszenie było uposażone polem 
ornym o nieokreślonej wielkości, zwanym Jontaszówka „z łąką pod granicą wsi  
Dzikowiec”205. Niestety, skąpe dane źródłowe nie pozwalają poznać więcej szczegó-
łów działalności konfraterni206.

Inną organizacją w okresie przedrozbiorowym było Bractwo Drogi Krzyżowej 
(Viae Crucis), nie jest jednak pewne, czy istniało ono w formie zorganizowanej. Samo 
nabożeństwo pasyjne zostało wprowadzone do kolbuszowskiej fary i zatwierdzone 
w roku 1745207. Zadbał o to ówczesny wikariusz ks. Jan Markiewicz. Zrzeszenie 
to propagowało kult Męki Pańskiej, a zwłaszcza nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Kon-
fraternia posiadała własne uposażenie. Stanowiły ją czynsze roczne: 105 fl. od kwoty 
1.500 fl. zabezpieczonej na kolbuszowskiej synagodze oraz 140 fl. od kwoty 2.000 fl. 
zapisanych na bożnicy w Baranowie Sandomierskim.

Jako ostatnia kolbuszowska konfraternia w omawianym okresie powstało Brac-
two Świętej Trójcy. Szerzyło one nabożeństwo do Trójcy Przenajświętszej. Brac-
two zostało założone w dniu 18 grudnia 1761 r. przez wspomnianego wyżej ks. Jana 
Markiewicza. On również postarał się o jego uposażenie, zapisując na jego potrzeby 
kwotę 3.000 florenów; roczny czynsz od tej sumy wynosił 210 florenów208.

Wspomniane pobożne zrzeszenia wyznaczały dość wysokie standardy życia reli-
gijnego miejscowych wiernych. Ich istnienie stanowiło czynnik sprzyjający rozwojo-
wi służby Bożej (ordo divinarum). Wspomnieć tu należy, że w końcu XVII stulecia 
na rządcy kolbuszowskiej parafii ciążył obowiązek celebrowania w każdy wtorek Eu-
charystii według formularza o św. Annie dla członków Bractwa św. Anny. Podobnie 
co środę sprawowana była Msza św. według formularza o św. Józefie dla członków 
konfraterni jego imienia. W pierwszej połowie następnego wieku nabożeństwom tym 
przewodniczył jeden z kolbuszowskich wikariuszów209.

Dodać tu należy, że po założeniu Bractwa Drogi Krzyżowej rozpoczęto również 
odprawiać Msze św. o Męce Pańskiej (de passione Domini). Celebrowano je dwu-
krotnie w tygodniu przy głównym ołtarzu w kościele parafialnym. Powinność tę 
spełniał miejscowy mansjonarz będący promotorem bractwa. Oprócz tego miał on 
obowiązek sprawować dwukrotnie w miesiącu i raz w kwartale osobną Eucharystię 
czytaną w intencji fundatorów zrzeszenia. Analogiczne zadania odnośnie do celebro-
wania Mszy św. za zmarłych dobroczyńców zlecono promotorowi Bractwa Świętej 

204  F. Zacny, s. 51.
205  APK, LMK, s. 11.
206  S. Zych, Z badań nad dziejami, s. 16.
207  AKMK, sygn. AV 42, k. 55v.
208  S. Zych, Z badań nad dziejami, s. 16.
209  AKMK, sygn. AV 22, s. 73.
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Trójcy. Miał on sprawować dwie Msze św. miesięcznie i jedną kwartalnie za fundato-
rów konfraterni, a także w jej święto patronalne210.

Oprócz szafowania sakramentu ołtarza, dzięki istnieniu konfraterni służba Boża 
w Kolbuszowej wzbogaciła się też o specjalne nabożeństwa brackie. W drugiej po-
łowie XVII wieku przewodniczenie im obciążało miejscowych wikariuszów. Nabo-
żeństwa te były organizowane odrębnie dla członków Bractwa św. Anny i Bractwa 
św. Józefa. W zamian za tę posługę duchową kapłani mogli liczyć na wynagrodzenie 
w postaci ofiar pochodzących z jałmużny tych bractw211. Ta bogata rzeczywistość re-
ligijna uległa likwidacji po włączeniu ziemi kolbuszowskiej do monarchii habsbur-
skiej i przeprowadzonych wówczas „reformach józefińskich”. Na odrodzenie się tej 
formy działalności laikatu trzeba było czekać aż do połowy XIX stulecia212.

Innowiercy
Miejscowości tworzące parafię kolbuszowską w okresie przedrozbiorowym nie 

były jednolite wyznaniowo. Do dnia dzisiejszego zachowało się stosunkowo mało 
informacji mówiących o protestantach. Pomijając XVI-wieczny lokalny epizod refor-
macyjny, staropolska Kolbuszowa była niemal wolna od elementu protestanckiego. 
Przykładowo w roku 1748 na terenie parafii zaznaczyło swoją obecność jedynie czte-
rech chrześcijan akatolików213. Na tym tle dość imponująco prezentuje się miejscowa 
wspólnota żydowska. Jest to temat bardzo interesujący pod względem demografii, 
ekonomii i socjologii. Przedstawienia domagają się jednak relacje międzyreligijne 
Żydów i katolików, zwłaszcza stosunek tych pierwszych do kolbuszowskiej parafii.

Początki społeczności żydowskiej w Kolbuszowej sięgają pierwszej połowy XVII 
wieku. Izraelici byli wówczas arendarzami karczm, świadczyli różne usługi na po-
trzeby dworu, zajmowali się pośrednictwem i handlem. Tak zwany „przykahałek” 
w Kolbuszowej należał wówczas do gminy w Opatowie214. W roku 1700 właściciel 
Kolbuszowej J. K. Lubomirski wydał przywilej, na mocy którego mogło w mieście 
mieszkać trzech żydowskich arendarzy215. Oficjalne zezwolenie na osiedlanie się 
w miasteczku wydał jednak dopiero ówczesny właściciel Aleksander Dominik Lu-
bomirski w dniu 13 czerwca 1713 r.216 Trzy lata później zarejestrowano już nastę-
pujące zawody kolbuszowskich Żydów: cyrulik, krawiec, piekarz, rzeźnik, złotnik. 
Przypuszczać można, że profesje te znalazły tu miejsce w odpowiedzi na zamówienie 
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215  J. Muszyńska, Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII wieku. Stu-
dium osadnicze, Kielce 1998, s. 100.
216  J. Półćwiartek, Kształtowanie się społeczności miasta Kolbuszowej na przełomie XVIII i XIX wieku, 
w: Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę 
urodzin, red. J. Chrobaczyński, A. Jureczko, M. Śliwa, Kraków 1993, s. 636; tegoż, Mieszkańcy miasta 
Kolbuszowa w czasach nowożytnych. Stan badań, „Rocznik Kolbuszowski”, nr 7, 2003, s. 64.
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ze strony dworu. Równolegle do tego poszczególni mozaiści otrzymywali przywile-
je od dziedziców, byli zwalniani od czynszów i podatków, brani w protekcję przez 
miejscowy dwór. Świadczenia poddańcze Żydzi realizowali zasadniczo za pomocą 
czynszu217.

W roku 1748 ilość osób wyznania mojżeszowego określano na 136, nie licząc 
kobiet i dzieci. Stanowiło to w przybliżeniu 5,9% ogółu ludności. Dodać warto, że 
dwukrotnie wyższą ilość Żydów odnotowano w Baranowie (300 osób) i Miechocinie 
(326). O wiele mniej izraelitów mieszkało wówczas w pozostałych parafiach dekana-
tu miechocińskiego. Rozpiętość ta była duża: od 8 osób w Cmolasie, 27 osób w Prze-
wrotnem, 31 osób w Dzikowcu, 39 osób w Górnie i 40 osób w Gawłuszowicach, 
po 50 osób w Raniżowie, 85 osób w Padwi i 90 osób w Ostrowach Baranowskich. 
Ogółem cały dekanat zasiedlało 1.162 Żydów, którzy stanowili 4,7% ludności. Było 
to więcej niż w dekanacie rudnickim (329 osób, 1,9%) i koprzywnickim (313 osób, 
2,3%), ale zdecydowanie mniej niż w dekanacie połanieckim (2.036 osób, 14,9%)218. 
Szesnaście lat później miejscowa gmina żydowska liczyła przynajmniej 300 osób, 
co stanowiło w przybliżeniu dziesiątą część zaludnienia całej parafii219. Już w roku 
1773 odnotowano w Kolbuszowej bytność 85 rodzin żydowskich. Było to dość dużo, 
zważywszy, że w tym samym czasie przebywało tam 95 rodzin chrześcijańskich. 
Niemal połowa Izraelitów reprezentowała rzemieślników, do których zaliczano m.
in. trzynastu złotników, ośmiu krawców, czterech rzeźników, dwóch szklarzy, dwóch 
farbiarzy, dwóch mydlarzy, dwóch introligatorów, a także po jednym: piekarzu, haf-
ciarzu, cyruliku i kuśnierzu. Z kolei aż 72 osoby uiszczało do kasy właściciela miasta 
podatek od kramnic220.

Stale rosnąca liczebnie społeczność żydowska tworzyła odrębną od chrześcijań-
skiej wspólnotę religijną. Dość szybko kolbuszowska synagoga otrzymała uznanie 
praw rabinackich i kahalnych przez dziedzica. W roku 1728 książę Paweł Karol 
Sanguszko potwierdził te przywileje. Zaliczono do nich opiekę dziedzica nad nowo 
wybranym rabinem Lewkiem Moszkowiczem, który miał przewodzić kahałowi kol-
buszowskiemu oraz uznawanie prerogatyw sądów żydowskich odbywanych pod 
kierownictwem rabina. Oprócz tego Sanguszko wezwał swoich urzędników do na-
leżytego szacunku względem rabina i świadczenia mu potrzebnej pomocy. Osiem lat 
później, 20 marca 1736 r., właściciel miasta rozszerzył prawa rabina, a jednocześnie 
ustalił zasady prawne kahału. Odtąd rabin sprawował zwierzchność nad środowiska-
mi żydowskimi z wszystkich wsi klucza kolbuszowskiego, rzemieńskiego i Rzocho-
wa, w tym nad arendarzami karczm i browarów. Respektowanie tego zarządzenia 
obwarowane zostało grzywną w wysokości 50 zł221.

217  F. Zacny, s. 58.
218  W. Kowalski, Ludność żydowska a duchowieństwo archidiakonatu sandomierskiego w XVII-XVIII 
wieku, „Studia Judaica”, 1998, nr 2, s. 181-182.
219  AKMK, sygn. AV 51, k. 113v.
220  J. Półćwiartek, Skupiska żydowskie w Galicji u schyłku XVIII wieku, w: Żydzi w Małopolsce. Studia 
z dziejów osadnictwa i życia społecznego, red. F. Kiryk, Przemyśl 1991, s. 154.
221  F. Zacny, s. 58-59.
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W trzeciej dekadzie XVIII wieku odnotowano, że Żydzi posiadali swoje domy 
na kolbuszowskim rynku, pomieszane z katolickimi. Jeden z domów, niedaleko 
kościoła, przekształcony został w synagogę. Z tego powodu katolicy skarżyli się 
na dochodzące stamtąd żydowskie krzyki, śpiewy i odgłosy ceremonii religijnych. 
W późniejszym czasie dom modlitwy Izraelitów stanowiła drewniana synagoga wznie-
siona w pierwszej połowie XVIII stulecia za pozwoleniem222 biskupa krakowskiego 
kard. Jana Aleksandra Lipskiego z dnia 1 czerwca 1736 r.223 W zamian za to Żydzi 
przyjęli powinność składania corocznie miejscowemu proboszczowi kwoty 80 fl. oraz 
przekazywania mu na Wielkanoc i Boże Ciało 30 funtów saletry. Prócz tego z okazji 
świąt paschalnych i Narodzenia Pańskiego izraelici oddawali plebanii pewną ilość 
przypraw korzennych, co było dość popularne w ówczesnych realiach życia społecz-
nego i religijnego. Jak ustalił Franciszek Zacny, od tego czasu kahał miał przekazy-
wać każdego roku kościołowi łącznie na te dwie uroczystości kamień łoju topionego, 
zaś do kuchni plebańskiej: głowę cukru, po funcie imbiru, pieprzu, migdałów, ryżu, 
rodzynków małych i wielkich, jak również po łucie: cynamonu, goździków, gałki 
muszkatołowej i szafranu. W imieniu kahału zobowiązanie powyższe zaakceptowali: 
Moszek Dawidowicz, Szmul Jakubowicz, Todrus Jakubowicz, Moszek Johanowicz, 
Szal Leybowicz, Dawid Moszkowicz oraz nieznany z imienia Krzywonos224.

Aby zdobyć środki na budowę domu modlitwy i szkoły, Żydzi uzyskali akcepta-
cję dziedzica na dzierżawę renty feudalnej (wyderkaf) w wysokości 1.000 zł. Zamysł 
ten nie został jednak zrealizowany, gdyż kahał zaciągnął pożyczkę na kwotę 500 zł 
u nieznanego z imienia Makowskiego. Prace budowlane przy synagodze ukończono 
w roku 1739225. Być może niedługo później została ona zniszczona bądź wymaga-
ła renowacji. Zachowane świadectwo przekazuje bowiem, że jeszcze przed rokiem 
1748 bożnica została wyremontowana. Zgodę na to wyraził wspomniany ordynariusz 
krakowski kard. Jan Aleksander Lipski. Dosyć szybko żydowski dom modlitwy padł 
pastwą ognia. Zaznaczyć wszakże należy, że po spłonięciu synagogi Żydzi spełniali 
swoje praktyki religijne w prywatnych domach226.

Kolbuszowska wspólnota żydowska posiadała własną placówkę edukacyjną. Ist-
nienie tej szkoły było odnotowane w XVIII wieku. Sprawozdanie wizytacyjne z roku 
1764 informowało, że Izraelici dysponowali własną synagogą lub szkołą (synagogam 
seu scholam). Była ona wybudowana za aprobatą biskupa krakowskiego. Potwier-
dzone jest również, że już w pierwszej połowie XVIII wieku kolbuszowski kahał 
dysponował swoim szpitalem227. Jednocześnie kahał pozostawał wierzycielem kol-

222  Na budowę nowej bożnicy bądź remont starej musiał każdorazowo wyrazić zgodę biskup. Jako że 
właściciele posiadłości niekiedy nie respektowali tego przepisu, synod krakowski z roku 1711 powołał ks. 
Stefana Żuchowskiego na komisarza biskupiego badającego tego typu przypadki. Por. Z. Guldon, Żydzi 
wśród chrześcijan w miastach małopolskich w XVI-XVIII wieku, NP, t. 78, 1992, s. 203.
223  AKMK, sygn. AV 22, s. 74; sygn. AV 24, s. 329; J. Bendyk, s. 115.
224  W. Kowalski, Dzieje parafii Kolbuszowa, s. 39; F. Zacny, s. 59.
225  F. Zacny, s. 59.
226  AKMK, sygn. AV 42, k. 56v; sygn. AV 51, k. 113v.
227  AKMK, sygn. AV 51, k. 113v; F. Zacny, s. 59; A. Zapart, Szkolnictwo parafialne, s. 34.
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buszowskiego kościoła parafialnego, mając pewny udział w dochodach plebańskich. 
W latach 1764-1765 kapitał ten oceniano ogółem na kwotę 6.000 zł.228

Wskazać należy, że w omawianym okresie w środowisku kolbuszowskim zazna-
czył się wpływ postaci znaczących dla kultury żydowskiej. Przykładem na to może 
być Abraham Jozue Heschel, głośny przedstawiciel chasydyzmu, który cieszył się 
dużym szacunkiem ze strony cadyków. Urodził się około 1755 roku, zaś zmarł w roku 
1825. Był synem rabina z Neustadt, Samuela, a uczniem Elimelecha z Leżajska i Je-
chiela Michaela ze Złoczowa. W XVIII wieku przez pewien czas pełnił on obowiązki 
rabina miejscowej gminy żydowskiej. Następnie był rabinem w Opatowie, Jassach 
w Mołdawii i Międzybożu. W doktrynie, którą głosił, akcentował rolę modlitwy 
i środków magicznych229.

Wspólna egzystencja społeczności chrześcijańskiej i żydowskiej nie była wolna 
od różnego rodzaju nieporozumień. Wydaje się jednak, że zatargi rzadko miały pod-
łoże religijne. Zarówno współpraca gospodarcza, jak i wzajemne relacje kulturalne 
i społeczne ocenić trzeba ogólnie dość dobrze230. Nie znaczy to jednak, że nie odno-
towano waśni międzywyznaniowych. Przykładowo 8 września 1760 r. książę Janusz 
Aleksander Sanguszko wydał dokument o następującej treści: „Dowiedziawszy się, 
iż Żydzi tuteysi trupów publicznie chowaią, wesela w dni od Kościoła S. zakazane 
odprawuią, w dni Świąt katolickich w Browarach i Palarniach robią. Zaczym odstrę-
czając te niegodziwości, aby się na potym tego nie ważyli w Browarach i Palarniach 
w dni Świąt nie robili, pogrzebow publicznych i wesel w dni zakazane nie odprawia-
li sub vadio grzywien na zamek pięć i na Kościół pięć nieopuszczonych, obliguiąc 
mocno Imć Xiędza Proboszcza Farnego, aby w tym dozor mieć iak naylepszy kazał. 
Edyktu zaś tego Imć Pan Ekonom kolbuszowski za rekwizycyą skutek uczynić po-
winien będzie. Co serio zalecam i dla tym większey wiary ręką moią własną przy 
zwykłey pieczęci podpisuję się”231.

Do nielicznych przypadków należał także incydent z roku 1671, gdy Rezla Abra-
mowicz, żona arendarza browaru Erszka Abramowicza, została oskarżona o bluźnier-
stwo przeciw Matce Bożej. Mimo tylko jednego świadka i nieobecności obwinionej, 
która uciekła, powołany trybunał wydał wyrok skazujący. Sankcja obejmowała po-
kajanie się w niedzielę przed kościołem całej rodziny oskarżonej, a także uiszczenie 
na rzecz probostwa kwoty 424 zł. Jako że pozwana nie stawiła się przed sądem, za-
ocznie zakazano jej powrotu do Kolbuszowej, a jej siostra spędziła tydzień w dwor-
skim areszcie232.

228  W. Kowalski, Ludność żydowska, s. 188.
229  R. Kubicki, s. 76; J. Muszyńska, s. 10.
230  Ta zgodna koegzystencja utrzymała się również w następnych dziesięcioleciach, a jej symbolicz-
nym odbiciem była urzędowa pieczęć gminy kolbuszowskiej w okresie autonomicznym, która ukazywa-
ła m.in. splecione ręce oraz krzyż i gwiazdę Dawida. Por. J. Bardan, Dawne pieczęcie i herb Kolbuszowej, 
Kolbuszowa 1998, s. 30 i in.
231  AKMK, sygn. AOff 202, s. 477-478.
232  F. Zacny, s. 62-63.
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Aneks
Wykaz księży wikariuszy parafii Kolbuszowa w latach 1663-1772, oprac. Woj-

ciech Mroczka233

1. Wojciech Klestowic (1663)

2. Maciej Morawiec (1663)

3. Franciszek Kubalewicz (1665)

4. Piotr Miklasiewicz (Miklaszewski) (1669)

5. Krzysztof Wiczka (1670)

6. Walenty Łączyński (1671)

7. Jan Fabianowicz (1672)

8. Jan Kuznarski (1673)

9. Walenty Polityński (1673)

10. Andrzej Stolarski (1673)

11. Jan Sutowski (1673)

12. Marcin Zywkiewicz (1673)

13. Bartłomiej Jan Olszowic (1673)

14. Jan Tutowski (1674)

15. Kazimierz Niziewicz (1674)

16. Andrzej Niedospałowicz (1674)

17. Stanisław Zarębski (1676)

18. Kacper Wilkowski (1676)

19. Grzegorz Pytkowski ( 1675)

20. Tomasz Przeczławski (1675)

21. Andrzej Kanecki (1682)

22. Baltazar Rymarski (1683)

23. Jan Brzeziński (1685)

24. Andrzej Tortoniewicz (1686)

25. Sebastian Miękiński (1688)

26. Jakub Żukawski (1689)

233 Rok podany w nawiasie oznacza pierwszą wzmiankę o danym kapłanie w aktach metrykalnych pa-
rafii kolegiackiej w Kolbuszowej.
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27. Jan Zaleski (1689)

28. Sebastian Paięcki (1689)

29. Karol Śmiatkiewicz (1692)

30. Łukasz Laskowski (1702)

31. Stanisław Żarnowiecki (1703)

32. Walenty Zwolak( 1703)

33. Józef Klinowicz (1723)

34. Jan Kazimierski (1723)

35. Józef Dereniowski (1723)

36. Franciszek Samborski (1724)

37. Franciszek Świątkiewicz (1724)

38. Tomasz Grycniewicz (1725)

39. Kazimierz Reskiewicz (1726)

40. Stanisław Niedziałkowski (1727)

41. Jan Witkiewicz (1727)

42. Jacek Łękowski (1728)

43. Tomasz Jenkotowicz (1733)

44. Jakub Borowicz (1733)

45. Florian Zwiąskiewicz (1736)

46. Wojciech Wyczyński (1737)

47. Jan Markiewicz (1737)

48. Paweł Gorecki (1739)

49. Grzegorz Borejza (1742)

50. Antoni Dobrzański (1743)

51. Ignacy Ligęziński (1743)

52. Jan Kowalski (1746 r.)

53. Józef Kusztylski (1746)

54. Tomasz Lipiński (1748)

55. Franciszek Jan Owczarski (1749)

56. Andrzej Mrozowski (1754)

57. Piotr Kotecki (1759)
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58. Benedykt Glowacki (1761)

59. Józef Frankiewicz ( 1761)

60. Antoni Żurkowski (1766)

61. Andrzej Wisniowski (1767)
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MARIAN PIÓREK

W latach 1772-1945
Miasto Kolbuszowa pod względem geograficznym jest położone na Płaskowyżu 

Kolbuszowskim, zwanym także Kolbuszowsko-Raniżowsko-Sokołowskim, a pod 
względem historycznym na południowo-zachodnich obrzeżach dawnej Puszczy 
Sandomierskiej. Miasto zostało lokowane „na surowym korzeniu” dopiero w latach 
1690-1700, zaś wcześniej istniały już dwie wsie: Werynia i Kolbuszowa, powstałe 
w drugiej połowie XV wieku. Jak podają najnowsze badania, parafia Kolbuszowa 
została erygowana około 1510 roku.

Parafia kolbuszowska przygotowuje się do obchodów jubileuszowych 500-lecia 
powstania. Z tej racji warto opisać częściową jej historię. Tematem artykułu są dzieje 
parafii kolbuszowskiej w latach 1772-1945. Jest to tylko wycinek jej dziejów do tej 
pory jeszcze nie opracowanych: okres rozbiorów, a szczególnie zmiany po ponownym 
powołaniu diecezji tarnowskiej w 1816 roku i drugiej RP. Celem niniejszej dysertacji 
jest ukazanie dziejów parafii w podanym wcześniej okresie i próba dania odpowie-
dzi na szereg pytań dotyczących m.in.: terytorium, przynależności administracyjnej, 
granic, ludności, a przede wszystkim zagadnienia dotyczącego duchowieństwa pra-
cującego w parafii i jego materialnego zabezpieczenia, jak też osób konsekrowanych, 
które wydała parafia.

Niezwykle ważne są kwestie związane z renowacją kościoła, jego przebudową 
po tragicznym pożarze 1852 roku, rozbudową całego zaplecza wraz z plebanią, zało-
żeniem nowego cmentarza w 1800 roku i budową świątyni od podstaw w latach 30. 
ubiegłego wieku. W tym okresie na terenie macierzystej parafii powstały dwie nowe: 
w Kupnie i Przedborzu. Na odrębne potraktowanie zasługuje problem związany z or-
ganizacją kultu i życia religijnego: rozdawnictwo sakramentów, katechizacja, dzia-
łalność charytatywna. Trzeba dać odpowiedź na pytanie, jakie było zaangażowanie 
wiernych w życie religijne całej parafii.

Ramy czasowe niniejszego opracowania obejmują okres, kiedy to nasz naród za-
mieszkujący tereny Galicji odzyskał niepodległość po 146 latach niewoli austriackiej, 
a po odzyskaniu niepodległości zaczął budować nową rzeczywistość – niezawisłą 
i ukochaną Ojczyznę. Wielką rolę odegrał Kościół i jego duszpasterze. Wśród wielu 
kapłanów – administratorów parafii należy wyróżnić m.in. ks. Jana Konopkę – wizy-
tatora diecezjalnego szkół parafialnych-trywialnych, Ludwika Ruczkę – parlamenta-
rzystę i „Ojca Sybiraków” oraz ks. Antoniego Dunajeckiego. Do tej pory okres ten 
nie doczekał się szczegółowego opracowania monograficznego w formie publikacji. 
Zbliżający się jubileusz parafii stworzył bodziec do wypełnienia tej luki historycznej 
poprzez to opracowanie i zapewne uchroni od zapomnienia.

Z braku odpowiednich całościowych opracowań na temat dziejów parafii praca 
ta została oparta głównie na źródłach archiwalnych zgromadzonych w Archiwum 
Parafialnym Kapituły Kolbuszowskiej w Kolbuszowej, dokumentach pochodzących 
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ze zbiorów ks. dr. Sławomira Zycha, częściowo na krótkich informacjach podanych 
w wielu publikacjach świeckich – regionalnych i kościelnych.

I. Organizacja i zaplecze

1. Terytorium parafii

Od 1640 r. zachowały się księgi metrykalne (chrztów i ślubów, akta bractw ko-
ścielnych, wykazy powinności parafian)1. Pod względem administracyjnym kościół 
w Kolbuszowej w roku 1577 zaliczono do świątyń archidiakonatu sądeckiego, a na-
stępnie sandomierskiego2. Na przełomie XVI i XVII wieku parafię poddano władzy 
dziekana w Miechocinie3. Od początku istnienia wsi Weryni i Kolbuszowej tereny te 
były podporządkowane pod względem administracji państwowej powiatowi pilzneń-
skiemu województwa sandomierskiego4. Pierwotny okręg parafialny Kolbuszowa 
obejmował obszar położony w środku południowo-zachodniej części Puszczy San-
domierskiej. Na przełomie XVI i XVII wieku powstały tutaj nowe wsie: Kupno, fol-
wark Malców, Przedbórz5, Huta, Bukowiec, Wola Smarkulowska, Domatków, Wola 
Domatków (Domatkowska), Brzezówka, Świerczów6, Wojków-Trześń i Niwiska7. 
Liczba osad w parafii kolbuszowskiej była następująca: 3 (1604), 8 (1646), 5 (1676), 
5 (1694) i 7 (1727)8.

W dniu 11 września 1683 r. Józef Karol Lubomirski wydał w Woli Justowskiej 
zarządzenie odnoszące się do przyjeżdżających do wsi Kolbuszowej oraz do ludności 
miejscowej, a dotyczące ustanowienia przed kościołem placu wolnego. W celu usza-
nowania miejsca świętego nie wolno było w pobliżu świątyni stawiać budynków ani 
urządzać targów: „Nikt od tego czasu nie będzie mógł stawiać na placu przed kościo-
łem, ciągnącym się aż do budynków młynarskich przed most zamkowy budynków, 
kramów, jatek, kletek do sprzedawania towarów i żywności tak na podziemiach, jak 
i w domach i na wozach, ani też sami niech tam nie zastępują. Piesi z towarem nie 
będą się tam cisnąć, ani też z bydłem, końmi i innymi drobiazgami. Nie wolno też było 
zakładać szynków tak po domach przed kościołem, jako też wzdłuż całej przestrzeni 
otaczającej plac kościelny pod karą stracenia wszystkiego i zabrania na szpital. Targi 
odbywać się będą na rynku między karczmą, a browarem. Tam każdemu zostawia się 

1  M. Skowroński, Kolbuszowa. Krótki zarys dziejów, dodatek do ZK, 1999, nr 6, s. 25; M. Piórek, Pięć 
wieków Weryni. Zarys dziejów wsi XVI-XX w., Werynia 2004, s. 83-84.
2  W. Kowalski, Dzieje parafii Kolbuszowa w okresie przedrozbiorowym, w: Kolbuszowa. 300 lat miasta. 
Materiały z sesji naukowej 6-7 X 2000 r., red. J. Bardan, Kolbuszowa 2001, s. 24.
3  J. Rawski, Podział archidiakonatu sandomierskiego na dekanaty, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 
1958, nr 7-8.
4  M. Piórek, Właściciele ziemscy Weryni, Kolbuszowej i okolic w przeszłości historycznej, RK, nr 1, 
1986, s. 23; W. Kowalski, Uposażenie parafii archidiakonatu sandomierskiego w XV-XVIII w., Kielce 
1998, s. 19, 106 (tabela 1, 2).
5  APK, LMK, s. 9-14, 17-18.
6  W. Kowalski, Dzieje parafii, s. 24.
7 Tamże.
8  W. Kowalski, Uposażenie parafii, tabela 1, 2.
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swobodę. Temu prawu mają podlegać wszyscy poddani księcia Lubomirskiego, księ-
ża kolbuszowscy i przyjeżdżający goście. By to zarządzenie doszło do wiadomości 
wszystkich, uniwersał powyższy został opublikowany przy kościele”9.

Trzeba zaznaczyć, że do roku 1690 Kolbuszowa była wsią, dopiero po roku 1691 
król Jan III Sobieski za „przysługi” oddane przez mieszkańców i Józefa Karola Lubo-
mirskiego w czasie wyprawy wiedeńskiej podniósł wieś do godności miasta10. W pa-
rafii kolbuszowskiej dominowała własność prywatna. Na 11 osad (w tym dwa folwar-
ki) tylko Kupno (9,09 %) należało do dóbr królewskich (tenuta bratkowicka)11, zaś 
pozostałe osady leśne (90,01 %) były własnością prywatną (Tarnowscy, Mieleccy); 
w roku 1604 właścicielem Kolbuszowej był Joachim Ocieski, starosta niegrodowy 
olsztyński, poseł reprezentujący województwo sandomierskie i powiat pilzneński12 
oraz Lubomirscy. Wsie Przedbórz, Huta, Domatków, Wola Domatkowska i Brzezów-
ka należały do niegrodowego starostwa ropczyckiego (tzw. dobra krzesłowe).

W 1764 r. parafia kolbuszowska obejmowała miasto Kolbuszowa, Werynię, Świer-
czów, Kupno, Bukowiec, Wolę Domatkowską, Domatków, Brzezówkę, Nową Wieś, 
Przedbórz, Poręby Kupieńskie, Malców, Zagranice oraz Poducie penes Przedbórz 
(Hutę Przedborską). Ogółem parafia liczyła 2.060 dusz zdolnych do przyjmowania 
sakramentów13. Okres zaborów, a szczególnie tzw. reform józefińskich zmniejszył 
znacznie religijną rolę miasta Kolbuszowej. Zniesiono m. in. prepozyturę, świątynię 
szpitalną, zlikwidowano też oratoria14. Dnia 25 VI 1772 r. generał hr. Hadik – głów-
nodowodzący wojsk austriackich wkroczył do Lwowa, a jego córka Anna została 
żoną właściciela dóbr kolbuszowskich księcia Marcina Lubomirskiego. W wiekach 
XVI-XVIII parafia Kolbuszowa należała do dekanatu miechocińskiego, archidiako-
natu sandomierskiego, diecezji i archidiecezji krakowskiej. Parafia ta w 1777 roku 
należała do tego dekanatu.

Tabela 1. Spis ludności zawiślańskiej części diecezji krakowskiej w roku 177715 
(Dekanat Miechocin)

Lp. Nazwa parafii Liczba parafian
274 Raniżów, Spie 4.275

9  APK, LMK, s. 7-8; APK, Liber documentorum parochiae Kolbuszoviensis, s. 35-38.
10  Tamże.
11  K. Przyboś, Akt podziału majątku Stanisława Lubomirskiego z 18 marca 1642 roku, ZNWSP, 1993, 
Historia 3, z. 10, s. 26; J. Półćwiartek, Majętność kolbuszowska w XVI-XIX w. Rozległość i gospodarka 
dworska, ZNWSP, 1998, Historia 7, z. 28, s. 77.
12  AKapMK, sygn. AVCap. 23, Acta visitationis ecclesiarum archidiaconatus Sandomiriensis sub R.D. 
Bernardo Maciejowski episcopo Cracoviensi duce Severiensi. Exequutio visitationis pergebatur Sandomi-
riae die 16 Martii ad 3 Aprilis anno Domini 1604, k. 22v (ze zbiorów prywatnych ks. Sł. Zycha); Biogram 
Joachima Ocieskiego, PSB, t. XXIII, Wrocław i in. 1978, s. 513-514; W. Kowalski, Dzieje parafii, s. 25, 
przypis 11.
13  S. Nabywaniec, S. Zych, Świątynie parafii Kolbuszowa w świetle akt wizytacyjnych z 1764 r., RS, 
nr 8, 2001, s. 121.
14  S. Zych, Z badań nad dziejami kolbuszowskiej parafii farnej, cz. 1, Kolbuszowa 2004, s. 9.
15  B. Kumor, Spis wojskowy ludności Galicji z 1808 r., w: Przeszłość demograficzna Polski. Materiały 
i Studia. 10. Za rok 1977, Warszawa-Poznań 1978, s. 44-45, tabela 1.
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Lp. Nazwa parafii Liczba parafian
275 Dzikowiec 2.000
276 Majdan 1.800
277 Miechocin 3.000
278 Baranów 2.200
279 Gawłuszowice 1.876
280 Padew 1.560
281 Ostrów 1.091
282 Cmolas 2.500
283 Kolbuszowa 3.600
284 Przewrotne 2.000
285 Górno 1.659
Razem 12 parafii 27.561

Tabela 2. Parafie dekanatu miechocińskiego w XVIII wieku16

Lp. Nazwa parafii Proboszcz Liczba 
komun.

Uposa-
żenie Patronat

1. Baranów Jan Grabowski 2.200 575 fl. Szlach.
2. Cmolas Marcin Rudzbarski 2.500 1.000 fl. Szlach.
3. Dzikowiec Andrzej Kanikarz (?) 2.000 1.200 fl. Król.
4. Gawłuszowice Adrian Lgocki 1.875 498 fl. Szlach.
5. Górno Antoni Peszkowski 1.659 700 fl. Szlach.
6. Kolbuszowa Tomasz Lipiński 3.600 1.300 fl. Szlach.
7. Majdan Szymon Wątrobski 1.800 500 d.e. Bp krak.
8. Miechocin Jan Grabowski 3.000 500 fl. Szlach.
9. Ostrów Ignacy Ligęziński 1.091 500 fl. Król.
10. Padew Wojciech Tęczyński 1.560 150 d.e. Król.
11. Przewrotne Bartłomiej Kędzierski 2.000 702 fl. Król.

12. Raniżów 
i filia Spie Bartłomiej Łukasiewicz 4.275 1.600 fl. Król.

Z tabel wynika, że do dekanatu miechocińskiego należało 12 parafii i filia Spie, 
podległa parafii raniżowskiej. Patronat nad parafią kolbuszowską sprawowali ksią-
żęta Sanguszkowie i Lubomirscy. W dniu 1 listopada 1785 r. cesarz Józef II wydał 
dokument fundacyjny o powołaniu nowego biskupstwa i kapituły tarnowskiej17, zaś 
papież Pius VI mocą bulli z 13 marca 1786 r. na fundamencie „przyjacielskiego po-
rozumienia” erygował diecezję tarnowską18, do której zaczęła przynależeć parafia 
kolbuszowska w dekanacie mieleckim. W roku 1790 w ramach tego dekanatu obo-
wiązywała pieczęć parafii Wszystkich Świętych w Kolbuszowej z napisem w otoku: 

16  Tenże, Diecezja tarnowska. Dzieje ustroju i organizacji 1786-1985, Kraków 1985, s. 23-24.
17  Tamże, s. 48.
18  Tamże, s. 50-51.
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„Sigillum Ecclesiae Kolbuszoviensis”. Pieczęć ta funkcjonowała aż do roku 185419 
(później była nowsza).

Tabela 3. Dekanat mielecki w roku 178620 należący do cyrkułu tarnowskiego

Lp. Nazwa parafii Wezwanie Stan prawny
1. Baranów Św. Jan Chrzciciel Parafia – miasto 
2. Chorzelów Wszyscy Święci Filia – wieś 
3. Cmolas SS. Wojciech i Stanisław BM Parafia – wieś 
4. Czarna Św. Stanisław BM Parafia – wieś 
5. Gawłuszowice Św. Wojciech BM Parafia – wieś 
6. Kolbuszowa Wszyscy Święci Parafia – miasto 
7. Mielec Św. Mateusz Apostoł Parafia – miasto 
8. Niwiska Św. Mikołaj B Filia – wieś 
9. Ocieka Św. Katarzyna PM Parafia – wieś
10. Ostrów Wniebowzięcie NMP Parafia – wieś
11. Padew Św. Bartłomiej Apostoł Parafia – wieś
12. Rzochów Św. Marek Ewangelista Parafia – wieś
13. Trzęsówka Św. Jan Ewangelista Filia – wieś
14. Witkowice Św. Michał Archanioł Parafia – wieś

Dekanat mielecki obejmował 11 parafii, 3 filie, 3 miasta i 44. 624 wiernych.

Tabela 4. Miejscowości i ludność należąca do parafii kolbuszowskiej w roku 179421

Lp. Miejscowość Ilość domów Ilość dusz
1. Kolbuszowa – miasto 160 682*
2. Kolbuszowa Górna 139 1.036
3. Kolbuszowa Dolna 95 695
4. Świerczów 29 163
5. Nowa Wieś 54 373
6. Bukowiec 26 176
7 Werynia 82 562
8 Kupno z Porębami 96 714
9 Domatków Kasztelański 28 163

10
Domatków Starościński (Wola Domat-
kowska, z Brzezówką i Hutą Przedborską) 
– Starostwo Ropczyce

49 251

11 Przedbórz 70 456
Razem 11 miejscowości 828 domów 5.271 dusz

19  MKL AH, sygn. II-1-43, nr. inw. 306, K. Skowroński, Daty z dziejów parafii Kolbuszowa, s. 3-4, mps.
20  B. Kumor, Diecezja tarnowska. Dzieje, s. 55-56.
21  APK, Inwentarz Kościoła kolbuszowskiego, b.s.; K. Skowroński, Daty z dziejów, s. 4-5.
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* – liczba katolików w Kolbuszowej (bez Żydów); wieś Domatków podzielona była na dwie części, nale-
żące do dwóch różnych właścicieli.

Z tabeli wynika, że kolbuszowska parafia w roku 1794 obejmowała 11 miejsco-
wości, w tym jedno miasto, ilość katolickich domów wynosiła 828 i 5.271 dusz. Naj-
więcej domów (160) posiadało miasto Kolbuszowa, a najwięcej katolików (1.036) 
Kolbuszowa Górna. W roku 1844, za pasterzowania ks. Jana Konopki, parafia 
Wszystkich Świętych w Kolbuszowej liczyła łącznie 8.653 wiernych; z tego Kolbu-
szowa 909 katolików (762 Żydów), a wsie 7.744 osoby22.

W roku 1805 (13. VI) papież Pius VII na mocy bulli Indefessum personarum zniósł 
diecezję tarnowską i utworzył nową diecezję kielecką. Dotychczasowe terytorium 
diecezji tarnowskiej podzielono miedzy dwie diecezje: krakowską, do której przyłą-
czono zachodnie obszary i przemyską, do której włączono wschodnie tereny. Na krót-
ki okres parafia kolbuszowska została włączona do diecezji przemyskiej (1805-1821). 
Od tej pory (1807) dotychczasowy dekanat mielecki liczył 12 parafii i 3 filie23. 12 
listopada 1807 r. biskup Gołaszewski powołał do życia oficjał foralny w Pilźnie24, 
do którego należał dekanat mielecki. W roku 1810 liczył on 14 parafii i 1 filię. Praco-
wało w nim 19 księży, a w roku 1820 – 20 księży25.

W wyniku zawarcia 3 maja 1815 r. traktatu wiedeńskiego między Prusami, Au-
strią i Rosją nastąpiły dalsze zmiany polityczne na ziemiach polskich, które zmusiły 
władze kościelne do dokonania regulacji granic administracji kościelnej, m.in. powo-
łania diecezji tarnowskiej. Decyzja ta uzyskała aprobatę cesarza Franciszka I dnia 26 
września 1816 r. Nadworna kancelaria w dniu 3 października 1816 r. zadecydowała 
ostatecznie o utworzeniu nowej diecezji, najpierw z siedzibą w Tyńcu, a następnie 
w Tarnowie (1825).

Po reorganizacji dekanatów w roku 1891, za pasterzowania biskupa Ignacego Ło-
bosa, dekanat kolbuszowski w roku 1893 obejmował 6 parafii i 1 filię, 50 wsi, 14 
szkół, 12 kapłanów, 34.441 wiernych, 3.183 Żydów i 4 osoby innego wyznania26. 
Natomiast w roku 1918 było tu już 36.734 katolików i 2.964 Żydów27. Po zmianach 
w organizacji Kościoła polskiego na mocy bulli Vixdum Poloniae unitas z dnia 28 
października 1925 r. diecezja tarnowska obejmowała28 9.500 km2. Terytorium jej było 
położone prawie w całości w granicach województwa krakowskiego, a tylko 9 parafii 
w powiecie Kolbuszowa należało do województwa lwowskiego: Cmolas, Kolbuszo-

22  K. Skowroński, Daty z dziejów, s. 5.
23  B. Kumor, Diecezja tarnowska. Dzieje, s. 86.
24  Tamże, s. 89
25  Tamże, s. 95.
26  Tamże, s. 154, 285, tabela 19; M. Łabuz, Duchowieństwo diecezji tarnowskiej w latach 1886-1918, 
Tarnów 2007, s. 57, tabela 3.
27  Tamże, s. 63, tabela 7.
28  M. Piórek, Pięć wieków Weryni, s. 83.
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wa, Ostrowy Tuszowskie, Trzęsówka, Niwiska, Kupno, Przedbórz, Baranów Sando-
mierski, Wola Baranowska29.

2. Beneficjum

Wraz z erekcją parafii powstawały beneficja kościelne. Były to fundacje ziemskie, 
które stanowić miały podstawę egzystencji plebana w nowo erygowanej parafii30. 
W przypadku parafii kolbuszowskiej proces jej uposażenia trwał przez okres od XVI 
do XVIII wieku. W roku 1766 książę Jerzy Marcin Lubomirski podarował jeszcze 
wiceprepozytowi mansjonariuszy przy prebendzie św. Józefa w Kolbuszowej trzy 
zagrody: Golówka, Łozińska i Górecka z obowiązkiem odprawiania w każdym tygo-
dniu jednej Mszy św. za księcia Jerzego, jego żonę i sukcesorów. Donacja (darowizna 
na rzecz parafii) obejmowała 52 morgi 956 sążni. Z końcem XVIII wieku prebenda 
św. Józefa została zniesiona, a grunta włączono do gruntów beneficjalnych (jedno 
ciało tabularne)31. Podczas administrowania parafii przez ks. Tomasza Lipińskiego 
w roku 1773 było 16 poddanych z samego miasta Kolbuszowej, tzw. komorników 
miejskich, mieszkających w budynkach parafii. Ilustruje to poniższa tabela32.

Tabela 5. Miasto Kolbuszowa – komornicy

Lp. Imię i nazwisko
1. Jakub Nieznański 
2. Jakub Burek
3. Franek Burek
4. Woyciech Chodorowski
5. Sebastian Wiesiołowski
6. Maciey Siekiera
7. Stanisław Gawęcki
8. Woyciech Białek
9. Woyciech Kuznal
10. Tomasz Kuznal
11. Woyciech Przywara
12. Michał Baran
13. Józef Stawarski
14. Marcin Stawarski
15. Piotr Koczur

29  B. Kumor, Diecezja tarnowska. Diecezja i jej stan w 1939 r. Zarząd i organizacja diecezji. Ducho-
wieństwo 1939-1945, s. 253-254.
30  J. Półćwiartek, Z badań nad rolą gospodarczo-społeczną plebanii na wsi pańszczyźnianej ziemi prze-
myskiej i sanockiej w XVI-XIX w., Rzeszów 1974, s. 16.
31  APK, Księga „Fundacje mszalne” ok. 1897-1940, b. sygn, Pismo Kurii Biskupiej w Tarnowie L.7923 
do Przewielebnego Księdza Proboszcza w Kolbuszowej z 27 grudnia 1932 r.
32  Opisanie w mieście Kolbuszowy znaiduiących się komorników y ich dominami do I-mci Księdza 
Tomasza Lipińskiego Proboszcza Kolbuszowskiego należących na gruncie kościelnym w Jego Budynkach 
siedzących, J. Półćwiartek, Mieszkańcy miasta Kolbuszowa w czasach nowożytnych. Stan i perspektywa 
badań, RK, nr 7, 2003, s. 61.
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Lp. Imię i nazwisko
16. Michał Bogusz

Z analizy metryki józefińskiej z roku 1789 wynika, że w Kolbuszowej Dolnej było 
jeszcze 23 poddanych probostwa kolbuszowskiego33, w tym na gruncie parafialnym 
zamieszkiwało 16 kmieci i 7 chałupników34. Obrazuje to zamieszczona poniżej tabela.

Tabela 5a. Kmiecie

Nazwa gruntu Nazwisko i imię Nr chałupy

Jantoszówka Jan Biesiadecki
Wdowa Kurdkowa

1
2

Frycowska Franek Fryc 3

Frycowska Tomasz Kurzypa
Jacek Fryc

4
5

Frycowska Szymon Kurzypa
Jan Kurzępa

6
7

Kurdepowka Tomasz Karwud 8
Kasperdonka Józef Madura 9
Kamudowka Jakub Partyka 11
Karkutowska Jan Karkut 12
Woźnikowska Jan Piotrowski 13
Cemlikowska Wyciech Karkut 14
Łowczonka Marcin Biesiadecki 15
Łakomuwka Franciszek Biesiadecki 16

Tabela 5b. Chałupnicy

Imię i nazwisko Nr chałupy
Jan Łakomy 17
Paweł Karkut 18
Krzysztof Seber (?) 19
Jan Belowski 20
Jędrzej Dryglowski 21
Michał Kama 22
Jakub Ligenza 23

W chwili uwłaszczenia chłopów w Galicji w 1848 roku Krzysztof Ślusarek tak 
pisał: „(…) oprócz własności szlacheckiej Kolbuszowej były także posiadłości ko-
ścielne. Chodzi tu o uposażenie kościoła parafialnego pod wezwaniem Wszystkich 

33  CPAHU, Metryka józefińska dot. Kolbuszowej Dolnej, fond 146, opis 18, t. 4111 – Kolbuszowa 
Dolna (1789 r.), s. 2; J. Półćwiartek, Mieszkańcy miasta Kolbuszowa w czasach nowożytnych. Stan i per-
spektywa badań, RK, nr 7, 2003, s. 57.
34  Tamże, s. 57. 
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Świętych. Na tzw. część plebańską składały się niewielkie części Kolbuszowej mia-
sta i Nowej Wsi oraz kilkusetmorgowa część Kolbuszowej Dolnej”35. W części mia-
sta Kolbuszowej zamieszkiwało jeszcze 3 pełnorolnych chłopów, 5 półrolników i 6 
ćwierćrolników. Ich grunty obejmowały powierzchnię 22 mórg i 481 sążni. Zobowią-
zani byli do świadczenia na rzecz tej parafii łącznie 572 dni pańszczyzny pieszej i 104 
dni sprzężajnej oraz przędzenie 96 motków włókna rocznie. W Kolbuszowej Dolnej, 
w tzw. części plebańskiej, było 41 gospodarzy, w tym 2 pełnorolnych, 10 półrolników, 
26 ćwierćrolników i 3 komorników. Łącznie powierzchnia gospodarstw wynosiła 302 
morgi i 368 sążni. Chłopi poddani plebana odrabiali 728 dni pańszczyzny sprzężajnej, 
1.508 dni pańszczyzny pieszej i przędli 216 motków włókna36.

W roku 1927 proboszcz kolbuszowski ks. Franciszek Miklasiński na polecenie 
Kurii Biskupiej odstąpił 20 ha ziemi z gruntów beneficjalnych na uposażenie mensy 
Biskupiej, Małego Seminarium i Kapituły katedralnej i postanowił sprzedać wspo-
mnianą już prebendę św. Józefa zamiast gruntów beneficjalnych. W tym roku areał 
prebendy wynosił 28 ha 56,74 a37.

3. Kościół parafialny

W XVI wieku parafia kolbuszowska miała dwa kościoły: parafialny pod wezwa-
niem Wszystkich Świętych i od roku 1587 pod wezwaniem Św. Stanisława. Przy 
tym drugim od roku 1588 prowadził działalność szpital dla ubogich z fundacji Zo-
fii Tarnowskiej. Na jego uposażeniu był budynek mieszkalny, grunt i roczny czynsz 
w naturze i gotówce38. Poza tym od XVII wieku istniała jeszcze ordynaria (kaplica 
rodzinna Lubomirskich i Sanguszków) we dworze w Weryni (sygnalizowana już 
w roku 1646)39. W XVII wieku kościół posiadał dzwonnicę z trzema dzwonami. „Je-
den z nich odlał w 1639 r. bliżej nieznany ludwisarz Georg Friedrich Fisseman”40. 
Przy kościele miejscowi administratorzy parafii mieli do dyspozycji dom – plebanię 
i mniejsze domy dla wikariuszy, służby kościelnej oraz budynek szkolny i zabudowa-
nia gospodarcze.

Kolbuszowska drewniana świątynia parafialna pw. Wszystkich Świętych, wznie-
siona na murowanym fundamencie, powstała w roku 1760. Do roku 1775 posiadała 
tytuł prepozytury, a proboszczom przysługiwał tytuł prepozytów. Wokół niej funk-
cjonowało kolegium kapłańskie, tzw. mansjonarze. Konsekracja świątyni nastąpiła 
w roku 1766 z rąk bp. Ignacego Krzyżanowskiego, sufragana łacińskiej diecezji prze-

35  K. Ślusarek, Uwłaszczenie chłopów w Galicji Zachodniej, Kraków 2002, s. 89.
36  Tamże.
37  APK, Księga „Fundacje mszalne” ok. 1897-1940, b. sygn, Pismo Kurii Biskupiej w Tarnowie L.7923 
do Przewielebnego Księdza Proboszcza w Kolbuszowej z 27 grudnia 1932 r.
38  M. Skowroński, Kolbuszowa. Krótki, s. 29.
39  W. Kowalski, Uposażenie parafii, s. 323 -324.
40  Tenże, Dzieje parafii, s. 35.
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myskiej41. Za pasterzowania ks. Tomasza Lipińskiego, w roku 1774, kościół kolbu-
szowski został rozbudowany42.

W latach 1774-1844 kościół parafialny przechodził wiele renowacji. Za pasterzo-
wania nowego proboszcza, ks. Maksymiliana Grabkowskiego (1786-1790), około 
roku 1785 rozpoczęto wymianę drewnianych belek ścian świątyni na cegłę. Roz-
budowę kontynuował kolejny administrator kolbuszowskiej parafii ks. Kazimierz 
Kapuściński (1790-1818). W 1803 roku był to już „kościół z niepalonej cegły, bez 
architekta, (…) po kawałku murowany, dla niedostatku zewnętrznego tynku i przy-
zwoitego nad nim okapu, w ścianach i murach swoich od deszczu i spadku wody 
z dachu, będąc na jedną cegłę wygnity i wypróchniały”. Wcześniej, bo w 1797 roku, 
„cegłą nową (…) wyfutrowany, wapnem wyrównany i wyszykowany”. Środki finan-
sowe pochodziły z fundacji ks. K. Kapuścińskiego43.

W latach 1792-1797 nastąpiło także odnowienie plebanii. W latach 1818-1847 pro-
boszczem parafii kolbuszowskiej i dziekanem dekanatu mieleckiego był ks. Jan Ko-
nopka. W latach 1848-1896 stanowisko to pełnił ks. Ludwik Ruczka. W czasie jego 
pasterzowania kolbuszowski kościół został nawiedzony pożarem, który „wybuchł 2 
października 1852 r. w nocy w jednym z domów żydowskich i szybko z powodu wia-
tru i posuchy rozszerzył się po rynku, a stąd dostał się na dach kościelny. W dwóch 
niespełna godzinach wszystko wewnątrz kościoła, w nawie głównej i prezbiterium 
ogarnął. Wielki Ołtarz z obrazami Wszystkich Świętych i Najświętszej Marii Panny 
Niepokalanie Poczętej, ołtarz św. Anny, organy i całe wewnętrzne urządzenie nawy 
stało się pastwą płomieni. Smutek był ogólny w parafii, czuli wszyscy dotkliwie, brak 
miejsca dla chwały Bożej, modlitwy i nauki Chrystusa przeznaczonego”44.

Ze strony proboszcza, księży i parafian podniósł się głos wzywający wszystkich 
do pospieszenia im z pomocą. Na odzew nie trzeba było długo czekać. Jako pierwsi 
zgłosili się miejscowi i okoliczni właściciele dóbr ziemskich m. in.: Konstanty Rucki 
(Rudzki) – kolator i właściciel Kolbuszowej, Jerzy hr. Tyszkiewicz z Weryni, baron 
Maksymilian Brunicki z Kupna i Poręb Kupieńskich, Kazimierz hr. Starzyński z Góry 
Ropczyckiej, Michałowski z Witkowic, Wąsowiczowa z Przedborza. Ofiarowali pie-
niądze, siłę roboczą i materiał budowlany, a gminy zabezpieczały do przewozu fur-
manki na każde wezwanie. Jak informuje zapis w kronice: „w sześciu tygodniach po-
kryto kościół i wewnątrz o tyle urządzono, że można było odprawiać nabożeństwa”. 
Ofiarność społeczeństwa nie malała. Za pieniądze uzyskane od miejscowego kolatora 
(200 złr) i dotacje miejscowych gmin kupiono w Krakowie nowe organy za 280 złr, 
następnie zbudowano drewnianą sygnaturkę i zawieszono ją na szczycie kościoła 
w 1854 roku oraz wybudowano w roku 1859 nową plebanię45.

Na początku lat 70. XIX wieku w wielu wsiach należących do kolbuszowskiej pa-
rafii zaczęły powstawać z inicjatywy administratora parafii ks. L. Ruczki społeczne 

41  Tamże, s.122.
42  APK, LMK, s. 29.
43  S. Nabywaniec, S. Zych, s. 122.
44  APK, LMK, s. 30.
45  Tamże, s. 31.
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komitety kościelne. Ich zadaniem było wzmożenie dalszej pomocy na rzecz odbudo-
wy i rozbudowy kościoła po pożarze. Komitet Kościelny powstał m.in. w roku 1873 
w pobliskiej Weryni. Miał on następujący skład: Jędrzej Gorzelany (wójt), Szcze-
pan Stachnik, Jakub Gil, Jan Stelmach, Michał Niezgoda, Piotr Niezgoda, Wawrzek 
Frankiewicz, Kazimierz Jagodziński, Józef Szado, Franciszek Niezgoda, Józef Kry-
pel, Józef Dragon. W ich imieniu na szczeblu parafii występował pełnomocnik To-
masz Niezgoda46. Z innego dokumentu z roku 1873 wynika, że Wawrzyniec Piórek 
był przełożonym Rady Gminy w Świerczowie. Skierowane do Urzędu Parafialnego 
w Kolbuszowej pismo informuje, że na czele powstałego Społecznego Komitetu Ko-
ścielnego stanął Marcin Kuśmider, zamieszkały pod numerem 15 w Świerczowie. 
Oprócz Wawrzyńca Piórka podpisali się tam radni: Jan Jagodziński, Tomasz Kuśmi-
der, Józef Stąpor, Tomasz Pączek oraz pisarz gminy Wesołowski47.

W roku 1875, kiedy dach się popsuł, „ofiarny lud tutejszej parafii, niepomny na swe 
ubóstwo i na gradobicia lat ostatnich dobywa ostatniego grosza i blachą kryje dach 
cały i nową blachą pokrywa sygnaturkę, zostawiając części spróchniałe”48. W dniu 
30 listopada 1896 r. umarł ks. Ludwik Ruczka, a jego następcą został ks. Jan Mar-
kiewicz, który został dziekanem kolbuszowskim49. Podjął on inicjatywę wybudowa-
nia świątyni filialnej w oddalonej o 8 km wsi Kupno i planował zorganizowanie tam 
parafii. Pomysł ten w całości został zrealizowany dopiero po I wojnie światowej50. 
Przebudowa i dalsza rozbudowa kościoła parafialnego w Kolbuszowej nastąpiła w la-
tach 1930-1933. A oto zapis z kroniki parafialnej: „W ciągu trzech lat stanął nowy zu-
pełnie kościół, który projektował Bronisław Wiktor, architekt ze Lwowa, budowę zaś 
przeprowadził Marcin Osiniak, obywatel kolbuszowski”51. Jednym z wyróżniających 
się sponsorów był Jerzy hr. Tyszkiewicz – dziedzic Weryni i kolator, który przezna-
czył na zakup materiału budowlanego, w tym cegły, 22.000 zł52.

a) Opis wewnętrzny kościoła

Kościół posiadał trzy nawy i dwie kaplice. W nawie głównej znajdowało się w pre-
zbiterium 6 dużych artystycznie wykonanych witraży. Po stronie Ewangelii były to: 
witraż z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej (dar kolbuszowskiego Koła Akade-
mików w dziesiątą rocznicę „Cudu nad Wisłą”), witraż św. Antoniego Padewskiego 
(dar gminy Zarębki, która mimo przynależności do parafii Cmolas czuła się związana 
z kościołom w Kolbuszowej) i witraż przedstawiający św. Teresę od Dzieciątka Jezus 
(dar Michała i Marii Łysarmik). Po stronie lekcji były to: witraż z obrazem św. Fran-
ciszka z Asyżu (dar gminy Kolbuszowa Górna), witraż ze św. Stanisławem Kostką 
(dar Gimnazjum w Kolbuszowej) oraz witraż św. Kazimierza – Królewicza (dar Józe-
fa Ofiary i żony Marii, gospodarzy z Nowej Wsi).

46  M. Piórek, Pięć wieków Weryni, s. 213.
47  Tenże, Piórkowie i inne rody, więzy krwi, s. 5, zbiory autora.
48  APK, LMK, s. 32.
49  Tamże, s. 33.
50  B. Kumor, Diecezja tarnowska. Dzieje, s. 588.
51  APK, LMK, s. 37.
52  Tamże.
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W pierwszej nawie bocznej znajdował się ołtarz św. Józefa oraz dwa witraże: je-
den, który przedstawiał św. Wojciecha, pochodzący z fundacji katechety szkół po-
wszechnych ks. Wojciecha Słoniny oraz drugi, św. Józefa, pochodzący z fundacji 
parafian z Kolbuszowej Dolnej. W drugiej nawie bocznej znajdował się ołtarz Matki 
Boskiej Bolesnej oraz witraż św. Stanisława – Biskupa i Męczennika, który fundowali 
członkowie Kasy Stefczyka. Pozostałe okna znajdujące się w nawach bocznych były 
oszklone zwykłymi szkłami.

Nowy kościół posiadał dwie duże kaplice zakończone kopułami, na których znaj-
dowały się symetrycznie umieszczone wieżyczki. W kaplicy Najświętszego Serca 
Pana Jezusa znajdował się ołtarz i duży piękny witraż Wszystkich Świętych, dar ka-
tolickiej gminy Kolbuszowa. Natomiast w kaplicy Matki Boskiej Różańcowej znaj-
dował się jej ołtarz i witraż, ufundowany przez członków Bractwa Różańca Świętego. 
Wymiary kościoła były następujące: powierzchnia 900 m2 (powierzchnia starego ko-
ścioła – 295 m2). Ze starego kościoła pozostało tylko po trzy filary w nawie głównej. 
Budowla była przykryta blachą miedzianą i zakończona wieżyczką na sygnaturkę. 
Podczas budowy do bani włożono krótką historię świątyni.

b) Kosztorys

Trzeba stwierdzić, że wysiłek administratora parafii i ogółu parafian był na owe 
czasy bardzo wielki, gdyż lata 1930-1933 przypadały na ogólnoświatowy kryzys 
gospodarczy. Parafianie uskładali ogółem 1.090.00 złotych. Kolator Jerzy hr. Tysz-
kiewicz dostarczył materiał budowlany w kwocie 22.000 zł i sumę 3.000 zł. Ks.  
A. Dunajecki przekazał ze swoich funduszy kwotę 25.500 zł. Resztę dołożyli miej-
scowi parafianie jako dobrowolne datki. Do roku 1940 koszta budowy kościoła (wi-
traże, ołtarze) wyniosły razem 275.000 zł.

Równocześnie trwało uzupełnianie wyposażenia wnętrza kościoła. Już w pierw-
szym roku swego urzędowania duszpasterz kupił dwa piękne rzeźbione konfesjona-
ły za sumę 960 zł, a stare wypożyczył do nowego kościoła w Przedborzu. W okresie 
okupacji niemieckiej kupił dwa następne za 900 zł. Stare organy zostały wymienione 
na nowe za sumę 13.450 zł. Dokonano też rekonstrukcji bocznych ołtarzy i zbudo-
wano nowy wielki ołtarz. Wzniesiono też mensę i stopnie z czerwonego kamienia 
trembowieckiego. Wybuch wojny i dewaluacja pieniądza zahamowały dalszy proces 
wyposażenia kościoła.

4. Inne obiekty

Administrator parafii ks. A. Dunajecki stworzył księżom pomocniczym – wika-
riuszom lepsze warunki pracy poprzez wybudowanie nowej piętrowej wikarówki  
(9 pokoi i piwnica) pomiędzy plebanią a kościołem. Do tej pory księża mieszkali 
w budynku mieszczącym się w Rynku. Poza tym wybudował murowany dom para-
fialny przeznaczony na zebrania organizacji katolickich oraz przeprowadził remonty 
pozostałych budynków gospodarczych. Kupił także dom, w którym umieścił ochron-
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kę z kompleksem ogrodów „by małe dzieci w przedszkolu były wychowywane w du-
chu kościoła katolickiego”53. Ks. A. Dunajecki „zyskał sobie powszechne uznanie 
parafian, którzy go szczerze kochają i są do niego przywiązani, a w modlitwach 
niedzielnych ślą ku Majestatowi Bożemu wyrazy wdzięczności za tak gorliwego 
duszpasterza”54.

a) Kaplica Cmentarna p.w. NMP Niepokalanie Poczętej w Kolbuszowej

W okresie staropolskim oprócz kościoła parafialnego istniał jeszcze kościółek 
drewniany przy ulicy Piekarskiej, obok prepozytury szpitalnej pw. Św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika55. W roku 1800 kościółek przeniesiono na cmentarz parafialny 
przy obecnej ulicy Narutowicza. W latach 1890-1892 hrabia Zdzisław Tyszkiewicz 
wybudował na miejscu starego kościółka murowaną kaplicę zwaną „Kaplicą Tysz-
kiewiczów”. W jej podziemiach znajdują się trumny zmarłych właścicieli dóbr kol-
buszowsko-weryńskich i członków rodziny.

Wewnątrz kaplicy znajduje się obraz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, kopia 
Murilla wykonana przez Smuglewicza. W prezbiterium umieszczona jest figura św. 
Stanisława, wymagająca gruntownej naprawy, wykonana w stylu barokowym. Daw-
niej w kaplicy były odprawiane Msze św. pogrzebowe, a po II wojnie światowej, 
w rocznicę bitwy pod Kolbuszową, w dniu 9 września – za poległych w tej bitwie.

b) Kaplice

Kaplica Tyszkiewiczów w Weryni wybudowana została w latach 1869-1873 z ini-
cjatywy hrabiego Zdzisława Tyszkiewicza i jego żony Gabrieli Felicji z hrabiów Mie-
rów. Była ona murowana, otynkowana, w stylu neogotyckim. Od frontu przedsionek 
został ujęty wieżyczkami. Kaplica posiadała dwuspadowy dach kryty blachą. We-
wnątrz znajdowały się cztery późnobarokowe rzeźby Ojców Kościoła. Była to kaplica 
dworska, w której mieściło się zaledwie kilkanaście osób. Tutaj odbywały się Msze 
św. dla rodziny Tyszkiewiczów odprawiane przez kapelana parafii kolbuszowskiej56.

c) Kapliczki

1. Kapliczka pw. św. Jana Nepomucena w Kolbuszowej, na skrzyżowaniu ul. Kra-
kowskiej i Piłsudskiego, murowana, zbudowana około roku 1900; została odno-
wiona w 1937 roku z inicjatywy Feliksa Dudzińskiego; według tradycji na tym 
miejscu znajdowała się stara XVIII-wieczna drewniana kapliczka. Starsi miesz-
kańcy pamiętali, że tereny pól leżących po prawej stronie ul. Krakowskiej zimą 
i wiosną przypominały jezioro, były corocznie zalewane przez wodę. Zdaniem 

53  Tamże, s. 39-41.
54  Tamże.
55  M. Książek, Miasta prywatne Wiśnicz Nowy i Kolbuszowa (na tle działalności urbanistyczno-archi-
tektonicznej Lubomirskich w XVIII wieku), Kraków 1990, s. 126; W. Mroczka, S. Zych, Kościelna opieka 
społeczna w wioskach i małych miasteczkach na przykładzie prepozytur szpitalnych w Kolbuszowej i Cmo-
lasie, w: Miasteczko i okolica – od średniowiecza do współczesności, Kolbuszowa 2006, s. 79-80.
56  APK, LMK; Anna Marut, Zabytki dworskie w Weryni, RK, nr 6, 2002, s. 62.
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wielu starszych mieszkańców miasta, „jest to najbardziej okazała kapliczka w mie-
ście. Do niedawna w maju okoliczni mieszkańcy spotykali się przed nią i śpiewali 
wieczorami majówki. Najstarsze osoby miały przywilej zasiadania na krzesłach 
wewnątrz kapliczki, młodzi stali na zewnątrz”57.

2. Kapliczka na ul. Narutowicza, murowana, zbudowana w roku 1906; w niej znaj-
dowała się pierwotnie gotycka rzeźba św. Anny Samotrzeciej z około roku 141058.

3. Kapliczka szafkowa na słupie w Kolbuszowej Górnej59, drewniana, pochodząca 
z około 1870 roku, w niej rzeźba Chrystusa Frasobliwego, ludowa.

4. Drewniany krzyż przydrożny w Kolbuszowej Górnej z rzeźbą Chrystusa, ludowy, 
pochodzący z XIX wieku.

5. Kapliczka przydrożna w Kupnie, przy drodze Rzeszów-Kolbuszowa, z XIX wie-
ku, dwukondygnacjowa na cokole, z wnęką od frontu, kryta daszkiem namioto-
wym pobitym blachą60.

6. Kapliczka murowana w Porębach Kupieńskich, zbudowana w roku 1877.

7. Murowana kapliczka w Przedborzu, nowa, w niej późnobarokowa kamienna rzeź-
ba św. Jana Nepomucena z końca wieku XVIII.

8. Szafkowa kapliczka na drzewie w Przedborzu, w niej rzeźba Chrystusa Frasobli-
wego, kopia rzeźby ludowej z wieku XIX.

9. Krzyż przydrożny w Przedborzu z kapliczką szafkową, w niej krucyfiks ludowy 
z wieku XIX61.

10. Kapliczka drewniana w Świerczowie z pierwszej połowy XIX wieku (przeniesio-
na na uboczne miejsce), wewnątrz rzeźba św. Jana Nepomucena z wieku XVIII.

11. Murowana kapliczka w Świerczowie, zbudowana w roku 1897; posiada rzeźbę 
św. Jana Chrzciciela wykonaną w drewnie przez nieznanego rzeźbiarza ludowego. 
Według tradycji ludowej znajdowała się w innym miejscu, obok karczmy żydow-
skiej, gdzie odbywały się pijatyki i bójki. Przed laty była powódź, woda przenio-
sła posąg na to miejsce, gdzie dzisiaj stoi, a to dlatego, że obok znajdowało się 
miejsce „zgorszenia”.

12. Kapliczka przy skrzyżowaniu dróg w Weryni, murowana, zbudowana w roku 
1870.

13. Kapliczka w Weryni przy drodze do Widełki, murowana, zbudowana w roku 1884.

14. Kapliczka wzniesiona w Weryni pod koniec XVIII wieku, barokowa, otynkowa-
na, wymurowana, na rzucie kwadratu. Ściany z trzech stron są arkadami. Gzyms 

57  B. Bochniarz, Odnowiona kapliczka, PK, 2000, nr 96, s. 3.
58  Katalog zabytków sztuki. Województwo rzeszowskie, Kolbuszowa, Mielec i okolice, red. E. Śnieżyń-
ska-Stolotowa, F. Stolot, Warszawa 1991, s. 18.
59  Tamże, s. 18.
60  Tamże, s. 20.
61  Tamże, s. 38.
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wieńczący profilowany. Dach namiotowy kryty dachówką. Wewnątrz kamienna 
rzeźba św. Jana Nepomucena62.

15. Kapliczka z figurą Matki Bożej przy najstarszym gościńcu w Weryni biegnącym 
od lasu (dawniej dworu), nazywanym często „maziarskim gościńcem”. Posta-
wiono ją na miejscu, gdzie według przekazu ustnego doszło do potyczek wojsk 
polskich z Tatarami, Turkami, Szwedami i Rosjanami penetrującymi te okolice 
w poszukiwaniu łupów wojennych63.

16. W Bukowcu, na pograniczu wsi Bukowiec, Poręby Kupieńskie i Przedbórz znaj-
duje się figura Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego; powstała w roku 1927 z inicjaty-
wy Ludwika Mazura. Krzyż wykonany został z granitu z napisem „Chwała 1927”.

d) Kapliczki i figury związane z kultem maryjnym.64

1. W Kolbuszowej, przy ulicy Narutowicza w murowanej kapliczce znajduje się 
przeniesiona z kościoła parafialnego rzeźbiona figura Anny Samotrzeć z około 
roku 1410.

2. W Kolbuszowej przy ulicy 1 Maja, koło domu Anny Serwańskiej, umieszczona 
jest na drzewie kapliczka Matki Bożej Częstochowskiej.

3. W Kolbuszowej przy ulicy 1 Maja, koło domu Jana Mierzejewskiego, znajduje się 
na drzewie kapliczka Matki Bożej Częstochowskiej.

4. W Kolbuszowej, koło Szkoły Podstawowej, umieszczona została kapliczka z ob-
razami Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Matki Bożej Częstochowskiej.

5. W Kolbuszowej przy ul. 1 Maja wmurowany jest w dom (pocztę) oleodrukowy 
obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

6. W Kolbuszowej Dolnej, na realności Stanisława Karkuta, znajduje się oleodruko-
wy obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

7. W Kolbuszowej Górnej, na realności Jana Chmielowa, w kapliczce na drzewie 
znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

8. W Kolbuszowej Górnej, na realności Michała Skowrońskiego, wybudowana zo-
stała murowana kapliczka i figura Matki Bożej.

9. W Nowej Wsi, na realności Antoniego Steca, w kapliczce na drzewie umieszczo-
no obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

10. W Nowej Wsi, na realności Michała Kiwaka, w kapliczce na drzewie umieszczo-
no obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

11. W Nowej Wsi, na realności Jana Tokarza, w kapliczce na drzewie umieszczono 
obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

62  M. Piórek, Pięć wieków Weryni, s. 318.
63  Tamże, s. 319.
64  W. Smoleń, Inwentarz kultu maryjnego w diecezji tarnowskiej, ABMK, t. 1, z. 1, Lublin 1959, s. 267.
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12. W Świerczowie, na realności Stefana Matejka, znajduje się krzyż z oleodrukowa-
nym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.

13. W Weryni, koło szkoły wzniesiono murowaną kapliczkę z obrazami Matki Bożej 
Częstochowskiej i Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

14. W Weryni, po prawej stronie szosy od Kolbuszowej, znajduje się kapliczka z ob-
razem Matki Bożej Częstochowskiej.

W latach 1890-1892 ks. Ludwik Ruczka, proboszcz tutejszej parafii, wybudo-
wał w Kolbuszowej kaplicę mszalną pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie 
Poczętej.

5. Zabudowania kościelne – cmentarz

Prawo kościelne i tradycja ukształtowała przez wieki na naszych ziemiach obowią-
zek grzebania wiernych w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła. Stwarzało to możli-
wości większej kontroli obrzędów pogrzebowych przez miejscowe władze kościelne. 
Układ cmentarzy przykościelnych zachował się do końca XVIII wieku. Po powstaniu 
miasta Kolbuszowej sytuacja ta stawała się kłopotliwa zarówno pod względem sani-
tarno-ekologicznym, jak i przestrzennym. Panująca ciasnota, ciągłe z konieczności 
przekopywanie mogił i powtarzające się co kilkanaście lat epidemie z wieloma set-
kami zmarłych stwarzały chaos i nieporządek miejsc wiecznego spoczynku. Wszyst-
ko to działo się w centrum miasta, blisko Rynku, a więc licznych targów, jarmarków 
i w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła.

Z chwilą powstania wsi Werynia i Kolbuszowa, jeszcze na przełomie XV i XVI 
wieku, założono wspólny cmentarz, na którym zbudowano kościół parafialny pw. 
Wszystkich Świętych. Sama nazwa „kościół” pochodzi od „kości” po zmarłych oko-
licznych mieszkańcach. Proces tworzenia nowego cmentarza w Kolbuszowej rozpo-
czął się na przełomie XVIII i XIX wieku. Nowy cmentarz „na surowym korzeniu” 
zaspokajał głęboko tkwiącą w człowieku, a niemożliwą do powszechnej realizacji 
w warunkach dawnych cmentarzy przykościelnych, dążność do zachowania śladu 
po zmarłym, do zapewnienia mu trwałego miejsca spoczynku. Zaletą nowego cmen-
tarza była możliwość stworzenia i realizacji w nim pięknych założeń parkowych. 
Tutaj zarówno prywatnie przy grobach, jak i wzdłuż powstałych alejek, wysadzano 
drzewa i krzewy ozdobne.

Zgodnie z rozporządzeniami władz austriackich z lat 1784, 1792 i przy aproba-
cie władz kościelnych w 1800 roku wprowadzono w Kolbuszowej zakaz chowania 
zmarłych pod kościołem i w jego sąsiedztwie. Założono nowy cmentarz zlokalizo-
wany w części miasta „Na Piasku” i równocześnie mieszczanie przenieśli tam drew-
niany kościółek św. Stanisława, zamieniony na kaplicę cmentarną. W latach 1809, 
1813, 1831 odbyły się jedne z pierwszych pogrzebów żołnierskich, byli to najpierw 
ułani Księstwa Warszawskiego polegli pod Niwiskami w walce z Austriakami oraz 
żołnierze austriaccy ze szpitala nr 3 w Rynku z korpusu generała Schwartzenberga  
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(29 zmarłych). Po upadku powstania listopadowego w krypcie pochowano też pol-
skich powstańców II korpusu gen Ramarino65.

W okresie przygotowywania powstania płk. J. Zaliwskiego w okolicach Kolbu-
szowej i Weryni zostało odprawione nabożeństwo w dniu 18 marca 1833 r. u św. 
Józefa w przeddzień wymarszu dwóch grup powstańców do Królestwa Polskiego. 
Po upadku tego zrywu wojsko austriackie przeprowadziło w latach 1833-1834 aż 
pięć pacyfikacji miasta i rewizję w pobliskich kościołach i na kolbuszowskim cmen-
tarzu w poszukiwaniu broni. Tutaj odbywały się także pogrzeby węgierskich huzarów 
z garnizonu mieszczącego się na Kłodniczówce, powstańców z roku 1846, żołnierzy 
Gwardii Narodowej z roku 1848, Rosjan z wyprawy na Węgry z roku 1849 i po-
wstańców styczniowych z roku 186366.

Trzeba zaznaczyć, że akcja likwidacji cmentarza i przeniesienia go na „nowe lo-
kum” przebiegała dość opornie. Niechęć ta była spowodowana często myślą o grze-
baniu ciała w niepoświęconej jeszcze ziemi. Proces przyzwyczajenia się ludzi do no-
wego cmentarza trwał przez pierwszą połowę XIX wieku i był połączony z likwidacją 
dotychczasowych kwater grzebalnych przy kościołach. Upłynęło wiele dziesiątków 
lat, aby nowe miejsca grzebania zmarłych budziły zaufanie i szacunek i stały się nie-
odłącznym elementem miejskiego krajobrazu.

A oto, jak na ten temat wypowiedzieli się biskupi polscy: „(…) Niejednokrotnie 
cmentarze, jak i poszczególne mogiły powstały w wyniku zdarzeń historycznych. 
Dziś są niewątpliwie pamiątkami i świadectwami (…). Jako kompleksy drzewosta-
nów oraz zespoły nagrobków, rzeźb, epitafiów, symboli itp., pozostają niewyczerpa-
nym źródłem wiedzy o życiu w przeszłości poszczególnych jednostek i całych zbio-
rowisk ludzkich. Stają się odzwierciedleniem życia religijnego parafii i powszechnie 
dostępną kroniką jej dziejów. Są także wyrazem i świadectwem kultury regionu, ca-
łego narodu i państwa, a także historycznej epoki. Jako takie stanowią dobra kultury, 
Kościoła i narodu (…). Wiele cmentarzy, pomników nagrobnych i poszczególnych 
mogił uległo lub ulega bezpowrotnej zagładzie przez utratę właścicieli lub opieku-
nów, przez źle podjęte prace modernizacyjne oraz brak stałej opieki nad grobami (…). 
Zniszczeń dokonuje także czas, ludzki wandalizm, kradzieże elementów nagrobnych, 
włamania do grobowców i bezczeszczenie pojedynczych grobów oraz brak należy-
tych konserwacji”67.

6. Inwentarz

Na wyposażeniu kościoła parafialnego w Kolbuszowej w roku 1646 były następu-
jące sprzęty (srebrne i mosiężne): monstrancja, dwa krzyże, cztery kielichy z patena-
mi, puszka, kociołek, turybularz, dwa lichtarze, lampa, żelazo opłatkowe i cyrkularz. 
Jeśli chodzi o szaty liturgiczne, to ich liczba była następująca: 13 ornatów, 6 kap,  

65  K. Skowroński, Daty z dziejów, s. 5.
66  Tamże.
67  Instrukcja Episkopatu Polski d/s. ochrony cmentarzy, „Currenda”, 1987, nr 7-9, s. 4. W Kolbuszowej 
drugi cmentarz istnieje już ponad dwa wieki; obecnie powstał nowy – komunalny, gdyż na dotychczaso-
wych nie ma miejsca na nowe pochówki.
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46 antepediów, alba, 8 obrusów, 9 tuwalni, 6 ręczników, 55 welów, 7 burs, 10 pal,  
5 korporałów, 4 szerzynki i 13 innych szat. Razem było ich 18368.

Według świadectwa z roku 1891 w posiadaniu probostwa znajdował się budynek 
drewniany kryty gontem, posiadający dwie stajnie, kuchnię i spiżarnię. Kolejne za-
budowania stanowiły: stara stodoła kryta słomą, druga, przebudowana stodoła kryta 
słomą, stary drewniany spichlerz kryty słomą oraz kryta słomą i zreperowana stajnia 
z trzema oddziałami na konie, woły, krowy69. Oprócz tego na folwarku Łowczówek 
znajdowało się oprzyrządowanie do gaszenia ognia: dwie drabiny, kanka na wodę, 
dwa osęki i trzy wiadra70.

Według zapisu z roku 1921:

Dział I

1. Kościół murowany w stanie przeciętnie dobrym. Sufit drewniany mocno znisz-
czony wymaga reperacji. Kościół otacza mur również częściowo zniszczony. 
W kościele znajduje się pięć ołtarzy w dobrym stanie.

2. Na dzwonnicy murowanej obok kościoła znajduje się dzwon, pozostałe zaś dwa 
dzwony zarekwirowały w r. 1917 władze austriackie, za co zapłaciły kwotę 996 
koron złożoną na ks. Kasy Oszczędności w Kolbuszowej Nr 2344.

3. Organy Firmy „Fall”.

4. Kielichy szczere srebrne pozłacane (2); kielichy w połowie z bronzu w połowie 
(3) ze srebra (Przedbórz i Kupno po jednym kielichu); kielichy z bronzu (2) słabo 
pozłacane; puszki na komunikanty z bronzu słabo pozłacane; puszki (2) na komu-
nikanty z bronzu słabo pozłacane.

5. Lichtarze (30) metalowe duże; lichtarze (2) metalowe mniejsze; lichtarze ołta-
rzowe (6); metalowe (2) krzyże do noszenia; lampy metalowe (2); żyrandole (2).

6. Ornaty białe (11) w stanie dobrym; ornaty czarne (6) w stanie dobrym; ornaty 
czerwone (6) w stanie dobrym; ornaty fioletowe (5) w stanie dobrym; ornaty zie-
lone (4) w stanie dobrym.

7. Kapy białe (2) w stanie dobrym; kapy czarne (2) w stanie dobrym; kapy czerwone 
(2) w stanie dobrym; kapy fioletowe (1) w stanie dobrym; kapy zielone (1) w sta-
nie dobrym; dalmatyki (3) w stanie dobrym (biała, czarna i czerwona).

8. Dywany: duży dywan (1) przed wielkim ołtarzem w stanie dobrym; duży dywan 
(1) w stanie zniszczonym; mniejszy dywan (1) w stanie dobrym; mniejsze dywa-
ny (3) zniszczone, nie nadające się do użytku; bielizna kościelna tak jak w inwen-
tarzu z wyjątkiem 18 obrusów skradzionych w 1919 roku.

68  Tamże.
69  Wykaz wykonano na podstawie dokumentów ks. L. Ruczki w posiadaniu kancelarii parafialnej 
w Kolbuszowej.
70  Tamże.
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9. Drewniane sprzęty kościelne: feretronów 11; chorągwi 9; konfesjonałów stałych 
4, przenośnych 5; 1 ambona drewniana; ławek 29 drewnianych dębowych; 1 drew-
niany katafalk; drewniana chrzcielnica (1) z metalowym kociołkiem; w zakrystii: 
2 dębowe komody na bieliznę kościelną, szafa z większego drzewa; 2 drewniane 
klęczniki.

Dział II

1. Budynki: budynek plebański murowany o sześciu ubikacjach, kryty dachówką 
i wymaga całego szeregu drobnych reperacji; budynki gospodarcze: spichlerz 
drewniany kryty papą, stajnia drewniana kryta papą, magazyn drewniany kryty 
papą, kuchnia drewniana kryta blachą, chlew drewniany kryty papą; dwie stud-
nie – jedna z pompą, druga na wiadro. Wszystkie budynki gospodarcze znajdują 
się w bardzo złym stanie (zwłaszcza kuchnia i chlewy) i wymagają gruntownej 
reperacji. Na folwarku w Łowczówku (gmina Kolbuszowa Dolna) znajduje się 
jeden dom mieszkalny kryty papą, dwie stodoły i jedna stajnia kryta słomą – 
wszystkie zupełnie nie do użycia. Budynek plebański i budynki gospodarcze oto-
czone są płotem drewnianym w stanie bardzo zniszczonym skutek inwazji wojsk 
nieprzyjacielskich.

2. Wikarówka murowana zbudowana w roku 1900, w której mieszczą się trzy miesz-
kania po dwa pokoje dla księży wikarych i katechety z kuchnią dla księży i piw-
niczką. W tym samym budynku w stronie tylnej znajdują się mieszkania: orga-
nisty składające się z 2 pokoi i kuchni oraz kościelnego składające się z pokoju 
i kuchni. Obok wikarówki znajduje się drewutnia drewniana kryta papą i studnia 
drewniana. Ogrodzenie drewniane wikarówki zniszczone i wymaga naprawy.

3. Inwentarz plebański: martwy – komoda dębowa o 7 szufladach, cztery szafy, pult 
drewniany, biurko z miękkiego drzewa; żywy – trzy krowy, dwa prosięta 2,5 mie-
sięczne, jeden koń, a co do drugiego, to zarekwirowało wojsko austriackie i zapła-
cono odszkodowanie 200 koron.

4. Inwentarz gospodarczy: osęk (1), wóz (1), sienne drabiny w dobrym stanie (2), 
drabinki do wozu (2), siekiera (1), pług zdatny do użycia, żarna, magiel, miara 
do ważenia zboża (ćwierć) po (1), beczki na kapustę (3), stół kuchenny (1).

Dział III

Nieruchomy majątek beneficjalny obejmował około 135 ha powierzchni w Kol-
buszowej, Kolbuszowej Dolnej i Świerczowie. Wymiar gruntu był następujący: orny 
– 99 ha, łąki – 17 ha, pastwiska 11 ha, las 13 ha, drogi 2 ha; z tego 42 morgi 260 
sążni było w administracji własnej, resztę proboszcz kolbuszowski ks. Jan Markie-
wicz dzierżawił drobnym rolnikom za pisemnymi kontraktami. Po jego śmierci ad-
ministrator ks. Karol Szumowski otrzymał i oddawał: 8 korcy żyta, 2 korce pszenicy, 
5 % korca owsa, 1,5 korca hreczki, ¼ korca jęczmienia ozimego. O lasach zapisano: 
„Las w średnim stanie, zalesień nie ma, drzewo w lesie wycinano nie według planu 
cięć, lecz w miarę potrzeby dorywczo (…). Nowo instalowany proboszcz ks. Franci-
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szek Miklasiński oświadcza, że obejmuje w zarząd majątek kościelny i beneficjalny 
i będzie nim zarządzał najlepiej według swego sumienia”71.

W roku 1928 odnotowano: „Kościół murowany w stanie lichym i domagającym 
się restauracji i powiększenia, sufit jego drewniany, mocno uszkodzony, domaga się 
mocno restauracji, mur okalający cmentarz kościelny również w lichym stanie i do-
maga się szybkiej i gruntownej restauracji; w kościele jest pięć ołtarzy i domagają się 
wszystkie gruntownej restauracji.

Obok kościoła jest murowana dzwonnica, a w niej dwa dzwony, z tym jeden stary, 
drugi nabył dla kościoła śp. ks. Franciszek Miklasiński za pieniądze od parafian. Sy-
gnaturka, jak w ogóle cały kościół jest blachą kryta, krzyż na niej jednak jest pochy-
lony i obawa zachodzi, że spadnie. Organy w dobrym stanie, na chórze murowanym. 
Cztery konfesjonały stałe, cztery przenośne. Marne.

(…) Plebania w ostatnich latach uległa gruntownej restauracji, dobudowano 
z frontu ganek o czterech filarach murowanych, posadzka jego z płyt betonowych 
i dobudowano do plebanii dwie kuchnie, dwa pokoje dla służby, jeden korytarz, miej-
sce ustępowe z przedsionkiem przeznaczonym na łazienkę, kryta dachówką, rynny 
z blachy ocynkowanej. Kuchnia stara jest zniesiona. Pod kuchnią dobudowano trzy 
piwnice (…).

Obok wikarówki za wiedzą i zgodą śp. ks. Prałata Miklasińskiego Franciszka wy-
stawił kościelny Józef Furgał jeden budynek z drzewa, blachą kryty, w którym mieści 
się stajenka i boisko”72.

7. Fundacje mszalne 1766-1940

Słowo „fundacja” (z łac. fundatio – podwalina) oznacza ofiarowanie, ufundowanie 
czegoś i przeznaczenie majątku na cel dobroczynny (np. odprawianie mszy w inten-
cji fundatorów Kościoła)73. W roku 1766 książę Jerzy Marcin Lubomirski za poda-
rowanie trzech zagród mansjonariuszom przy prebendzie św. Józefa w Kolbuszo-
wej zobowiązał ich do odprawiania w każdym tygodniu jednej Mszy św. za księcia 
Jerzego, jego żony i sukcesorów. W roku 1775 tę donację ponowiono dokumentem 
i rozszerzono obowiązki mszalne do 104 Mszy św. corocznie. Z końcem XVIII wieku 
prebenda św. Józefa została zniesiona, a obowiązki mszalne uległy redukcji. W roku 
1879 zredukowano je do 30 Mszy św. corocznie i taki stan przetrwał jeszcze do roku 
1927. Mimo sprzedania prebendy w całości, obowiązki mszalne nie przepadły i usta-
lono je na 52 Msze św. rocznie według brzmienia aktu donacyjnego z roku 176674.

71  APK, AL, b. sygn, Protokół spisany 28 lutego 1921 r. w kancelarii parafialnej w Kolbuszowej w spra-
wie zabezpieczenia i oddania majątku kościelnego i plebańskiego nowo mianowanemu proboszczowi ks. 
Franciszkowi Miklasińskiemu, odpis w zbiorach ks. dr. S. Zycha.
72  APK, teczka „Probostwo. Protokoły oddania inwentarza”, b. sygn, Protokół spisany w kancelarii 
parafialnej w Kolbuszowej na dniu 30 X 1928 w sprawie zabezpieczenia majątku beneficjalnego i kościel-
nego w Kolbuszowej po zejściu śp. ks. Prałata Franciszka Miklasińskiego.
73  Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1971, s. 290.
74  APK, Księga „Fundacje mszalne” ok. 1897-1940, b. sygn, Pismo Kurii Biskupiej w Tarnowie L.7923 
do Przewielebnego Księdza Proboszcza w Kolbuszowej z 27 grudnia 1932 r.
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Tabela 6. Fundacje75

Rok Fundacje mszalne Celebry
1751-1766 Fundacja Jerzy Antoni Lubomirski 1898-1918

1762 Fundacja Książąt Sanguszków za duszę Kazimierza, 
Franciszka i Dobrodziejów 1897-1918

1766 Fundacja Lubomirskich za duszę J. M. Lubomirskiego 1897-1924
1785 Fundacja Ks. Lipińskiego za duszę ks. Tomasza 1897-1920

1820 Fundacja Franciszka Żelichowskiego za duszę Anny, 
Katarzyny, Stanisława i resztę familii 1897-1918

XIX wiek

Fundacja Agnieszki Strzelec za dusze Jakuba Wroń-
skiego, Józefy i Marii Strzelec, Agnieszki pierwszej 
żony Jakuba Wrońskiego, za duszę fundatorki, jej có-
rek i krewnych z Weryni

1897-1921

1893 Fundacja Stanisława Białka za duszę fundatora z miasta 1897-1921

1895 Fundacja Józefa Gawrysia za duszę fundatora z Kolbu-
szowej Dolnej 1897-1921

1891 Fundacja Jadwigi Żak za duszę fundatorki z Nowej 
Wsi 1897-1920

1897 Fundacja Józefa Kulczyckiego za duszę śp. żony Sabi-
ny i fundatora 1897-1921

1903 Fundacja Adama Jabłońskiego za duszę śp. żony Marii 
i fundatora z miasta 1914-1921

1912 Fundacja śp. Marii Rychwa z Kupna za duszę  
śp. fundatorki 1912-1921

II. Duszpasterze i siostry zakonne

1. Proboszczowie

W latach 1815-1939 w parafii kolbuszowskiej stanowisko plebana – administra-
tora pełniło aż sześciu proboszczów. Informuje o tym poniżej tabela. Wynika z niej, 
że ks. dr K. Kapuściński pełnił tę funkcję 28 lat, ks. J. Konopka 29 lat, ks. L. Ruczka 
48 lat, ks. J. Markiewicz 23 lata, ks. F. Miklasiński 7 lat, a ks. A. Dunajecki 16 lat. 
Najdłużej proboszczem w parafii kolbuszowskiej był ks. L. Ruczka, jeden z najwybit-
niejszych proboszczów tego okresu.

Tabela 7. Kolbuszowscy proboszczowie w latach 1759-194576

Lp. Imię i nazwisko Lata administrowania
Okres zaborów (1772 – 1918)

1. Ks. Tomasz Lipiński 1759-1785

75  Tamże.
76  S. Zych, Z badań nad dziejami, s. 27.
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Lp. Imię i nazwisko Lata administrowania
2. Ks. Maksymilian Grabkowski 1785-1790
3. Ks. dr Kazimierz Kapuściński 1790-1818
4. Ks. Jan Konopka 1818-1847
5. Ks. Ludwik Ruczka 1848-1896
6. Ks. Jan Markiewicz 1897-1920

Okres II RP
7. Ks. Franciszek Miklasiński 1921-1928
8. Ks. Antoni Dunajecki 1929-1945

ks. Ludwik Ruczka

Ks. Ludwik Ruczka urodził się w 1814 roku we wsi Szlachtowa k. Szczawnicy. 
Po ukończeniu Seminarium Duchownego w Tarnowie pracował jako katecheta w pa-
rafii Oleśno w diecezji tarnowskiej. W 1842 roku został przeniesiony do Tarnowa, 
gdzie nauczał religii w Szkole Głównej i równocześnie wykładał historię Kościoła 
oraz prawo kanoniczne w diecezjalnym Seminarium Duchownym. W czasie „Wio-
sny Ludów” (1848) został mianowany proboszczem parafii pw. Wszystkich Świętych 
w Kolbuszowej i tu pozostał aż do swojej śmierci. W latach 1867-1885 był dzieka-
nem w dekanacie mieleckim.

Po pożarze kolbuszowskiego rynku i kościoła w 1852 roku, podjął z pomocą tu-
tejszych ziemian i parafian jego odbudowę. W latach 1861-1865 był posłem do Sej-
mu Krajowego w okręgu Ropczyce-Kolbuszowa77, a następnie został deputowanym 
do Rady Państwa w Wiedniu. W latach 1866-1867 pełnił stanowisko nadzorcy szkol-
nego z ramienia diecezji. Po powstaniu styczniowym, jako parlamentarzysta, podjął 
pracę nad uwolnieniem poddanych austriackich (tutejszych rodaków) z niewoli rosyj-
skiej. W prasie krakowskiej otrzymał za to przedsięwzięcie miano „Ojca Sybiraków”.

Ponownie został wybrany na kolejne kadencje do Sejmu Krajowego i Rady Pań-
stwa w Wiedniu w latach 1873-1879 (okręg Rzeszów-Kolbuszowa-Nisko-Łańcut-
Tarnobrzeg-Ropczyce)78; w latach 1879-1885 (ten sam okręg jak w poprzedniej 
kadencji)79; w latach 1885-1891 (okręg Ropczyce-Mielec-Tarnobrzeg)80; w latach 
1891-1897 (okręg Ropczyce-Mielec-Tarnobrzeg)81. W tej ostatniej kadencji ks. 
L. Ruczka w Komisji „Delegacje dla spraw wspólnych” pełnił funkcję zastępcy 
członka z ramienia izby poselskiej82. Brał czynny udział w pracy parlamentu przez 
pięć kadencji (jedna przerwa) w działalności ustawodawczej aż do swojej śmierci. 

77  J. Buszko, Polacy w parlamencie wiedeńskim 1848-1918, Warszawa 1996, s. 356.
78  Tamże, s. 373.
79  Tamże, s. 381.
80  Tamże, s. 393.
81  Tamże, s. 401.
82  Tamże, s. 405.
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W 1884 roku został odznaczony przez bpa Józefa Alojzego Pukalskiego (1852-1885) 
godnością kanonika honorowego Kapituły Katedralnej w Tarnowie83.

Po ukonstytuowaniu się w 1884 r. Miejscowej Rady Szkolnej w Kolbuszowej 
Dolnej pełnił przez kilka lat funkcję jej przewodniczącego. W latach 80. XIX wieku 
był także delegatem Rady Powiatowej Kolbuszowskiej i członkiem Rady Szkolnej 
Okręgowej w Rzeszowie. Położył wielkie zasługi na polu działalności szkolnictwa 
galicyjskiego. W roku 1888 grupa nauczycieli z powiatu kolbuszowskiego zwróciła 
się do księdza L. Ruczki z pismem, w którym opisała swoje nędzne warunki material-
ne i prosiła go o postawienie tych spraw na forum parlamentu wiedeńskiego celem 
poprawy ich bytu84.

Ks. L. Ruczka należał do wybitnych kapłanów diecezji tarnowskiej, działaczy 
oświatowych i parlamentarnych na terenie Galicji w drugiej połowie XIX wieku. 
Zmarł w dniu 30 listopada 1896 r.85 Jeden z wizytatorów tak scharakteryzował tego 
kapłana: „(…) z usposobienia umiarkowany i poważny (modratus et gravis), obok 
spraw ekonomicznych bardzo zaangażowany w literaturze, ściśle przestrzega norm 
moralności i pobożności; zarówno w stosunku do wikariusza, jak i parafian każdego 
stanu postępuje roztropnie (adaequate procedit), duszpasterstwo (curam animarum) 
prowadzi z wielką gorliwością i roztropnością; sprawy szkolne jakoś zaniedbuje, ale 
to nie z winy proboszcza, lecz z powodu braku pomieszczenia i ludowego nauczy-
ciela. Nie małe zasługi położył dla kościoła w Kolbuszowej, gdyż jego wysiłkiem 
i staraniem kościół po spaleniu został odbudowany, odmalowany i sprawiono nowe 
organy”86.

ks. Jan Markiewicz

Następcą ks. L. Ruczki na probostwie kolbuszowskim był ks. Jan Markiewicz. 
Jeszcze na początku XX wieku podjął on inicjatywę wybudowania filii świątyni 
w oddalonej o 8 km wsi Kupno i planował zorganizowanie tam parafii. Pomysł ten 
w całości został zrealizowany dopiero po I wojnie światowej, „co po wielkich tru-
dach z powodu wybuchu wojny światowej, a później zamieszek przy formowaniu 
się zmartwychwstałej Ojczyzny uskutecznia w r. 1919”; w tym samym roku umarł. 
Erekcja nowej parafii nastąpiła w dniu 10 maja 1925 r.87 Do parafii oprócz wsi Kupno 
należały Poręby Kępieńskie i Bieda. W wielkim ołtarzu nowego kościoła znajduje 
się rzeźbiona w drzewie figura z XVIII wieku, przeniesiona tutaj z macierzystego 

83  J. Białobok, Kościół katolicki na ziemi mieleckiej w XIX i XX stuleciu, w: Mielec. Studia i materiały 
z dziejów miasta i regionu, t. 3, red. F. Kiryk, Mielec 1994, s. 176.
84  H. Dudzińska, Pismo do ks. prałata L. Ruczki z Kolbuszowej – posła do parlamentu austriackiego 
z roku 1888, zbiory prywatne.
85  Tejże, Ks. Ludwik Ruczka, proboszcz kolbuszowski – „Ojciec Sybiraków”, RK, nr 2, 1987, s. 31-44; 
J. Białobok, s. 175; M. Maciąg, Początki i rozwój ruchu ludowego, w: Mielec. Dzieje miasta i regionu, 
t. 1, red. F. Kiryk, Mielec 1984, s. 518; tenże, Szkolnictwo i oświata, s. 532-533; M. Piórek, Pięć wieków 
Weryni, s. 230.
86  B. Kumor, Ruczka Ludwik, PSB, t. XXXII, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, s. 595; J. Białobok, 
s. 201.
87  B. Kumor, Diecezja tarnowska. Dzieje, s. 588.
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kościoła w Kolbuszowej, przedstawiająca postać Niepokalanej. Figura darzona była 
specjalnym kultem.

ks. Franciszek Miklasiński

W dniu 18 stycznia 1921 r. parafia kolbuszowska otrzymała nowego pasterza 
w osobie ks. Franciszka Miklasińskiego. „Światły ten kapłan swoimi gorącymi kaza-
niami, a zwłaszcza przez szerzenie czci do Najświętszego Serca Pana Jezusa podnosi 
parafię duchowo, a w dowód uznania ze strony władzy za pracę nad uświęceniem pa-
rafii, zostaje przedstawiony Ojcu św. Piusowi XI, który go mianuje swym Prałatem”88. 
Jego dalsze inicjatywy, mające na celu rozbudowę kościoła i ożywienie życia para-
fialnego przerwała rychła śmierć w dniu 27 października 1928 r.

ks. Antoni Dunajecki

W 1929 roku biskup tarnowski nadał probostwo kolbuszowskie ks. Antoniemu 
Dunajeckiemu, byłemu proboszczowi z Brzezin. Kapłan ten uważał, że „parafia jest 
zbyt rozległa i że wierni nie mogą zadośćuczynić swym obowiązkom względem 
Boga z powodu zbyt dalekiego oddalenia od kościoła parafialnego”. Postanowił wy-
budować w Przedborzu osobny kościół. Z jego inicjatywy mieszkańcy Przedborza 
i Huty Przedborskiej zbudowali drewniany kościół, który oddali do użytku 1 wrze-
śnia 1929 r. W dniu 8 września tegoż roku odbyła się pierwsza jubileuszowa procesja 
z kościoła w Kolbuszowej do nowego kościoła w Przedborzu. Równocześnie podję-
to starania o uzyskanie zgody na utworzenie oddzielnej parafii. Jej erekcja nastąpiła 
w dniu 23 grudnia 1929 r.89

Mimo wybudowania nowych kościołów w Kupnie i Przedborzu i oddzieleniu 
tych rejonów od parafii kolbuszowskiej, świątynia w Kolbuszowej „była za szczupła 
dla ośmiotysięcznej parafii”. Równocześnie stwierdzono, że sklepienie zostało już 
„o tyle uszkodzone, że zachodziła obawa zawalenia”. Były to zasadnicze przyczyny 
do przystąpienia, po wcześniejszej akceptacji Komitetu Parafialnego do rozbudowy 
kościoła. „Lud pobożny i ofiarny odczuwając palącą potrzebę obszerniejszej świąty-
ni, poruszony nadto gorącymi słowami zachęty przez swego pasterza, ofiaruje ostatni 
grosz na wzniesienie Domu Bożego, jak również swoją pracę bezinteresowną przy 
rozmaitego rodzaju robotach i przy zwożeniu piasku i cegły”. Zaczęto burzyć mury, 
zakładano nowe fundamenty. Przy okazji stwierdzono, że kościół ten był trzykrotnie 
rozszerzany.

Ks. Antoni Dunajecki90 urodził się w dniu 23 października 1882 r. w Łącku. Był 
synem Antoniego Bobka (zmienił nazwisko) i Marianny z d. Szmid. Uczęszczał 
do miejscowej szkoły ludowej, a następnie do Gimnazjum w Nowym Sączu i Tarno-
wie. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjął studia teologiczne w Instytucie Teo-
logicznym w Tarnowie jako alumn Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie 

88  APK, LMK, s. 34.
89  B. Kumor, Diecezja tarnowska. Dzieje, s. 588; Schematyzm diecezji tarnowskiej na rok 1987, s. 162
90  S. Zych, Z badań nad dziejami, s. 19-20.
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przyjął w dniu 29 czerwca 1908 r. Pracę duszpasterską jako wikariusz podejmował 
w Wielopolu Skrzyńskim, Bochni, a następnie jako proboszcz w Brzezinach k/ Rop-
czyc (1916). Brał czynny udział w I wojnie światowej jako kapelan wojskowy w ar-
mii austriacko-węgierskiej, a po jej zakończeniu wrócił do poprzedniej parafii na sta-
nowisko administratora. W dniu 15 kwietnia 1929 r. objął probostwo w Kolbuszowej. 
Za jego pasterzowania wybudowano kościół i zorganizowano parafię w Przedborzu.

W latach 1930-1933 odbudował i rozbudował kościół, wybudował dom parafialny 
w Kolbuszowej. W czasie okupacji niemieckiej był represjonowany, a po zwolnie-
niu z rzeszowskiego więzienia powrócił na stanowisko proboszcza. W tym trudnym 
okresie śpieszył z pomocą potrzebującym, w tym także ludności żydowskiej. W opi-
nii parafian uchodził za kapłana „niewyczerpanej dobroci serca”. Za zasługi w pracy 
i działalności duszpasterskiej był przez władze kościelne wielokrotnie odznaczany. 
Otrzymał m.in. odznaczenie expositorium canonicale w roku 1925, jak również przy-
wilej noszenia rokiety i mantoletu. W roku 1938 ks. A. Dunajecki został powołany 
na dziekana dekanatu kolbuszowskiego, a w następnym roku otrzymał od władz ko-
ścielnych tytuł honorowego kanonika kapituły katedralnej w Tarnowie. Działał także 
na polu naukowym. Jego artykuły zamieszczone były m.in. w czasopiśmie „Gazeta 
Kościelna”. Zmarł 1 kwietnia 1945 r.

2. Wikariusze i służba kościelna

Oprócz plebana do jego pomocy w parafii byli przydzieleni wikariusze91. W roku 
1604 ich płaca (salarium) rocznie wynosiła 16 zł. W drugiej połowie XVII wieku, 
po podniesieniu miejscowej świątyni do godności prepozytury92, w tutejszym koście-
le pojawiło się 4 wikariuszy-mansjonarzy93. Było to zasługą właściciela klucza kolbu-
szowskiego, a zarazem kolatora Aleksandra Michała Lubomirskiego. Od 1694 roku 
utrzymywał ich dwór, a ich salaria były niezmienne przez pół wieku. W drugiej po-
łowie XVII wieku wśród tych kapłanów spotykano altarzystów94. W kolbuszowskim 
kościele był ołtarz ofiarny – uprzywilejowany, przy którym odprawiano mszę świętą 
w intencji osoby zmarłej; otrzymywała ona odpust zupełny. Oprócz zwykłej pracy 
duszpasterskiej do obowiązków wikariuszy należało odprawianie codziennie nabo-
żeństw maryjnych, trzech Mszy św. tygodniowo (wtorki, środy, i soboty) za funda-

91  Ksiądz wikariusz jest posłany na parafię w celu świadczenia pomocy proboszczowi – administrato-
rowi parafii, zarówno w sprawach duszpasterskich, jak też i w innych koniecznych sprawach parafialnych; 
por. Wikariusze parafialni, w: Encyklopedia Kościelna, Poznań-Warszawa 1916, t. XI, s. 285.
92  Prepozytury uposażane były zawsze wraz z kolegiami mansjonarzy; były to wspólnoty złożone z du-
chownych posiadających święcenia kapłańskie, na czele z przełożonym, zwanym prepozytem. Wspólnoty 
te liczyły co najmniej trzech kapłanów. Celem tej wspólnoty, na wzór kapituł kolegiackich, były: uroczysta 
celebracja mszy świętej i śpiew gregoriański godzin kanonicznych oficjum małego o NMP; por: B. S. Ku-
mor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 3, Kraków 2000, s. 426.
93  Ich nazwiska podaje tabela 15.
94  Księgi chrztów i ślubów parafii Kolbuszowa z drugiej połowy XVII wieku wymieniają takich księ-
ży. Altarzysta był to duchowny pełniący obowiązki przy pewnym ołtarzu i pobierający związane z tym 
dochody.
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tora95. W latach 1886-1918 liczba zrealizowanych powołań w parafii kolbuszowskiej 
wynosiła 596. Poniżej zostały zamieszczone biogramy wyróżniających się wikariuszy 
kolbuszowskiej parafii.

Ks. Andrzej Mikiewicz, wikariusz w latach 1810-1813, późniejszy dziekan ka-
pituły tarnowskiej97. Urodził się w 1783 roku w Rzeszowie. W rodzinnym mieście 
w 1802 roku ukończył gimnazjum, następnie podjął studia teologiczne w Seminarium 
Generalnym we Lwowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1808 roku. Podjął pracę 
duszpasterską jako wikariusz w Mielcu (1808-1810) i Kolbuszowej (1810-1813). Był 
proboszczem w Przecławiu i Straszęcinie. Pełnił od roku 1833 stanowisko dziekana 
w dekanacie pilzneńskim i scholastyka kapituły katedralnej w Tarnowie, a następ-
nie od 1850 r. infułata – dziekana. Dzięki działalności naukowej opublikował kilka 
prac dotyczących kazań, ksiąg do nabożeństwa. Wspierał finansowo ubogich, szkołę 
trywialną i kościół. Swoje zbiory biblioteczne przekazał Bibliotece Seminarium Du-
chownego w Tarnowie. Zmarł w Tarnowie w1851 roku.

Ks. Jan Leniek, wikariusz za proboszczowania ks. L. Ruczki: „z usposobienia po-
ważny i zrównoważony, skromny (modestus), dużo czytał, moralnością i pobożnością 
pokrzepiał (favet) innych, taktowny w postępowaniu wobec proboszcza oraz parafian; 
chociaż nie najzręczniej, ale z talentem i inwencją (etiamsi non magna cum dexterita-
te) oraz ogromną starannością prowadzi działalność duszpasterską”98.

Ks. Wojciech Harbut, zmarł 4 października 1876 r.; rozporządzeniem ostatniej 
woli przeznaczył 50 złr na rzecz ubogich miasta Kolbuszowej „aby procent z tej 
sumy był rozdzielany corocznie między ubogich miasta Kolbuszowej katolickiego 
wyznania”99.

Ks. Maciej Pajor, syn Tomasza i Elżbiety z domu Pasionek, urodził się 29 stycznia 
1836 r. w Żbikowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 16 czerwca 1860 r. w Tarnowie. 
Był wikarym w Wojniczu i Wadowicach, administratorem w Zwierniku. Następnie 
objął wikariat w Ropczycach (tu również administrował), później w Wieliczce. Od 31 
marca 1875 r. pracował jako wikary w Kolbuszowej. Zaangażował się tu w działal-
ność Towarzystwa Zaliczkowego „Szczęść Boże”, w którym od roku 1879 był prze-
wodniczącym rady nadzorczej. W czasie posługi duszpasterskiej popadł w konflikty 
z parafianami, co obrazuje również dokumentacja wizytacyjna. W ich wyniku prze-
niesiony został na wikariat do Kęt. Pod koniec życia objął probostwo w Zielonkach, 
gdzie zmarł 22 sierpnia 1881 r.100

Ks. Ignacy Twardowski, syn Michała i Marii z domu Stańskiej, urodził się 5 
stycznia 1846 r. w Wojniczu. Święcenia kapłańskie przyjął 29 lipca 1873 r. w Tarno-

95  W. Kowalski, Dzieje parafii, s. 32; E. Wiśniowska, Rozwój organizacji parafialnej, s. 306-330; 
S. Litak, Struktura i funkcje parafii w Polsce, t. 2, Kraków 1969, s. 328-330.
96  M. Łabuz, s. 128, tabela 25.
97  B, Kumor, Diecezja tarnowska. Dzieje, s. 415; S. Zych, Z badań nad dziejami, s. 20-21.
98  J. Białobok, s. 201.
99  APK, Liber documentorum parochiae Kolbuszoviensis, s. 161.
100  Tamże, s. 284.
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wie. Był wikarym w Nowym Targu, od roku 1876 w Kolbuszowej, następnie od 26 
czerwca 1878 r. w Wieliczce, później w Radgoszczy. Po rozgraniczeniu pozostał 
w diecezji krakowskiej. Zmarł przed rokiem 1900 r.101

Ks. Józef Chrząszcz urodził się 12 kwietnia 1884 r. w Dębnie k. Brzeska w bied-
nej rodzinie chłopskiej. W 1902 roku ukończył gimnazjum w Tarnowie. Czas gim-
nazjalnych studiów był okresem heroicznej pomocy materialnej, jaką świadczyła 
mu rodzina. Starsza siostra pieszo przemierzała ponad 20 km z Dębna do Tarnowa, 
by zanieść bratu na stancję pożywienie i bieliznę. Po uzyskaniu świadectwa dojrzało-
ści podjął studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Tarnowie, gdzie w 1906 
roku został wyświęcony na kapłana. Pierwszymi jego placówkami duszpasterskimi 
były parafie w Bolesławiu n/ Wisłą i Żegocinie. W 1910 roku został mianowany ka-
techetą w Kolbuszowej. W miejscowości tej działał komitet organizacyjny powoła-
nia gimnazjum, w skład którego wchodził tutejszy proboszcz ks. Jan Markiewicz. 
Kapłan włączył się bardzo aktywnie w działalność tego komitetu. Został członkiem, 
a wkrótce sekretarzem Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej Męskiej. W dniu 21 wrze-
śnia 1911 r. w kolbuszowskiej świątyni rozpoczęto tzw. „lekcje zbiorowe”. Duchow-
ny należał do pierwszych katechetów tej placówki oświatowej. Z jego inicjatywy pa-
tronem gimnazjum został św. Stanisław Kostka, a dzień jego święta miał być wolnym 
od nauki. Związkowe ognisko nauczycielskie w Kolbuszowej odbywało zebrania tak-
że w prywatnym mieszkaniu ks. Józefa Chrząszcza przy udziale nauczycieli: Józefa 
Cudo, Stanisława Gruszki, Marii Ogonkówny, Gotwaldówny, Wiktora Siekierskiego, 
Aleksandra Wilczyńskiego i Antoniego Winiarskiego102. Kapłan ten niedługo cieszył 
się pobytem w Kolbuszowej. W 1913 roku został przeniesiony do katedry tarnow-
skiej. Tam ponownie został katechetą w jednej z najbardziej renomowanych placó-
wek oświatowych, w Szkole Wydziałowej Żeńskiej im. Cesarza Franciszka Józefa 
I, później im. M. Konopnickiej. Placówka ta kształciła młodzież na nauczycieli. Dla 
uczennic spoza Tarnowa, założył i prowadził bursę im. św. Jadwigi. Po odzyskaniu 
niepodległości został współzałożycielem Prywatnego Seminarium Nauczycielskie-
go Żeńskiego im. bł. Kingi, gdzie pełnił stanowisko dyrektora. Był także twórcą II 
Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego im. św. Jadwigi w Tarnowie. 
W jego pośmiertnym wspomnieniu „Gazeta Kościelna” pisała: „Cechowało go obok 
szczerej i trzeźwej pobożności i nieskalanych obyczajów niezwykłe umiłowanie mło-
dzieży, której oddał całkowicie swe wielkie i pełne dobroci serce. Dla niej nie żałował 
pracy ni trudu, śpieszył jej z pomocą moralną i materialną. Wszystko, co miał łożył 
na swe umiłowane seminarium, na młodzież szkolną i ubogich”. W pracy codziennej 
zajmował się także dziennikarstwem na łamach szkolnego czasopisma „Złota nić”, 
„Cześć Maryi” i tygodnika diecezjalnego „Nasza Sprawa”, którego był redaktorem. 
Zmarł 1 sierpnia 1935 r. „O wielkości księdza Józefa Chrząszcza do dziś pamię-
ta Tarnów. (…) Jedną z ulic nazwano jego imieniem (…), a do dziś na jego grobie 
palą się znicze i świeże kwiaty. Jego pasja w dziele oświaty i wychowania (…) być 

101  A. Nowak, Słownik biograficzny, t. 4, s. 162.
102  J. Należny, Na początku była Kolbuszowa, PK, 1992, nr 8, s. 11; Zarząd Oddziału ZNP w Kolbuszo-
wej, M. Czartoryski, Kronika ZNP w Kolbuszowej, s. 4.
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może zrodziła się tutaj w Kolbuszowej, gdzie współtworzył pierwszą szkołę w swoim 
życiu”103.

Ks. Wojciech Słonina urodził się w 1888 roku w Bratucicach k/ Bochni. W roku 
1913, po ukończeniu Seminarium Duchownego w Tarnowie, otrzymał święcenia 
kapłańskie. 5 lat później rozpoczął pracę duszpasterską w parafii w Kolbuszowej. 
Jednocześnie uczył religii w kolbuszowskim Gimnazjum. Pracował nieprzerwa-
nie do wybuchu II wojny światowej. Założył i prowadził Bibliotekę Szkolną dla 
niezamożnych uczniów. Działał społecznie w Towarzystwie Szkoły Gimnazjalnej. 
W 1923 roku był jednym z organizatorów i współpracownikiem kierownictwa Spół-
dzielni Rolniczo-Handlowej „Pług” w Kolbuszowej104. W czasie okupacji niemiec-
kiej był represjonowany przez władze okupacyjne, m.in. był więziony w Rzeszowie 
(4-15 września 1939 r.), a w dniu 9 sierpnia 1940 r. ponownie aresztowany i zesłany 
do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu. Po zakończeniu działań wojennych po-
wrócił do Kolbuszowej i w roku 1950 przeszedł na emeryturę. Zmarł w dniu 14 mar-
ca 1981 r. w Okulicach k/ Bochni105.

Ks. dr hab. Władysław Smoleń urodził się w październiku 1914 roku we wsi 
Męcina k/Nowego Sącza w rodzinie chłopskiej. Po ukończonym gimnazjum i zda-
niu matury (Nowy Sącz-Tarnów) podjął studia teologiczne na Uniwersytecie Ja-
giellońskim w Krakowie, które ukończył w 1938 roku z tytułem magistra teologii. 
Równocześnie ze studiami ukończył Studium Wojskowe i zdobył stopień podchorą-
żego – kapelana. Jego pierwszą placówką po święceniach była Kolbuszowa, gdzie 
pełnił obowiązki wikariusza za proboszczowania ks. A. Dunajeckiego. Uczył, jako 
katecheta, religii w szkołach powszechnych w Bukowcu i Domatkowie. W czasie II 
wojny światowej uczestniczył w ruchu oporu, pełniąc funkcję duszpasterską kapelana 
Armii Krajowej. W sierpniu 1940 roku został aresztowany i wywieziony do obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu. Po zwolnieniu nadal nauczał religii w Szkole Po-
wszechnej Żeńskiej i Męskiej, a następnie w Wieczorowej Szkole Zawodowej o pro-
filu rzemieślniczo-kupieckim w Kolbuszowej. Prowadził także pracę duszpasterską 
z młodzieżą w „Sodalicji Mariańskiej”. W latach okupacji związał się z konspiracyj-
nym kolbuszowskim podziemiem, gdzie jako kapelan służył z poświęceniem w Ar-
mii Krajowej pod ps. „Szumilas”. Brał aktywny udział w tajnym nauczaniu, m.in. 
wchodził w skład Komisji Egzaminacyjnej o ps. „Tylka”. W 1944 roku, po wkrocze-
niu wojsk Armii Czerwonej, był inwigilowany przez UB-owców. Został przeniesiony 
do Mielca. W latach 1945-1946 podjął studia doktoranckie na UJ w Krakowie, gdzie 
uzyskał doktorat z teologii, a następnie w latach 1946-1950 magisterium i doktorat 
z historii i historii sztuki. W latach 1950-1956 był dyrektorem Archiwum i Muzeum 
Diecezjalnego w Tarnowie. W grudniu 1950 roku został aresztowany przez władze 
bezpieczeństwa za broń znalezioną w mieleckiej wieży kościelnej i osadzony na kilka 
miesięcy w więzieniu na Montelupich w Krakowie. W 1957 roku przeniósł się do Lu-
blina, gdzie powierzono mu kierownictwo Katedry Historii Sztuki Kościelnej Kato-

103  J. Należny, s. 11.
104  Zarząd Gminnej Spółdzielni w Kolbuszowej, Kronika Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu „Samopo-
moc Chłopska” w Kolbuszowej.
105  Schematyzm diecezji tarnowskiej na rok 1977, Tarnów 1977, s. 530.
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lickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1963 roku habilitował się na Uniwersytecie 
A. Mickiewicza w Poznaniu. W następnych latach pełnił m. in. stanowisko dziekana 
i rektora KUL. Jego działalność naukowa była dość bogata, opublikował wiele prac 
i artykułów naukowych z dziedziny historii sztuki kościelnej. Do końca życia był ak-
tywny naukowo. Zmarł nagle w czerwcu 1988 roku i został pochowany w rodzinnym 
grobowcu w Męcinie106.

Ks. lic. Władysław Świder urodził się 5 maja 1907 r. w Czarnej. Dnia 29 czerwca 
1933 r. został wyświęcony na kapłana. W latach 1933-1938 był wikariuszem w Kol-
buszowej za czasów proboszcza i dziekana kolbuszowskiego ks. Antoniego Duna-
jeckiego107. W tym samym czasie posługę wikarego pełnił także ks. Władysław Nie-
wolski, pochodzący z Raciborzan, a katechetą gimnazjalnym był ks. Józef Smołka108. 
W późniejszych latach ks. Władysław Świder był rektorem Seminarium Duchownego 
w Tarnowie w latach 1963-1966, lektorem języka łacińskiego. Od roku 1978 był re-
zydentem109. Zmarł w roku 1995.

W latach 1912-1939 religii w miejscowym gimnazjum uczyli: ks. Józef Gajek, 
ks. Karol Szumowski, ks. Władysław Niewolski, ks. Wojciech Słonina, ks. Bolesław 
Gwoźdzniowski110.

Tabela 8. Katecheci (szkoły ludowe i średnie) w parafii kolbuszowskiej w latach 
(1886-1918)111

Lp. Nazwisko i imię
Rok 
uro-

dzenia

Rok 
święceń

Miejsce 
nauczania

Okres 
nauczania

1. Chrząszcz Józef* 1884 1906 Kolbuszowa 1910-1913
2. Dąbrowski Jan 1870 1897 Kolbuszowa 1899
3. Jarosz Jan* 1884 1909 Kolbuszowa 1914-1918
4. Klepko Ludwik 1864 1887 Kolbuszowa 1892-1896
5. Polek Andrzej 1873 1898 Kolbuszowa 1901-1903

* – uczyli w kolbuszowskim gimnazjum. Gimnazjum zostało utworzone w 1912 r.

106  H. Dudzińska, Członkowie Komendy Kolbuszowskiego Obwodu ZWZ – AK, PK, 1993, nr 20, s. 8.
107  A. Nowak, t. 2, Tarnów 2000, s. 169.
108  Tamże, t. 3, s. 245; P. Lis, Ks. Władysław Świder (1907-1995), Tarnów 2003, s. 44.
109  Rocznik Diecezji Tarnowskiej –1972 r., Tarnów 1972, s. 49; Schematyzm diecezji tarnowskiej 
z r. 1991, Tarnów 1991, s. 337; B. Kumor, Dzieje diecezji, s. 50.
110  H. Dudzińska, Z dziejów kolbuszowskich szkół średnich, PK, 2007, nr 164, s. 20.
111  M. Łabuz, s. 154-159, tabela 34.
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Tabela 9. Kapelani wojskowi „czasu wojny” pracujący w parafii kolbuszowskiej112

Lp. Nazwisko i imię Rok mianowania Stanowisko
1. Dutkiewicz Florian 1914 Wikariusz w Kolbuszowej
2. Jarosz Jan 1916 Katecheta w Kolbuszowej

3. Siostry Służebniczki

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMPNP zostało założone przez Edmunda Bo-
janowskiego w dniu 3 maja 1850 r. Inicjatorką i fundatorką domu Sióstr Służebniczek 
na ziemi kolbuszowskiej była Natalia z Tarnowskich Tyszkiewicz, żona właściciela 
dóbr ziemskich w Weryni na początku stulecia. Pisała listy do Domu Generalnego 
w Starej Wsi z prośbą o Siostry. W jednym ze swoich listów w odpowiedzi na otrzy-
many od przełożonej generalnej Matki Leony Jankiewicz, napisała: „Bardzo się ucie-
szyłam wiadomością, że siostry mogą przybyć jeszcze przed zimą. Rozpoczęłam już 
przysposobienie budynku, który przeznaczam na Ochronkę i spodziewam się, że bę-
dzie tam siostrom bardzo dobrze i wygodnie. (…) Mam nadzieję, że w drugiej po-
łowie października wszystko będzie gotowe i proszę zatem o zachowanie dla mnie 
trzech dzielnych siostrzyczek”113.

Dnia 6 listopada 1902 r. do ochronki przybyły trzy siostry: s. Bronisława Zając, 
s. Lubina Stańczyk i s. Marianna Walicka. Dwór na ich siedzibę przygotował budy-
nek i zobowiązał się finansowo utrzymywać siostry. Głównym zadaniem tej instytucji 
religijno-opiekuńczej i wychowawczej było: „Zgodnie z duchem i zamiarami Ojca 
Założyciela właściwym celem Zgromadzenia SS NMPNP z miłości do Boga umiło-
wanego nade wszystko i na wzór Jezusa Chrystusa – służenie bliźnim najbardziej po-
trzebującym pomocy, duchowej czy materialnej, zwłaszcza dzieciom, ubogim i cho-
rym”. Miejsce tu znalazły dzieci mieszkańców Weryni w wieku 3-7 lat, które poprzez 
opiekę, naukę i zabawę otrzymywały chrześcijańskie wychowanie. Poza tym w okre-
sie jesienno-zimowym zbierały się dziewczęta, a siostry urządzały dla nich wieczorni-
ce poświęcone poszerzeniu wiedzy o żywotach świętych, nauce haftu, gotowania oraz 
prowadzenia gospodarstwa domowego. Zakonnice leczyły i pielęgnowały chorych. 
Ich praca charytatywna znalazła pozytywny oddźwięk w opinii publicznej, świadczy 
o tym jeden z listów, jaki napłynął do Domu Generalnego: „Mieszkańcy Weryni, jak 
i sąsiednich wsi bardzo groźnie zapadają na hiszpankę (…), a niestety nie mają leka-
rza w Kolbuszowej, wzywają coraz częściej do siebie siostry z naszej ochronki, które 
z całym poświęceniem oddają się pielęgnowaniu chorych. Czasem zdarza się, że rów-
nocześnie przybywają trzy furmanki wysłane przez chorych do sióstr”114.

112  Tamże, s. 166-167, tabela 38. Rezydentem w Kolbuszowej w latach 1886-1918 był ks. Ludwik Ol-
szański; por. tamże, s. 178, tabela 46.
113  L. Bochenek, 93 lata pracy Sióstr Służebniczek w Kolbuszowej, ZK, 1995, nr 11, s. 5; H. Chojnicka, 
B. Jurczyńska, 100 lat służby Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej na zie-
mi kolbuszowskiej, ZK, 2002, nr 11, s. 16.
114  Tamże.
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Na prośbę s. Aliny Kolak i ks. Franciszka Miklasińskiego w roku 1924 służeb-
niczki zostały przeniesione przez hr. Jerzego Tyszkiewicza do Kolbuszowej do nowej 
zagrody (dom, budynek gospodarczy, ogród i działka do uprawy). Wspólnotę domu 
w Kolbuszowej tworzyły: s. przełożona Alina Kolak, s. Karolina Łupianka i s. Cecy-
lia Czapka. W latach 1910-1924 siostry pracowały w Weryni, opiekując się chorymi 
i dziatwą przedszkolną. Zajmowały się też bielizną kościelną i strojeniem ołtarzy. 
W latach 1924-1930 pracowały w Bursie dla chłopców w Kolbuszowej. W latach 
1930-1939 jedna z sióstr uczyła w tutejszym liceum robót ręcznych. Zakonnice pro-
wadziły też Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. Siostry były na własnym 
utrzymaniu; częściowo materialnie pomagał im ks. Antoni Dunajecki.

W utrzymaniu ochronki i sióstr zakonnych do roku 1929 pomagał Jerzy hr. Tysz-
kiewicz. Opieka ta trwała do chwili ustanowienia komisarycznego zarządu nad jego 
majątkiem w Weryni i Kolbuszowej. Siostry obawiały się, że ten dom – własność hra-
biego – może być także sprzedany. Istniała obawa, iż mogą być pozbawione miesz-
kania i prowadzenia ochronki. Chciały nawet wyjechać z Kolbuszowej. Pomocy 
udzielił im ówczesny proboszcz ks. A. Dunajecki, który na ich potrzeby zakupił dom 
z ogrodem i działką uprawną. W następnych latach dokupiono dom czynszowy, tzw. 
„Stary dwór” wraz z ogrodem, zwanym także „Gazonem”115.

III. Działalność duszpasterska

1. Porządek nabożeństw

Zajęcia duszpasterskie obejmowały czynności liturgiczne, paraliturgiczne, kate-
chetyczne i religijno-społeczne. Tego rodzaju prace spełniali także pasterze kolbu-
szowscy. Porządek nabożeństw niedzielnych i świątecznych ustalony został jeszcze 
w XVII wieku116. Cesarz Józef II pod koniec XVIII stulecia wprowadził szereg dru-
gorzędnych ceremonii i przepisów odnoszących się do liturgii.

Kościół parafialny w Kolbuszowej pozostawał przez wieki pod wezwaniem 
Wszystkich Świętych. W ciągu roku kościelnego odbywały się tu dwa odpusty: w nie-
dzielę po 1 listopada i w niedzielę po 12 września (Imienia Maryi)117, na które chęt-
nie śpieszyła ludność także z innych parafii. Większość uczestników mogła korzystać 
z sakramentu pokuty. Podobnie było w okresie Świąt Wielkanocnych; konfesjonały 
były wtedy oblężone przez ludzi i czekało się na spowiedź kilka godzin. Spowiedź dla 
każdego katolika była obowiązkowa.

Trzeba przyznać, że wszelkie odpusty cieszyły się powszechnym uznaniem w oko-
licy i śpieszyli na nie niemal wszyscy mieszkańcy danej parafii. Chętnie organizo-
wano pielgrzymki do miejsc pątniczych, na przykład do Leżajska. Ich uczestnicy 
do niedawna odbywali drogę pieszo, niosąc na czele pochodu krzyż i przeplatając od-

115  H. Chojnicka, S. B. Jurczyńska, s. 16.
116  H. Wyczawski, Studia nad wewnętrznymi dziejami kościelnymi w Małopolsce na schyłku XVI wieku, 
„Prawo kanoniczne”, 1964, nr 3-4, s. 15-19.
117  Schematyzm diecezji tarnowskiej na rok 1987, Tarnów 1987, s. 160.
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mawianie różańca śpiewem pieśni religijnych. Zazwyczaj przystępowano wtenczas 
do spowiedzi i komunii świętej. W miejscach pątniczych zaopatrywano się zwykle 
w potrzebne dewocjonalia, wyrabiane często przez okolicznych rzemieślników – ar-
tystów ludowych.

Wiele miejscowości w kolbuszowskiej parafii miało dość daleko do swojej świą-
tyni (odległość wynosiła nawet do 12 km). Ludność uczestniczyła w różnych nabo-
żeństwach paraliturgicznych organizowanych wokół krzyży przydrożnych i polnych 
figur. Poprzez budowanie licznych kapliczek i krzyży (drewnianych lub żelaznych 
obsadzanych w kamieniu) obok dróg prowadzących do wsi nasi przodkowie ujawniali 
swoje przywiązanie do religii. Stawianie tego rodzaju obiektów sakralnych stanowiło 
szczególne upodobanie zarówno wieśniaków, jak i mieszczan. Obecnie w miejscach 
tragicznych wypadków drogowych stawia się również krzyże, przy których składa się 
wiązanki kwiatów oraz pali znicze. Najwcześniej pojawiły się krzyże przy drogach, 
a kapliczki znacznie później na przełomie XVIII i XIX wieku (drewniane szafki). 
Dopiero rozpowszechnienie się cegły jako trwałego materiału budulcowego spowo-
dowało, że wielu zamożniejszych gospodarzy wystawiało figury świętych na kamien-
nych obeliskach. Miejscowi rzeźbiarze, często wędrowni, dostarczali świątki o różnej 
wartości materialnej i duchowej. Później przynoszono je do domów z odpustów. Ks. 
Władysław Smoleń, wikariusz kolbuszowski przed wybuchem II wojny światowej, 
stwierdził w jednym ze swoich artykułów, że na terenie parafii znajdowało się jeszcze 
25 kapliczek i krzyży przydrożnych poświęconych innym postaciom świętych.

Od niepamiętnych czasów kolbuszowscy parafianie urządzali procesje w Dni 
Krzyżowe i Boże Ciało lub z prośbami o deszcz (o pogodę) do przydrożnych krzyży 
i cudownych kapliczek. Z biegiem czasu przy figurach ustalił się zwyczaj odprawia-
nia zbiorowych nabożeństw. Z wielu nabożeństw paraliturgicznych wymienić należy 
majówki, nabożeństwa różańcowe i nowenny do Dzieciątka Jezus. Jednak najbardziej 
popularne z nich były majówki. Organizowano je samorzutnie niemal pod wszyst-
kimi kapliczkami. Przez cały maj w porze wieczornej zbierały się grupy młodzieży 
i dzieci oraz starszych osób, aby niejednokrotnie do późnej pory wieczornej śpiewać 
litanię loterańską i inne pieśni nabożne, nie tylko maryjne. Wśród poszczególnych 
grup występowała niekiedy swego rodzaju rywalizacja, gdzie najpiękniej i najgło-
śniej śpiewają. W okresie wiosennym ludność odnawiała z tej okazji kapliczki, krzy-
że oraz przyozdabiała je wieńcami i sztucznymi kwiatami; przykładowo do 1944 
roku w ścianie pałacu Tyszkiewiczów w Weryni znajdowała się mała kapliczka – oł-
tarzyk, przy której dworzanie odprawiali majówki118. Pisała o tym Klementyna Kró-
likiewiczowa z Tyszkiewiczów w jednym ze swoich listów: „Blisko domu od strony 
wschodniej rosła duża stara lipa. Na niej był przytwierdzony dzwonek (tzw. sygna-
turka), która wzywała na nabożeństwa majowe, czerwcowe i październikowe. Odby-
wały się one przy ołtarzyku w ziemi. Kto mógł – to na nie przychodził, a pacierze 
prowadziła moja śp. Matka”119.

118  M. Piórek, Pięć wieków Weryni, s. 319.
119  K Królikiewiczowa, Opis domu rodzinnego, ZK, 1997, nr 1, s. 9.
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Akcje umoralniające prowadziła także parafia. W jej działaniach pierwszoplano-
wą rolę odgrywała również walka z pijaństwem. Propagowaniu abstynencji służyły 
działania trzeźwościowe wśród licznych parafian. Przeprowadzono je w parafii kol-
buszowskiej w 1848 roku oraz w latach 1853-1867120. W całokształcie swych reform, 
zmierzających do ożywienia wiary wśród ludzi, diecezja tarnowska poświęciła w dru-
giej połowie XIX wieku dużo starań różnym bractwom i stowarzyszeniom poboż-
nym. W parafii istniało Bractwo Różańca i Szkaplerza Świętego. Parafianie pielgrzy-
mowali często do Leżajska i Borku ze względu na odbywającą się tam uroczystość 
Pogrzebu Matki Boskiej. Do Częstochowy udawały się tylko pojedyncze osoby121.

Inaczej rozwijały się nabożeństwa różańcowe. Istniało kilka rodzimych sposo-
bów zbiorowego odmawiania tej modlitwy. Nabożeństwa różańcowe w kościołach 
– według publicystyki kościelnej – zapoczątkował papież Leon XIII pod koniec XIX 
wieku. W naszym kraju wprowadzono to nabożeństwo jako tzw. „nieszpory paździer-
nikowe” w pierwszym ćwierćwieczu ubiegłego wieku. Na ten wzór zaczęła je odpra-
wiać tutejsza ludność w wielu kapliczkach na terenie całej parafii. W przeciwieństwie 
do tego praktyka zbiorowego odmawiania różańca „po domach” była w tutejszej pa-
rafii znacznie starsza. Krzewili ją członkowie „Bractwa św. Różańca”. Oni to zbie-
rali się raz w miesiącu w celu dokonania tzw. „zmianki tajemniczek różańcowych”. 
Każda grupa posiadała własny program. Liderami tych grup były najczęściej, w XIX 
wieku i później, osoby umiejące dobrze czytać i śpiewać.

Zwyczaj odprawiania nowenny przed Bożym Narodzeniem miał także w parafii 
kolbuszowskiej starą historię. Książeczki zawierające tekst tego nabożeństwa były 
pierwotnie nieliczne, a poza tym brak umiejętności czytania w wielu przypadkach 
utrudniał wykonanie tego zadania. Niemniej jednak były jednostki w każdej wsi, 
które nabyły tę umiejętność. Z biegiem czasu rozpowszechniły się książeczki, wielu 
ludzi nabyło umiejętność czytania, dlatego poniechali pierwotnego zwyczaju zbioro-
wego odprawiania „nowenn” na korzyść rodzinnej praktyki.

Pobożność u tutejszych parafian objawiała się także w zwyczaju związanym z po-
sługą kapłańską u chorych. Z tej okazji krewni i najbliżsi sąsiedzi przygotowywali 
odpowiednio izbę, w której leżał chory. Na przyjazd kapłana z wiatykiem schodzili 
się także i sąsiedzi. Śpiew pieśni eucharystycznych towarzyszył początkowym ce-
remoniom liturgicznym, a następnie zebrani asystowali choremu aż do przyjazdu 
duszpasterza.

Życie codzienne parafian było na wskroś przepojone pierwiastkami religijnymi. 
Każdą ważniejszą pracę rozpoczynano modlitwą. Niektórym zajęciom zbiorowym, 
jak roboty polowe w miejscowym folwarku, a także i u siebie (zespołowe darcie 
pierza, podsumowanie żniw we dworze lub we wsi, tzw. dożynki), towarzyszył za-
wsze śpiew pieśni religijnych oraz świeckich. Największy przejaw religijności u pa-
rafian obserwować można było w okresie świąt: Bożego Narodzenia, Wielkanocy, 
Zielonych Świątek i Bożego Ciała. Święta kościelne obchodzono bardzo uroczyście 

120  K. Skowroński, Daty z dziejów parafii Kolbuszowa, s. 5.
121  W. Smoleń, s. 267.
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i skrupulatnie. Trwały one bardzo długo i było ich znacznie więcej niż obecnie. Także 
wszystkie uroczystości rodzinne, od chrztu przez wesele do pogrzebu, były obcho-
dzone bardzo solidnie. Świętowanie polegało na z gruntu odmiennym sposobie życia 
niż w dni powszednie. Nie tylko wstrzymywano się od wszelkiej pracy, ale odbijano 
sobie dni postu i głodu przez przejadanie się do ostateczności, zapijanie się do nie-
przytomności tańczenie na weselach przy muzyce do upadłego.

Jednakże obok pierwiastków religijnych w dawniej kulturze ludowej – zdaniem 
miejscowych etnografów – nie trudno było dojrzeć także i objawy sprzeczne z wiarą 
i etyką chrześcijańską. W omawianym okresie ludność sprzyjała różnym przesądom, 
zabobonom, wróżbiarstwu, a nawet czarom. W ślad za tym prymitywizmem religij-
nym szło zjawisko rozluźnienia obyczajów. Często religijność ograniczała się na ogół 
do odmawiania pacierzy, zachowania postów i przyjmowania koniecznych sakramen-
tów świętych. Natomiast nie dbano o poszanowanie własności prywatnej, dobrego 
imienia, praktykowania miłości bliźniego, opieki nad starcami. Nagminnie też pleniło 
się pieniactwo, awanturnictwo, alkoholizm oraz „rozpusta”122.

2. Szkoła

Przy kościele parafialnym w Kolbuszowej zaistniała szkoła parafialna. Pierwsza 
wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1604 roku. Placówka przetrwała do końca XVIII 
wieku, a następnie została przekształcona w szkołę trywialną. Z chwilą zajęcia połu-
dniowej części Polski przez władze austriackie w wyniku pierwszego rozbioru Pol-
ski stan szkół ludowych na terenie całej monarchii był opłakany. Później sytuacja 
szkolnictwa uległa znacznej zmianie. Szkolnictwo ludowe za panowania cesarzowej 
Marii Teresy i jej syna Józefa II zostało przeorganizowane w oparciu o statut szkolny 
z 1774 roku pod tytułem Ogólny regulamin dla niemieckich trywialnych i normalnych 
szkół we wszystkich c. k. dziedzicznych państwach123, a następnie poprzez wprowa-
dzenie przymusu szkolnego (od 5 do 12 roku życia) oraz obowiązku patronatu szkol-
nego. Zakładano istnienie w każdej wsi szkoły trywialnej, utrzymywanej przez gminę 
i dwór (dominium). Galicja przechodziła te same etapy, co szkoła ludowa austriacka. 
System szkół ludowych przetrwał prawie bez zmiany aż do ustanowienia Rady Szkol-
nej Krajowej w 1867 roku.

Nie zmieniły sytuacji szkoły trywialnej także następne posunięcia cesarza Józe-
fa II, które miały na celu szerzenie znajomości języka niemieckiego wśród nowych 
poddanych. Realizacji obowiązku szkolnego miało służyć także zarządzenie władz 
z 1790 roku zabraniające przyjmowania chłopców na naukę rzemiosła bez świadec-
twa ukończenia szkoły ludowej. O nakreśleniu roli szkoły w ówczesnym społeczeń-
stwie polskim wypowiedział się inspektor cesarsko-królewskich szkół Kazimierz 
Wohlfeil w Krakowie w dniu 5 stycznia 1802 r. podczas inauguracji ćwiczeń na-
uczycielskich i katechetycznych: „Państwo nie może pragnąć, aby dzieciom wpajano 

122  Wspomina o tym tradycja ludowa. Świadectwem są liczne procesy sądowe zawarte w aktach sądo-
wych. Również księgi metrykalne uwidaczniają wzmianki o dzieciach nieślubnych.
123  Dzieje szkolnictwa i oświaty na wsi polskiej do 1918 r., t. I, red. S. Michalski, Warszawa 1982, 
s. 248.
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skłonność do uczoności, nie może chcieć, aby w nich wzniecono choćby tylko pociąg 
do niej, bo społeczeństwo potrzebuje wielu czynnych, a niewielu uczonych”124. Było 
to zgodne z licznymi późniejszymi poglądami głoszonymi przez liderów grupy kon-
serwatywnej szlachty polskiej na terenie Galicji, do której należał m.in. dr Jan Hupka 
z Niwisk.

Na początku XIX wieku reakcyjna polityka cesarza Franciszka I wpłynęła na dal-
sze losy szkoły ludowej. Nasilenie dążeń wolnościowych w państwie austriackim 
spowodowało zmianę polityki oświatowej, zmierzającej do zabezpieczenia i utrzy-
mania istniejących stosunków społeczno-politycznych. W 1805 roku weszła w życie 
tzw. polityczna ustawa szkolna, która utrzymywała istniejący podział szkół ludowych 
aż do roku 1845 z pewną zmianą w 1815 roku, kiedy znacznie rozszerzono wpływ 
Kościoła katolickiego na szkolnictwo. Na wsi i w małych miasteczkach nadal istniały 
szkoły trywialne. Ich głównym celem było wychowanie najniższych warstw społe-
czeństwa na wiernych poddanych monarchii, na pracowitych, roztropnych rolników 
i rzemieślników125. Uczono w nich przede wszystkim religii, czytania, pisania oraz 
rachunków, a proboszczom powierzono zadanie kierowania nimi i kształtowanie at-
mosfery pedagogicznej wśród społeczności szkolnej. Podstawowy wymóg wobec 
kandydata do zawodu nauczycielskiego był następujący: „(…) posiadanie zdrowego 
rozsądku, postawy religijnej i bogobojnej”126.

Ustawa ta nakładała obowiązek utrzymywania szkół wiejskich na właścicieli ziem-
skich. Ich negatywny stosunek do nauki dzieci chłopskich nie zmienił się. Podobnie 
ludność wiejska przejawiała niewielkie zainteresowanie kształceniem swych dzieci. 
W 1815 roku władze austriackie oddały szkolnictwo ludowe pod ściślejszy nadzór 
biskupów, którzy powołali do tego celu wizytatorów, a ich zadaniem było czuwanie 
i pełnienie kontroli nad życiem nauczyciela, dzieci oraz funkcjonowaniem szkoły.

W szkołach ludowych uczył zazwyczaj jeden nauczyciel bez lub z pomocnikami, 
według ilości izb szkolnych. Katechetą był miejscowy duszpasterz. W pierwszym od-
dziale – dwurocznym (klasa elementarna i pierwsza) uczono katechizmu, znajomości 
liter, zgłosek, słów, a także początków rachunku z pamięci. W drugim oddziale (jed-
norocznym) odbywały się dalsze zajęcia z wymienionych przedmiotów, a także uczo-
no rachunków z zastosowaniem wyliczeń pisemnych oraz pisania listów127. Niektórzy 
badacze tego zagadnienia sądzą, że w szkołach parafialnych realizowano program, 
który nie tylko umożliwiał uczniom zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie pisania 
i czytania, rachunków, gramatyki, ale także innych elementarnych dziedzin nauki.

Podstawowym podręcznikiem religii był katechizm kanonika poznańskiego Bene-
dykta Herberta (Uniwersytet Krakowski, Gimnazjum we Lwowie, Akademia Lubrań-

124  Dzieje szkolnictwa i oświaty, s. 250; B. Górka-Starzec, E. Dudziak, 400-lecie oświaty w gminie Ni-
wiska, ZK, 2002, nr 3, s. 10.
125  Dzieje szkolnictwa i oświaty, s. 250.
126  Tamże, s. 251.
127  M. Piórek, Pięć wieków Weryni, s. 226.
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skiego)128. W późniejszym okresie pojawiły się nowe opracowania katechizmu zgod-
nie z ustaleniami synodalnymi. Do innych pomocniczych książek należy zaliczyć: 
mszały, księgi liturgiczne, księgi metrykalne i do nauki języka łacińskiego. Każda pa-
rafia miała swój księgozbiór (bibliotekę) uzupełniony na przestrzeni lat. Do podsta-
wowych metod nauczania zaliczyć należy wykład i ćwiczenia. Obowiązkiem ucznia 
było posiadanie przynajmniej dwóch zeszytów. W szkołach parafialnych, a następ-
nie trywialnych dużo uwagi poświęcano wychowaniu uczniów, szczególnie karności 
i dyscyplinie: „(…) karność szkolna nie powinna opierać się na kiju, ani też na nad-
miernym używaniu rózgi. Karanie winno być umiarkowane i odpowiednie do wykro-
czenia, surowość odstręczała wielu od nauki i obrzydziła ją na całe życie”.129

Interesujące m.in. dla dekanatu mieleckiego było stwierdzenie: „Otóż przez wiele 
lat brak było w parafii szkół trywialnych. W związku z tym w niektórych z nich tra-
dycyjnie utrzymywano szkółki parafialne, które prowadzili proboszczowie, organiści. 
Charakterystyczna jest tu również sieć szkół niedzielnych, czy fakty tworzenia przy 
parafiach szkółek filialnych”130. W roku 1846 istniała szkoła trywialna w Kolbuszo-
wej, zaś filialne szkoły parafialne w Siedlance i Trzęsówce prowadził ks. Jan Książek, 
o którym pisano: „(…) z nie mniejszym zapałem i zręcznością zajmuje się szkołą”131. 
Nie stwierdzono w czasie wizytacji istnienia szkół w Cmolasie: „wikariusz ks. Wła-
dysław Żarlikowski (…) spraw szkolnych nie prowadzi, ponieważ szkoły jeszcze nie 
ma”; podobnie było w Ostrowach132.

Tabela 10. Stan uczniów kolbuszowskiej szkoły trywialnej w latach 1849-1866133

Lp. Rok nauki Ilość uczniów Ilość uczniów powtarzających klasę
1. 1849 25 -
2. 1851 28 -
3. 1856 120 40
4. 1857 140 50
5. 1858 160 40
6. 1860 155 60
7. 1863 152 -
8. 1864 160 -
9. 1866 122 -

Z tabeli wynika, że w latach 1851-1864 nastąpił wielokrotny wzrost ilości uczniów 
w porównaniu do roku 1851; ilość powtarzających klasę wynosiła od 25-33 % ogółu 
uczniów. Uczniami kolbuszowskiej szkoły byli chłopcy, w tym także dzieci wyznania 

128  B. Herbert, Nauka prawego chrześcijanina przez Benedicta Herberta kaznodzieję i kanonika po-
znańskiego napisana, Kraków 1566.
129  Zbiory KUL, A. Zapart, Szkolnictwo parafialne w archidiakonacie sandomierskim w XVI-XVIII w., 
Lublin 1976, s. 261-262, mps.
130  T. Opas, Region mielecki na ziemi mieleckiej, w: Mielec. Studia i materiały, t. 3, s. 397.
131  J. Białobok, s. 202.
132  Tamże, s. 199-200.
133  M. Piórek, Pięć wieków Weryni, s. 227.



127

mojżeszowego. Szkoła utrzymywana była przez kolbuszowską gminę, która przy-
kładowo w roku 1868 wydała ze swojego budżetu 248 złr 95 kr.134 Dekanatowi mie-
leckiemu były podporządkowane szkoły trywialne (parafialne) m.in. w miejscowo-
ściach: Cmolas, Kolbuszowa, Niwiska („ks. Konstanty Osieciński, który (…) rzadko 
odwiedza szkołę”)135, Ostrowy Tuszowskie, Trzęsówka (pierwsza wzmianka w roku 
1816136, druga w roku 1839137). Informuje o tym poniższa tabela. Wynika z niej, że 
nauczycielami byli zarówno miejscowi księża, jak i świeccy.

Tabela 11. Szkoły trywialne (parafialne) w rejonie Kolbuszowej w latach 
1817-1858138

Lp. Miejscowość (rok 
założenia szkoły)

Imię i nazwisko nauczyciela 
(wiek i rok zatrudnienia) Liczba uczniów

1. Cmolas (1854)
Wincenty Kielar (1857); Jan 
Wąsowicz (1860); Antoni 
Schoetter (24 lata; 1866)

90 (1858)

2. Kolbuszowa (1817)
Antoni Kochanowski (44 lata; 
1836); Józef Lauschka (44 lata; 
1856); Tomasz Zapała (1860)

140, w tym 5 po-
wtarzających rok 
(1857)

3. Niwiska (1855 – szkół-
ka filialna do 1855)

ks. Bartłomiej Mamakiewicz 
(1851); Ignacy Cholewiński 
(1856)

60 (1858)

4.
Ostrowy Tuszow-
skie (szkoła parafialna 
do 1855)

ks. Piotr Pankiewicz (1836); 
Adalbert Michalski (1836); Ste-
fan Woliński (31 lat; 1866)

40 (1858)

5. Trzęsówka (1816, 1839)

ks. J. Rogowski (1839); Sta-
nisław Szlachta (1839); Jan 
Woźniak (1857); Józef Maurer 
(1860) – organista

56 (1856)

6. Siedlanka (1845 szkoła 
parafialna –filialna) Walenty Maciąg –

W tej okolicy w 1845 roku powstała jeszcze szkoła parafialna w Siedlance139, 
a od 1861 roku istniały szkoły w Kosowach, Ostrowach Baranowskich i Jagodniku. 
Dotacja na te szkoły wynosiła 195 fl.140 Patronem szkoły w Trzęsówce był kolator ko-
ścioła, a w Siedlance właścicielka dóbr mieszkająca w Weryni, hrabina Felicja Tysz-

134  Tamże, s. 228.
135  J. Białobok, s.202.
136  T. Opas, s. 396.
137  Schematismus universi Venerabilis Cleri Saecularis et regularis Dioeceseas Tarnoviensis Anno Do-
mini 1839, Tarnów 1839, s. 530; E. Wilk, Dzieje szkoły i nauczania w Trzęsówce do 1950 r., Rzeszów 2000, 
s. 11.
138  T. Opas, s. 394-396. Wykaz został opracowany na podstawie danych zawartych w schematyzmach 
kościelnych diecezji tarnowskiej z lat 1836-1866.
139  M. Maciąga, Szkolnictwo i oświata, s. 533.
140  J. Grabiec, Parafia Trzęsówka, zarys historyczny, Tarnów 1968, s. 28, mps.
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kiewiczowa z Reyów. W 1856 roku brak było nauczyciela w Trzęsówce141; w Kolbu-
szowej w roku 1836 Antoni Kochanowski pobierał roczne uposażenie w wysokości 
103 fl. 3 kr.

Miejscowości wymienione w powyższej tabeli w latach 1784-1891 po utworzeniu 
diecezji tarnowskiej należały do dekanatu mieleckiego142. W listopadzie 1891 roku 
biskup Ignacy Łobos utworzył dekanat kolbuszowski z następującymi parafiami: Kol-
buszowa, Cmolas, Niwiska, Ostrowy, Trzęsówka i Rzochów143. Stanowisko dziekana 
pełnili m.in. proboszczowie z tych parafii: ks. Jan Konopka z Kolbuszowej (1830-
1847), ks. Ludwik Ruczka z Kolbuszowej (1867-1885) i ks. Jan Popławski z Cmola-
su (1834-1842). W roku 1829 ks. Jan Konopka został mianowany inspektorem szkół 
galicyjskich w cyrkule tarnowskim144. W roku 1864 wystawiono w Trzęsówce szkołę, 
„na którą kolator Feliks Dolański dał drzewo z gminy Trzęsówka, Jagodnik i Koso-
wy, oprócz zwoźby i innej pomocy złożyli 300 zł”145.

Tabela 12. Stan liczbowy uczniów w szkole w Trzęsówce w latach 1856-1866146

1856 1857 1858 1860 1863 1864 1866
56 50 50 62 54 60 67

Jak wynika z tabeli, w latach 1860-1866 liczba uczniów szkole w Trzęsówce 
sukcesywnie wzrastała od 12-17 osób. Szkoła trywialna powstała w 1855 roku przy 
poparciu miejscowego dziedzica i władz państwowych. Do szkoły, której kierowni-
kiem i nauczycielem został Ignacy Cholewiński, uczęszczało 116 uczniów, w tym 
do „Szkoły Niedzielnej” 26. W notatce w „Skorowidzu wizytacji szkoły z lat 1856-
1950” zachował się następujący zapis z datą 9 września 1856 r.: „Byłem dnia 12 
września 1856 w szkole, aby się przekonać czy się wszystkie dzieci w szkole znajdu-
ją, spostrzegłem, że niektóre jeszcze nie przybyły. Dał mi nauczyciel wykaz, do na-
pędzenia ich. Ignacy Jemioło – dozorca szkolny”. Następny zapis pochodzi z dnia 21 
listopada 1856 r.: „Byłem w szkole dla przekonania się o uczęszczaniu dzieci i prze-
konałem się, że dużo dzieci pochorowało na kaszel, także drzewo nie było do szkoły 
odstawione, więc uradziłem z nauczycielem, aby się udać do urzędu o pomoc, dla 
dostawienia drzewa na opał do szkoły. Ignacy Jemioło – dozorca szkolny”147.

W roku 1872 ze względu na wielką potrzebę miejscowej szkoły czteroklasowej 
i „ubóstwa gminy” w Kolbuszowej ks. L. Ruczka za zgodą biskupa tarnowskiego 
„podarował 80 sążni do darowanych już 80 sążni w r. 1852” w celu jej dalszej roz-
budowy. Zastrzegł jednak w umowie, że „w razie gdyby ten grunt użyto na inny cel, 

141  Schematismus z 1836 r., Tarnów 1836, s. 12-15.
142  J. Białobok, s. 167, 169. 
143  Rocznik diecezji tarnowskiej 1967, Tarnów 1967, s. 193.
144  Schematismus universi venerabilis Cleri dioeceseos Tarnoviensis A. D. 1829, Tarnów 1829, s. 17.
145  Tamże.
146  E. Wilk, s. 13.
147  B. Górka-Starzec, E. Dudziak, s. 10.
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wówczas pole to wraca do beneficjum probostwa kolbuszowskiego”148. W wyniku 
rozbudowy szkoły okazało się, że „budynek szkolny nie może się pomieścić na da-
rowanym polu, a roboty według zawartego kontraktu nie można było wstrzymywać, 
przeto ks. L. Ruczka 7 lipca 1874 r. odstąpił dodatkowo z gruntu plebańskiego 27 sąż-
ni pod tym samym warunkiem, co przedtem. Darowiznę potwierdziła Kuria Biskupia 
w Tarnowie i Namiestnictwo we Lwowie149.

Jako przewodniczący Okręgowej Rady Szkolnej w Kolbuszowej w roku szkolnym 
1891/1892 ks. Ludwik Ruczka wytypował egzaminatorów – przewodniczących ko-
misji egzaminacyjnych w szkołach ludowych powiatu kolbuszowskiego. Egzaminy 
były wyznaczone na czerwiec 1892 roku. Wśród przewodniczących byli m.in. księ-
ża: w Hucie Komorowskiej i Krzątce – ks. Wilkowski z Majdanu, w Kolbuszowej, 
Kolbuszowej Dolnej – ks. L. Ruczka z Kolbuszowej, w Komorowie i Ostrowach 
Tuszowskich – ks. Chwalibóg z Ostrów Tuszowskich, w Kosowach – ks. Sikora 
z Niwisk, w Dzikowcu – ks. Królikowski, w Majdanie – ks. Sleczkowski, w Niena-
dówce – ks. Momidłowski, w Ostrowach Baranowskich i Trzęsówce – ks. Płaneta 
z Trzęsówki, w Przedborzu – ks. Klepka z Kolbuszowej, w Raniżowie – ks. Szaynok, 
w Ranischau – ks. Fuzler, w Sokołowie – ks. Stokowski, w Trzebosi – ks. Tokarski, 
w Widełce i Woli Raniżowskiej – ks. Broda z Przewrotnego, w Wilczej Woli i Spiach 
– ks. Żywicki, w Woli Prusinowskiej – ks. Burda ze Spi, w Wólce Sokołowskiej – ks. 
Wróblewski z Górna, w Zielonce – ks. Róg z Raniżowa150.

3. Szczególne wydarzenia

W kolbuszowskiej parafii zanotowano następujące najważniejsze wydarzenia:

1. Pan Kobylański zebrał składki na odnowienie ołtarza Najświętszej Maryi Panny 
35 złr 98 h. w 1887 roku.

2. W 1925 roku urządzono ośmiodniowe misje dla parafian, a trzy tygodnie wcze-
śniej zorganizowano krucjatę modlitw o ich skutek. Każdy parafianin miał obo-
wiązek dodawać do każdej modlitwy wieczornej: 5 razy Ojcze Nasz, 5 Zdrowaś 
Mario i 5 Któryś cierpiał, by wyprosić łaskę wykorzystania tych świętych dni151.

3. W 1925 roku odbyła się wizytacja kanoniczna i dekanatu. Dokonał jej sufragan 
diecezji tarnowskiej bp dr Edward Komar. Wizytacja trwała 3 dni152.

4. W roku 1926, w trzynastą niedzielę po Zielonych Świątkach, odbyła się procesja 
jubileuszowa do kościoła w Kupnie; natomiast w piętnastą niedzielę po Zielonych 
Świątkach druga procesja jubileuszowa do kościoła w Cmolasie153.

148  APK, Liber documentorum parochiae Kolbuszoviensis, s. 161; APK, LMK, s. 32.
149  Tamże.
150  M. Piórek, Pięć wieków Weryni, s. 232-233.
151  APK, Ogłoszenia parafialne. Rok 1925. Dominica Quinquagesima; APK, LMK, s. 34.
152  Tamże.
153  APK, Zeszyt: ogłoszenia parafialne. Rok 1926; APK, LMK, s. 34.
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5. Zgodnie z zarządzeniem Biskupa Ordynariusza, w roku 1926 zorganizowano 
zbiórkę płodów rolnych na rzecz Seminarium Duchownego w Tarnowie154.

6. Kupiono ze składek parafian drugi dzwon, który kosztował 1.700 zł155.

7. Rozbudowano i zrestaurowano budynek plebanii.

Z innych ważniejszych wydarzeń za pasterzowania ks. A. Dunajeckiego należy 
wymienić:

1. w roku 1936 zorganizowano w parafii misje, które obsługiwali saletyni z Dębowca;

2. w dniach 10-13 maja 1936 r. odbyła się wizytacja kanoniczna, której dokonał su-
fragan diecezji tarnowskiej bp dr Edward Komar.

Z parafii kolbuszowskiej wyświęceni zostali następujący księża: ks. Jan Stanisław 
Dec z Weryni (1906), ks. Marian Bielawka (1909), ks. Jan Kozioł (1918), ks. Michał 
Przywara z Kolbuszowej Dolnej (1904), ks. Ludwik Tokarz (1900), ks. Teofil Dec 
(1930), ks. Jan Wilk (1930), ks. Stanisław Kudej (1932), ks. Franciszek Siekierski 
(1932), o. Rafał Szypuła – kapucyn z Weryni (1932). Inni księża rodacy to: ks. Wło-
dzimierz Siekierski (1936), ks. Jan Starzec – misjonarz (1937), ks. Jan Skiba (1939) 
i ks. Jan Sobota (1939).

Przywołać tu trzeba postać ks. doc. dr. Józefa Brudza, profesora Seminarium 
Duchownego w Tarnowie. Urodził się w roku 1912 w Weryni. Po ukończeniu szkoły 
powszechnej w swojej miejscowości, a następnie szkoły średniej, podjął studia teolo-
giczne w Tarnowie. Na kapłana został wyświęcony w 1935 roku. Był pracownikiem 
naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Seminarium Duchownego 
w Tarnowie. W czasie II wojny światowej był represjonowany przez okupanta nie-
mieckiego. Został aresztowany przez gestapo wraz z 20 alumnami oraz rektorem ks. 
R. Sitko i ks. J. Piskorzem. Przebywał jako więzień w obozach koncentracyjnych 
w Oświęcimiu i Dachau. Po wojnie urządził bibliotekę seminaryjną w Tarnowie. 
W 1959 roku jako docent UJ wykładał w tarnowskim seminarium. Prowadził działal-
ność naukową. W 1946 roku był redaktorem „Directorium” i przewodniczył „Caritas 
sacerdotalis” w Tarnowie. Piastował godność Prałata Honorowego Ojca Św. Zmarł 
w roku 1985, w 73. roku życia i 50. roku kapłaństwa. Pochowany został na cmentarzu 
w Tarnowie156.

Ks. Antoni Furgał urodził się 16 września 1912 r. w Kolbuszowej. Był synem 
Józefa i Heleny z d. Antos. Jego ojciec przybył do Kolbuszowej razem z ks. Janem 
Markiewiczem. Po ukończeniu szkoły powszechnej i gimnazjum Antoni wstąpił 
do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie uzyskał w 1939 
roku we Francji w miejscowości Le Mans. W czasie wojny pracował w polskim szpi-
talu wojskowym, następnie wyjechał do Szkocji, gdzie był kapelanem w polskich 
oddziałach wojskowych. Po wojnie powrócił do Francji i w Le Mans uczył religii 

154  Tamże.
155  Tamże.
156  M. Piórek, Pięć wieków Weryni, s. 277.
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w Kolegium św. Ludwika. W 1960 roku wyjechał do USA. Zmarł w roku 1987. Zo-
stał pochowany na cmentarzu w Kolbuszowej157.

Ks. prał. dr Michał Tokarz urodził się w dniu 30 listopada 1915 r. w Kolbuszowej 
Górnej. Był synem Józefa i Wiktorii z Wiktorów. Po ukończeniu szkoły powszech-
nej i gimnazjum w Kolbuszowej oraz po uzyskaniu świadectwa dojrzałości wstąpił 
do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie – mimo zawieszenia 
uczelni – uzyskał w dniu 8 czerwca 1941 r. Początki pasterzowania odbył w parafii 
kolbuszowskiej pod opieką ks. A. Dunajeckiego. Następnie w mrokach okupacji nie-
mieckiej powrócił do Tarnowa, gdzie otrzymał stanowisko wikariusza w Radłowie. 
Tam omal nie został aresztowany podczas rewizji, gdyż w jego mieszkaniu znajdowa-
ła się radiostacja ukryta jeszcze przez poprzedniego wikariusza. Brał aktywny udział 
w tajnym nauczaniu. Po wojnie pracował w parafii w Bochni. Studiował na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim, gdzie w 1945 roku uzyskał magisterium, a następnie w 1949 
roku doktorat. W następnych latach pracował jako katecheta w Sędziszowie Mało-
polskim i Dąbrowie Tarnowskiej. Oprócz pracy z młodzieżą pracował w Radzie Pry-
masowskiej i w Sądzie Rodzinnym. W 1963 roku wyjechał do Brazylii i tam podjął 
pracę duszpasterską wśród Polonii i miejscowej ludności. Po dwóch latach powrócił 
do Tarnowa, gdzie był katechetą w I Liceum Ogólnokształcącym, a także rektorem 
kościoła pw. św. Józefa. Zmarł 2 sierpnia 1998 r.; pochowany został na cmentarzu 
w Kolbuszowej158.

IV. Grupy religijne i stowarzyszenia wiernych
Dużą rolę w kształtowaniu kultury religijnej wszystkich parafian, a szczególnie 

mieszczan odgrywały bractwa religijne. Ich początki sięgają czasów średniowiecz-
nych. W Polsce rozpowszechniły się w XVII i XVIII stuleciu159. Animowały one ży-
cie religijne swoich członków poprzez wspólne modlitwy, nabożeństwa, uczestnictwo 
w pogrzebach, msze za dusze zmarłych członków, prowadziły także działalność do-
broczynną w całej parafii.

Życie religijne parafian przy kolbuszowskiej świątyni w drugiej połowie XVII 
wieku skupiało się wokół działających bractw religijnych. Jako pierwsze wymienione 
zostało w roku 1646 Bractwo św. Anny160: „Jan niżey podpisany daie ten kwit JM. 
Panu Samuelowi Sirtoffowi, iż oddał dług złotych czterysta do Bractwa św. Anny 
należący, który jest w kościele kolbuszowskim A ten dług był zapisany na Folwarku 
Nieboszczyka Pana Malinskiego małżonków pod miastem Zochowskim y na rolach 
do tegoż Folwarku Nieboszczyka Pana Malinskiego małżonków, iż oddał (...) dla 
lepszey wiary i pewności podpisali się. Działo się w Kolbuszowey dies 8 Januarii 
Anno Dom. 1688. Franciszek Zaorlicz”161. Następnie wymienione zostało Bractwo 

157  H. Dudzińska, Ksiądz Antoni Furgał (1912-1987), PK, 1997, nr 64, s. 8.
158  S. Tokarz, Ksiądz prałat dr Michał Tokarz, PK, 1998, nr 75, s. 6.
159  J. Miński, Historia Kościoła, t. 2, Opole 1960, s. 201.
160  S. Zych, Z badań nad dziejami, s. 15
161  Księga wójtosko-ławnicza, s. 152,
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Różańcowe (1672)162 i Bractwo Drogi Krzyżowej163. Ich obecność świadczyła o dużej 
aktywności duszpasterzy i zaspokajaniu potrzeb duchowych ludności. Dużej pomo-
cy wiernym udzielały także poszczególne zakony, m.in. bernardyni z Warszawy164. 
W XVIII wieku powstały i działały jeszcze inne bractwa.

Tabela 13. Bractwa religijne w parafii kolbuszowskiej w XVIII-XIX wieku165

Lp. Nazwa bractwa Rok założenia
1. Bractwo Św. Anny 1646, 1672
2. Bractwo Różańca Świętego 1672
3. Bractwo Św. Trójcy 1761
4. Bractwo Drogi Krzyżowej 1745
5. Towarzystwo Wstrzemięźliwości 1844

Bractwo Św. Anny działało na zasadzie bractwa literackiego i przeznaczone było 
dla dworzan, zaś Bractwo Św. Różańca było zrzeszeniem dla wszystkich parafian. 
O przynależności do jednego z nich stanowił fakt, czy dany kandydat posiadał umie-
jętność czytania i modlenia się z książek. Bractwo Św. Józefa z kolei zrzeszało rze-
mieślników kolbuszowskich, głównie stolarzy. W kościele parafialnym w terminarzu 
roku kościelnego istniały następujące odpusty: w święto Róży z Limy oraz w święta 
poszczególnych patronów istniejących bractw: Świętej Trójcy, Różańca św. i św. Jó-
zefa166. Finansowo konfraternie były wspierane przez kolejnych kolatorów i kolbu-
szowskie cechy.

W okresie międzywojennym władze kościelne na podstawie dokumentów papieża 
Piusa X z 18 grudnia 1903 r. i 1905 roku powołały do życia Akcję Katolicką – orga-
nizację społeczną katolików. Jej program oparty został o zasady Ewangelii. Jej ce-
lem było przywrócenie panowania Chrystusa Króla i Jego Królestwa w duchu hasła 
„Odnowić wszystko w Chrystusie”, aby treści te przenikały i kształtowały codzienne 
życie katolików. Właściwie idee te wcielił w życie dopiero Pius XI, wydając w roku 
1922 encyklikę Ubi arcano Dei.

W Polsce Konferencja Episkopatu w Poznaniu w 1930 roku przyjęła w tworzonej 
od podstaw organizacji model włoski, tworząc cztery kolumny odpowiadające czte-
rem stanom oraz ujęła je organizacyjnie w koła. Były to: Katolickie Stowarzysze-
nie Młodzieży Męskiej (KSMM), Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej 
(KSMŻ), Katolickie Stowarzyszenie Mężów (KSM) i Katolickie Stowarzyszenie Ko-
biet (KSK). Organizacja ta powstała w każdej diecezji i parafii, a jej struktura opiera-

162  S. Zych, Z badań nad dziejami, s. 16; S. Nabywaniec, S. Zych, s. 126-127.
163  Tamże.
164  W. F. Murawiec, Bernardyni warszawscy. Dzieje klasztoru św. Anny w Warszawie 1454-1864, Kra-
ków 1973, s. 143-147; W. Kowalski, Dzieje parafii, s. 37-38.
165  K. Skowroński, Daty z dziejów parafii, s. 2; tenże, Gdy Kolbuszowa stawała się stolicą powiatu, 
s. 154; T. Ihnatowicz, A. Maczek, B. Zientara, J. Tarnowski, s. 136; S. Zych, Bractwa religijne w parafii 
Kolbuszowa w czasach staropolskich, ZK, 2000, nr 12, s. 18; tenże, Z badań nad dziejami, s. 15-17; APK, 
Księga Towarzystwa Wstrzemięźliwości zaprowadzonego w Parafii Kolbuszowskiej 27 X 1844 r., b. sygn.
166  S. Nabywaniec, S. Zych, s. 123.
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ła się o parafie, dekanaty i diecezje. Celem Akcji Katolickiej było „zespolenie, orga-
nizowanie i wyrabianie zrzeszeń katolickich dla celów apostolstwa świeckiego, czyli 
dla pogłębiania i szerzenia, wprowadzenia w czyn i obrony zasad katolickich w życiu 
jednostki, rodziny i społeczeństwa, zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego i wskazań 
Stolicy św.”. Stwierdzono również, że nowopowstały ruch religijny stoi poza partia-
mi politycznymi. W programie każdego koła organizowano nabożeństwa, rekolekcje, 
kursy, obozy, pielgrzymki oraz życie towarzyskie i kulturalne (odczyty, akademie, 
wieczornice itp.). Oprócz tego tworzono zespoły chóralne i amatorsko-teatralne. 
Przykładowo w Weryni w roku 1932 działały dwie grupy młodzieży, a opiekunem był 
ks. Władysław Niewolski z Kolbuszowej167. W Kolbuszowej do koła KSMŻ należało 
30 dziewcząt, którymi opiekowały się siostry służebniczki168.

W pracy Akcji Katolickiej w parafii kolbuszowskiej brały udział wszystkie grupy 
społeczne młodzieży i starszych, a szczególnie chłopcy i dziewczęta niemal w każ-
dej miejscowości. W grupie starszej działającej w Kolbuszowej uczestniczyła m.in. 
Maria z Kwileckich Tyszkiewiczowa oraz mieszkańcy z wszystkich miejscowości 
parafii. Interesował się tą działalnością miejscowy starosta powiatowy Jan Scherff 
z małżonką169. Jak pisano, członek Akcji Katolickiej „musi to być pełny człowiek, 
dający sobie radę we wszystkich okolicznościach życia, najlepszy obywatel państwa, 
najlepszy syn narodu, najlepszy fachowiec w swoim zawodzie, a wszędzie i zawsze – 
katolik z przekonania i czynu”170.

W dniu 14 czerwca 1936 r. po sumie odbyło się w Kolbuszowej w sali Domu Ka-
tolickiego zebranie założycieli Kongregacji III Zakonu Św. Ojca Franciszka. Uczest-
niczył w nim o. Rafał z Krakowa, który wcześniej na kilku Mszach św. wygłosił 
homilię dotyczącą działalności Zakonu. W trakcie zebrania wybrano jednogłośnie 
skład Zarządu. Jednocześnie ustalono odbycie podobnych zebrań we wsiach należą-
cych do kolbuszowskiej parafii. Zbieranie składek powierzono Ludwikowi Tomaszo-
wi Salachowi. Z zachowanego protokołu wynika, że 15 czerwca przyjętych zostało 
do nowicjatu 21 osób, z których 3 mężczyzn i 2 kobiety złożyło profesje171. W 1938 
roku prowadziło również w Kolbuszowej działalność Chrześcijańskie Towarzystwo 
Mieszczańskie „Przyjaźń”172.

167  M. Piórek, Pięć wieków Weryni, s. 117, 393.
168  L. Bochenek, s. 5.
169  H. Dudzińska, Wznowienie działalności „Akcji Katolickiej”, PK, 1995, nr 43, s. 5.
170  B. Popek, Akcja Katolicka, jaka była. Wspaniała przeszłość…, ZK, 1995, nr 4, s. 4.
171  APK, Protokół z 15 czerwca 1936 r.
172  MKL AH, nr inw. II-2-4, M. Januszewski, Monografia społeczno-gospodarcza powiatu kolbuszow-
skiego, s. 32.
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V. Kalendarium lat (1939-1944)173

Wojna obronna – wrzesień 1939 r.

Na czasy ks. Antoniego Dunajeckiego przypada wojna z Niemcami, która wybu-
chła 1 września 1939 r. Od 3 do 8 września 1939 r. przechodziły przez Kolbuszowę 
setki tysięcy uchodźców polskich, bądź autami, bądź wozami lub pieszo. Tędy prze-
maszerowała masa wojska polskiego w ordynku oraz wielu rozbitków armii polskiej. 
Pierwsza forpoczta wojska niemieckiego zjawiła się na peryferiach parafii w piątek 
wieczorem 8 września 1939 r. Następnego dnia dotarły główne siły armii niemieckiej, 
które stoczyły z armią polską znajdującą się w Kolbuszowej zażartą bitwę od godziny 
1 do 5 po południu. Z powodu przewagi nieprzyjaciela wojsko polskie wycofało się 
szosą prowadzącą na Raniżów. Poległo w bitwie 82 Polaków. Miasto i Kolbuszowa 
Dolna stanęły w płomieniach. Między innymi spaliła się stara wikarówka, w której 
mieszkał kościelny i organista oraz mieściło się w niej kilka katolickich sklepów. Ko-
ściół został otoczony płomieniami ognia. Dzięki jednak widocznej Opatrzności Bożej 
kościół nie doznał żadnych uszkodzeń. Jeden tylko pocisk przeleciał przez otwarte 
okno kościoła koło organów i wbił się w łuk triumfalny pod sklepieniem kościoła. 
Pocisk nie wybuchł i nie uczynił żadnej szkody. Natomiast dach kościoła i sygnaturka 
zostały uszkodzone od kul karabinów maszynowych, które to szkody w najbliższych 
tygodniach naprawiono. Spłonęło w samym mieście z powodu działań wojennych 71 
budynków mieszkalnych, w Kolbuszowej Dolnej – 145, a w Kolbuszowej Górnej – 1.

Wojsko nieprzyjacielskie po opanowaniu sytuacji wypędziło wszystkich miesz-
kańców miasta między nimi i kolbuszowskich księży na rynek, gdzie pod groźbą 
rozstrzelania przetrzymywano ich całą noc. Tymczasem wojsko urządzało rabunek 
w opuszczonych i dopalających się domach. W kilka dni później zamieniono kościół 
kolbuszowski na więzienie dla jeńców polskich i Żydów. Wyniesiono więc Naj-
świętszy Sakrament z kościoła do zakrystii i przeniesiono do kaplicy św. Stanisława 
na cmentarzu, gdzie odprawiało się nabożeństwa. Po kilku dniach kościół przywró-
cono do pierwotnego stanu.

Okupacja i represje

1939 r.

4 listopada 1939 r. gestapo dokonało aresztowań w parafii. Zaaresztowano nauczy-
cieli i księży. Wzięto więc wtedy z księży kolbuszowskich dziekana ks. A. Dunajec-
kiego oraz ks. Wojciecha Słoninę, katechetę szkół powszechnych. Smutek napełniał 
parafię. W niektórych parafiach dekanatu kolbuszowskiego brakło księży tak, że 
wierni przez dwa tygodnie zostawali bez obsługi duszpasterskiej. Zaaresztowanych 
wywieziono do więzienia w Rzeszowie. Ks. A. Dunajeckiego puszczono tego samego 
dnia w nocy z więzienia w Rzeszowie. Najął on sobie pojazd i przyjechał do Kolbu-
szowej. Ks. Słonina natomiast przesiedział w więzieniu 11 dni.

173  APK, LMK, s. 43-49.
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1940 r.

W lutym 1940 roku władze okupacyjne w Rzeszowie wydały zarządzenie, zabra-
niające duchownym nauczania religii w szkole. 9 sierpnia 1940 r. znowu urządzono 
nagonkę na inteligencję. Spośród duchowieństwa do obozu koncentracyjnego w Ora-
nienburgu wywieziono ks. Wojciecha Słoninę. W roku szkolnym 1940/41 okupacyj-
ne władze niemieckie w Rzeszowie pozwoliły księżom od września nauczać religii 
w szkołach. W latach 1940-1941 przybyło do parafii wiele rodzin z wysiedlonych 
okolicznych gromad: Przyłęk, Kosowy, Niwiska, Ostrowy Tuszowskie, Majdan, Ha-
dykówka i inne.

1941 r.

Z dniem 23 marca 1941 r. wysiedlono w parafii kolbuszowskiej gromadę Świer-
czów. Na etapie wysiedlenia znajdowały się nadto gromady: Domatków, Wola Do-
matkowska, część Bukowca, Nowej Wsi i Brzezówka. Dnia 15 czerwca 1941 r. 
odbyły się w kościele parafialnym w Kolbuszowej prymicje ks. Michała Tokarza 
pochodzącego z Kolbuszowej Górnej. Na wiosnę 1941 roku część parafii została do-
tknięta gradobiciem. Ks. proboszcz Dunajecki zwrócił się do parafian niedotkniętych 
tą klęską z prośbą o pomoc dla poszkodowanych.

1942 r.

Władze okupacyjne niemieckie wydały nakaz zamknięcia kościoła parafialnego 
w Kolbuszowej. Nakaz ten motywowano obawą szerzenia się tyfusu plamistego. Ko-
ściół był zamknięty dwukrotnie: od 15 stycznia 1942 r. do 28 lutego 1942 r. i od 26 
kwietnia 1942 r. do 20 maja 1942 r. Nabożeństwa w tym czasie, zarówno w dnie po-
wszednie, jak i świąteczne, odprawiano tylko w godzinach rannych, a ludność wcho-
dziła do kościoła przez zakrystię. Wielkie drzwi kościoła były zamknięte.

W 1942 roku otwarto w domu parafialnym kuchnię dla ubogiej ludności. Kuchnię 
prowadził wysiedlony proboszcz z Niwisk ks. Jan Kurek, który podczas swego wy-
siedlenia przez cały czas korzystał z gościnności ks. dziekana A. Dunajeckiego. Dla 
zdobycia odpowiednich zapasów na prowadzenie kuchni urządzono w parafii zbiórkę 
artykułów spożywczych. Zbiórką zajęli się miejscowi księża parafialni z ks. Janem 
Kurkiem.

1943 r.

Od połowy marca 1943 r. odbywały się kilka miesięcy na terenie parafii Kolbuszo-
wa zbiórki chleba na rzecz więźniów politycznych w Rzeszowie i Pustkowie. Lud-
ność okazywała zrozumienie dla tej sprawy i chętnie spieszyła z pomocą. W latach 
okupacji niemieckiej ludność parafii Kolbuszowa była zmuszona do zwożenia drzewa 
z okolicznych lasów do tartaku w Kolbuszowej lub też do stacji kolejowej w Mielcu, 
Rzeszowie, Trzcianie i Sędziszowie Młp. Prace te wykonywała ludność parafii na-
wet w niedziele i święta. Od 30 października 1943 r. do 2 listopada 1943 r. odbyły 
się w parafii Kolbuszowa rekolekcje. Ludność znękana ciężarami wojny i ustawiczną 
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obawą o życie własne chętnie korzystała z rekolekcji i tłumnie brała w nich udział, 
szukając pociechy i pomocy w religii.

1944 r.

Z końcem lipca 1944 roku cofające się pod naporem wojsk sowieckich wojska nie-
mieckie stoczyły na terenie parafii Kolbuszowa trzydniową bitwę. Działania wojenne 
miały miejsce w Kolbuszowej Górnej i w mieście Kolbuszowej. Na skutek działań 
wojennych przeszło 20 gospodarstw w Kolbuszowej Górnej zostało spalonych. Takie 
same szkody poniosło miasto Kolbuszowa. Poważnych uszkodzeń doznał również 
podczas działań wojennych kościół parafialny w Kolbuszowej. Część dachu kościoła 
została zniszczona od pocisków. Wszystkie witraże i okna znajdujące się w kościele 
od strony rynku wyleciały, natomiast witraże i okna w kościele od strony Kolbuszo-
wej Dolnej doznały mniejszych uszkodzeń.

Następnej niedzieli, tj. 6 sierpnia 1944 r., ks. Antoni Dunajecki zwrócił się do pa-
rafian z gorącym apelem, by z ich dobrowolnych ofiar można było przeprowadzić re-
mont zniszczonego kościoła i zabezpieczyć go przed dalszym zniszczeniem. Parafia-
nie chętnie spieszyli z pomocą i z większym wysiłkiem budowali dom Boży. Z ofiar 
zdobytych z przeprowadzonej zbiórki w pieniądzach i zbożu załatano zniszczony 
dach na kościele, zabezpieczono sklepienie, a na miejsce witraży wprawiono okna 
i oszklono zwykłymi szybami.

Dnia 15 sierpnia 1944 r. odbył się pogrzeb poległych za Ojczyznę 10 druhów Ar-
mii Krajowej. Polegli pochodzili z parafii Kolbuszowa. Pochowano ich na cmentarzu 
w Kolbuszowej, a na ich mogile wzniesiono pomnik.

1945 r.

Zgon ks. Antoniego Dunajeckiego

Z końcem lutego 1945 r. ks. Antoni Dunajecki śmiertelnie zachorował. Już przed-
tem odczuwał dolegliwości. Ponieważ nie przeciwdziałał chorobie, czyniła ona postę-
py. Rak żołądka trawił organizm wyczerpany przejściami dwóch wojen światowych 
oraz mozolnej codziennej pracy. Śmierć nastąpiła dnia 1 kwietnia 1945 r., w samą 
uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

Mimo radosnego nastroju świątecznego żałoba okryła całą parafię kolbuszowską. 
Parafianie z bólem przyjęli wiadomość o śmierci swego Proboszcza, który po 16 la-
tach proboszczowania na terenie parafii Kolbuszowa pozostawił po sobie wspaniały 
pomnik, a mianowicie obecny kościół parafialny, pomieszczenie dla księży wika-
riuszy i dom parafialny. Cała parafia pogrążona w żałobie z bólem żegnała swego 
proboszcza. Pogrzeb stał się wielką manifestacją religijną parafian kolbuszowskich 
i okolicznych. Ceremonie żałobne odbyły się 4 kwietnia 1945 r. Mimo trudności ko-
munikacyjnych w pogrzebie wzięło udział 29 księży. Kondukt pogrzebowy prowa-



137

dził ks. Wojciech Parysz – dziekan głogowski, proboszcz w Raniżowie. Zwłoki ks. 
Dziekana Antoniego Dunajeckiego złożono w murowanym grobowcu obok grobu 
ks. Franciszka Miklasińskiego na cmentarzu parafialnym w Kolbuszowej. Na grobie 
staraniem rodziny zmarłego i parafian kolbuszowskich wzniesiono pomnik, jako wy-
raz wdzięczności całej parafii za pracę i poświęcenie ks. A. Dunajeckiego dla parafii 
Kolbuszowa.

Aneks
Tabela 14. Wybrane parafie dekanatu mieleckiego w latach 1810 i 1844174

Lp. Nazwa parafii Ilość kapłanów Ilość wiernych
1810 1844 1810 1844

1. Cmolas 2 2 3.383 3.900
2. Kolbuszowa 1 3 6.688 8.653
3. Niwiska* 1 1 2.091 2.426
4. Ostrowy Tuszowskie 1 1 2.373 3.029
5. Trzęsówka 1 1 1.934 2.607

* – w 1844 roku w Niwiskach kościół występował jako filialny.

List z 1853 r.

„Wielmożny Księże Proboszczu i Najłaskawszy Dobroczyńco mój!

Ponieważ kościół Kolbuszowski przez pożar ognia nieszczęśliwemu losowi uległ 
i znacznie podupadł, mając i to na uwadze, iż przy Mojej niegdyś winnicy Pańskiej 
pracując i z niego dochody pobierając, a co więcej, iż sama ludzkość i przywiązanie 
do wiary Jezusa, która obowiązek na mnie wkłada, bym też i ją według możności mo-
jej choć bagatelą przysłużyć się mógł do polepszenia jego pobytu. Prawda, że gotówki 
teraz nie mam, ale Pan Michał Muller (jako własnoręczny Jego list tu załączony opie-
wa) pożyczanym sposobem ode mnie 26 fl. on otrzymał i z długu swego się dotąd nie 
ziścił, przeto umyśliłem tę wyżej wymienioną kwotę na dobroczynny czyn obrócić tj. 
13 fl. leguję na kościół kolbuszowski, a drugie zań 13 fl. na biednych inwalidów, któ-
rzy w obronie kraju swoją wiernością i walecznością się oznaczyli i nam przeto jako 
wiernym synom Najjaśniejszemu Panu Naszemu uczynili przysługę. Zatem bądź tak 
łaskaw Wielmożny Ksiądz Proboszcz przyjąć na siebie ten obowiązek do odebrania 
tej kwoty (26 fl.) od Pana Mullera i na dobry czyn przez ze mnie oznaczony obrócić. 
Wynurzywszy moją myśl za szczęście sobie poczytuję podpisać się.

W-go Ks. Proboszcza i Dobrodzieja uniżonym sługą – ksiądz Józef Sewilski-Wi-
kary; Dembica, 20 grudnia 1853 r.”175

174  B. Kumor, Diecezja tarnowska, s. 55-56; Schematyzm diecezji tarnowskiej z r. 1844, Tarnów 1844, 
s. 24-29.
175  APK, AL, Dokumenty ks. L. Ruczki.
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Pełnomocnictwo

„Pełnomocnictwo

Mocą, którego podpisana gmina Domatkowskiej Woli, w moc polecenia Świetne-
go ck. Starostwa powiatowego w Kolbuszowej z dnia 13 lipca 1873 r. L. 3211 Onu-
frego Jemioło członka gminy Domatkowskiej Woli, pełnomocnicnikiem z tej gminy 
Domatkowskiej Woli do wyboru niestałych członków Komitetu Kościelnego w myśl 
ustawy z dnia 15 sierpnia 1866 r. mianujemy, i temuż ogólną moc i władzę nadajemy 
do poczynienia, co w tym względzie wymagać będzie.

W dowód czego nasze podpisy następują: + Michał Mazur, + Jan Szypuła, + Ję-
drzej Preneta, + Walenty Orzech, + Jakób Guzior, + Walenty Mazur, + Michał Depa, 
+ Szymon Łagowski, + Maciej Saj, + Józef Guzior, + Jan Mazur – przełożony gminy, 
+ Jakób Białek, + Tomasz Rakoczy, + Jan Mycek, + Jan Guzior, + Tomasz Mazur, 
+ Paweł Sitko, + Wojciech Mycek, + Marcin Żądło, + Walenty Draus, + Stanisław 
Kamiński, + Marcin Cudo, + Walenty Kamiński”176.

Pismo

„Do Wielebnego Urzędu Parafialnego w Kolbuszowej!

Odnośnie do prośby z dnia 25 stycznia 1889 r. l. 22 Konsystorz Biskupi oznajmia, 
że przesłaną Nam gotówkę 58 fl. umieściliśmy w Tarnowskiej Kasie Oszczędności 
na kartę wkładkową z dnia 31 stycznia 1889 r. nr 400/82 opiewającą na legat śp. Ka-
tarzyny Łagowskiej i że wymienioną kartę przechowujemy w Depozycie Naszym 
aż do dalszego zarządzenia. Z. Konsystorza Biskupiego. Tarnów, dnia 31 Stycznia 
1889 r. + Ignacy Biskup (podpis czytelny)”177.

(Katarzyna Łagowska zmarła w dniu 22 sierpnia 1883 r. w Przedborzu i cały swój 
majątek ruchomy przekazała na rzecz parafialnego Kościoła w Kolbuszowej)

Tabela 15. Mieszkańcy weryńskiego dworu: chrzty w latach (1890-1911) i śluby 
w latach (1883 – 1905)178

Rok Imię i nazwi-
sko rodziców

Imię i nazwi-
sko dziadków Imię ze chrztu

1890 Marcin Jadach i Marian-
na z domu Tyburczy

Franciszek Jadach i Ma-
ria Wilk, Michał Tyburczy 
i Jadwiga Serafin

Piotr

1890
Klemens Drewnicki i Fe-
licja Antonina z domu 
Boczkowska (kasjer)

Piotr Drewnicki i Karo-
lina Konaszewska, Piotr 
Boczkowski i Józefa 
Gradowska

Roman Teodor 
(1890), Jan (1893 r.) 
Franciszek

176  Tamże.
177  Tamże.
178  Informacje zaczerpnięte z ksiąg chrztów oraz ślubów parafii kolbuszowskiej, obecnie znajdujących 
się w parafii Werynia.
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Rok Imię i nazwi-
sko rodziców

Imię i nazwi-
sko dziadków Imię ze chrztu

1891 Józef Skóra i Anna 
z domu Turek

Wawrzyniec Skóra i Kata-
rzyna Tęcza, Maria Koń Józefa

1891
Walenty Batory i Ma-
rianna z domu Jakubiec 
(famulus aulicus)

Tomasz Batory i Katarzy-
na Starzec, Andrzej Jaku-
biec i Katarzyna Karkut

Jan(1891), Stanisław 
(1893), Józef (1897), 
Franciszka (1900), 
Jadwiga (1903), Ste-
fan (1907) 

1892 Stanisław Dec i Karolina 
z domu Osiniak

Kasper Dec i Maria Nieza-
bitowska, Walenty Osiniak 
i Katarzyna Urszyl

Józef

1896
Janusz hr Tyszkiewicz 
i Konstancja Natalia 
z domu Tarnowska

Stanisław hr. Tyszkiewicz 
i nobilis Julia Cylińska, 
nobilis Natalia Drzewińska

Stanisław Kostka Jan 
Maria

1898
Jan Marzec (famulus 
Com. Tyszk.) i Maria 
z domu Gancarz

Augustyn Marzec i Ce-
cylia, Tomasz Garncarz 
i Ewa

Wawrzyniec, Stani-
sław (ur. 1899)

1899
Michał Skóra i Maria 
z domu Strzelec (famu-
lus aulicus)

Andrzej Skóra i Anastazja 
Zuba, Wawrzyniec Strze-
lec i Zofia Skiba

Wojciech, Zofia i Jó-
zefa (bliźn.), Stani-
sław (1902), Franci-
szek, Józefa (1907)

1901
Franciszek Ruśnica (fa-
mulus aulicus) i Marian-
na z domu Furman

Marcin Ruśnica i Maria Ja-
mół, Wawrzyniec Furman 
i Jadwiga Łuszcz

Józef

1901
Marceli Biesiadecki (fa-
mulus aulicus) i Rosalia 
z domu Kempa (Kępka)

Ignacy Biesiadecki i Lu-
dwika z domu Leśniowski, 
Katarzyna Jadach

Stanisław Józef, Mi-
chalina Franciszka
(1904), Józef (1906)

1902 Andrzej Piórek i Barbara 
z domu Skiba

Józef Piórek i Maria Koń, 
Tomasz Skiba i Zofia 
Strzelec

Wawrzyniec

1902 Henryk Faryniarz i Ka-
rolina Sejtyna

Józef Faryniarz i Henry-
ka Kaczor, Józef Sejtyna 
i Agnieszka Śmietana

Bronisław

1904 Jan Stykowski i Maria 
z domu Zuber

Jakub Stykowski i Maria 
z domu Nowak, Jakub Zu-
ber i Franciszka Przybyło

Franciszek

1904
Aleksy Pyrek (faber 
ferrarii) i Katarzyna 
z domu Gola

Jan Pyrek i Dorota Kałuc-
ka, Szymon Gola i Kata-
rzyna Bieleńska (Bilińska)

Stanisław Franciszek 
(1906)
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Rok Imię i nazwi-
sko rodziców

Imię i nazwi-
sko dziadków Imię ze chrztu

1907
Franciszek Jadach i Win-
centyna Karolina z domu 
Januszewska

Marcin Jadach i Maria Ty-
burczy (famulus aulicus), 
Władysław Januszewski 
i Bronisława Piwińska 
(Piwialski)

Bronisława Michali-
na, Stefan Michał

1908
Franciszek Szypu-
ła i Henryka z domu 
Sołczyk

Adam Szypuła i Maria Ko-
peć, Józef Sołczyk i Maria 
Plichowski

Franciszek Leon, 
Maria Emilia (1910), 
Józef (1911-1917)

1909 Jakub Rojek i Maria 
z domu Sołtys (famulus)

Adam Rojek i Anna Julek, 
Jan Sołtys i Anna Bielak Helena

1910
Kazimierz Deja i Anna 
z domu Piekarczyk (fa-
mulus aulicus)

Jakub Deja i Małgorzata 
Lenda, Sebastian Deja i Jó-
zefa Karalna

Władysław Jan

1910 Józef Gul i Rozalia 
z domu Justyńska

Jan Gul i Maria Anna Se-
rafin, Wojciech Justyński 
i Marianna Rozmus

Piotr

1911 Jan Pigulski i Julia Mał-
nowicz (famulus aulicus)

Mateusz Pigulski 
i Agnieszka Solska, Bazyli 
Pigulski i Anastazja Pituła

Michalina

Rok Nupturient Nupturientka Świadkowie

1883

Klemens Drewnicki 
(25 lat), ekonom, s. Pio-
tra i Karoliny Bzner, ur. 
Środopile, zam Werynia

Felicja Antonina Bucz-
kowska (27 lat), c. Piotra 
i Józefy Grafowski in Spie 
– Nart, zam. Werynia

Jan Gorecki, Stani-
sław Januszewski

1890

Bolesław Antoniusz 
Stańkowski (31 lat ), 
magister scholae popu-
laris, s. Antoniego i Ho-
noraty Kałdziński, ur. 
Straszęcin, zam. Bóbrka

Maria Stańkowska (31 
lat), magister scholae po-
pularis, c. Marii, ur. Łącz-
ki, zam. Werynia

Jan Leśniowski –or-
ganarius, Walenty 
Siwiec – aediluus

1892
Michał Skóra (28 lat), 
s. Andrzeja i Anastazji 
Zuba

Maria Lenart, c. Stanisła-
wa i Julii Cieśla

Antoni Lenart, Jan 
Skóra

1895

W. Pan Władysław Ka-
mieniobrodzki, c.k. 
inspektor, s. Kajetana 
– oficjalisty z Tarnowa 
i Antoniny Piłka, zam. 
Tarnów

W. Pani Maria Wincen-
tia Clara Jaroszkiewicz, 
magistra scholie in Kolbu-
szowa, c. Tomasza – mjr 
wojsk austriackich i We-
roniki Rychla z Wiednia, 
zam. Rejowiec

Janusz Tyszkiewicz, 
Tadeusz Kamienio-
brodzki – oficjalista
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Rok Nupturient Nupturientka Świadkowie

1896

Rudolf Model, lekarz, 
s. Franciszka i Wilhelmi-
ny Imblauer, ur. Kloster-
neuburg, zam. Werynia

Rosa Farshofer, c. Jana – 
rolnika in Grafem Schlag, 
in Dietmandhof, parafia 
Frauenstein

Józef Skóra, Stani-
sław Sarama

1896

Karol Schiepek (31 lat, 
ur. 25.08.1865), s. Józefa 
i Elżbiety Lutz, Jaeger-
natus in Hundschitz, par. 
Lichtenstein Bohemia, 
Werynia

Maria Ewa Weckesser 
(41 lat), c. Michala i Karo-
liny, ur. in Mauer, zam. in 
Salzburg

Rudolf Model, Karol 
Januszewski

1900

Michał Rybakiewicz 
(28 lat – ur. 1872), 
s. Adolfa i Eleonory 
Włodarski, ur. Myśleni-
ce, zam. Kolbuszowa

Maria Gaweł Zduńska 
(19 lat – ur. 1881), c. (ad-
optowana) Maksymiliana 
Zduńskiego – posesora 
dóbr Przewotne i Ludmiły 
Wawro; c. Aleksandra Ga-
wel i Apoloni Pytlak, zam. 
Werynia

–

1901

Walery Oktawian Gę-
dzierski (35 lat – ur. 
23.03.1866), adiunctus 
c.k. Officieri Szibula-
rum, s. Stanisława i Ma-
ria Ryczny, ur. Kraków, 
zam.Kolbuszowa

Kazimiera Twaróg (25 lat 
– ur. 24.10.1876), c. Józefa 
i Marii Królikowski, magi-
stra scholia popul., in We-
rynia, z Przemyśla

Stanisław Turo-
wicz, Emil Grzymała 
Gutteter

1901

Generossus Dominus 
Comes Witold Feliks 
Łoś, haeres bonorum 
Żyznów in Galizien, 
wdowiec po Helenie de 
Straszewska, p. d. Comi-
tis Adam Julian de Grad-
ków Łoś i Euzebiusz 
Ragen de Altenkirchen 
Kirchmajer, ur. Kraków

szlachetna Pani dworka 
Maria Michalina Iza-
bela Tarnowska (ur. 
18.12.1861), c. Jana i Na-
talia Drzewinki, dobra 
w Królestwie Polskim

hr. Jan Tyszkiewicz, 
ks. Czesław Króli-
kowski z Dzikowca

1904

Zygmunt Kazimierz 
Marcin Suchecki (ur. 
11.11.1880), s. Stanisła-
wa i Emilii Synowska, 
in Kowary od Proszo-
wice (Regn. Pol.), zam. 
Sambor

Helena Skwarc (ur. 
1.01.1880), c. Władysława 
i Pelagii Stepanow, ma-
gistra scholia, ur. Chwa-
łowiec od Sędziejowice 
(Regn. Pol.), zam. Werynia

–
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Rok Nupturient Nupturientka Świadkowie

1905

Adam Tomasz Duna-
jewicz (32 lata), s. Jó-
zefa i Karoliny Petter, 
c.k. nadstrażnik Straży 
Skarbowej, ur. Kamion-
ka Strumiłowa, zam. 
Chorostków

Helena Paczyńska (ur. 
1.04.1880), c. Łukasza 
i Marii Binkowska, ur. 
Winniczki, parafia Wyczki 
zam. Werynia

Dujanowicz Grze-
gorz, Klemens 
Drewnicki

W tabelach powyższych ujęto osoby mieszkające w weryńskim dworze pod nr 1, 
które uczestniczyły w sakramencie chrztu i ślubu.

Tabela 16. Liczba chrztów i zgonów we wsi Kupno w latach 1850-1925179

Rok Chrzty Zgony Przyrost naturalny
1850 53 36 + 17
1855 26 64 – 38
1869 67 45 + 22
1870 80 52 + 28
1873 57 99 – 42
1880 51 40 + 11
1885 68 34 + 34
1890 69 39 + 30
1895 61 41 + 20
1900 71 40 + 31
1902 79 29 + 50
1905 60 38 + 22
1909 65 26 + 39
1915 35 23 + 12
1920 28 34 – 6
1923 41 19 + 22

Z powyższej tabeli wynika, że w latach 1855, 1873 i 1920 liczba zgonów przewyż-
szała znacznie liczbę chrztów (urodzeń). Wiązało się to m.in. z epidemiami chorób 
(tyfusu, a w roku 1873 cholery). Według danych z roku 1881 liczba ludności wynosi-
ła 1.420 osób, a w 1916 roku – 1.581 osób180.

Spis księży parafii kolbuszowskiej uprawnionych do wyborów w dniu 30 czerwca 1870 r.:
ks. Ludwik Ruczka (proboszcz), ks. Wojciech Harbut (na pensji wikarego), ks. Jan 

Bielawski – wikary)181.

179  Archiwum Parafialne w Kupnie, Księga chrztów i księga zmarłych wsi Kupno.
180  Rocznik Diecezji Tarnowskiej z 1936 r., Tarnów 1936 r.
181  Teki Schneidra, sygn. 752, Spis członków gminy i przynależnych do niej, którzy są uprawnieni 
do wyboru (30 czerwca 1870 r.).
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Wykaz (taksa) dochodów i wydatków beneficjum w Kolbuszowej podana od ks. L. 
Ruczki dla wymiaru ekwiwalentu należytości od wartości należących do niego rzeczy nieru-
chomych razem z fundus instructus za czas od 1 stycznia 1881 do końca grudnia 1890 r.

Kolbuszowa: Łowczówek 122/131 z roli – 85.9 fl.; ogrodu i łąk – 27.7 fl; pastwisk 
– 1.48 fl; pastwisko miejskie – 5.23 fl;

Prebenda św. Józefa: z roli – 70.28 złr. ct.; łąki – 8.20; pastwisko z krzakami – 
1.62; łąka w Świerczowie – 2.62 złr. ct.182

Zeznanie majątku proboszcza podane przez księdza L. Ruczkę proboszcza 
w Kolbuszowej w 1891 r.

„Określenie uprawnienia: prawo paszenia bydła z folwarku Łowczówek na błoniu 
gminy Dolna Kolbuszowa, wykonuje się według dekretu regulującego serwitut bez 
wszelkich ciężarów ze strony probostwa. Ekwiwalent z wartości błonia całego płaci 
gmina. Gmina Dolna Kolbuszowa, Starostwo Kolbuszowa we własnym Zarządzie. 
Dochód nie kładzie się, ponieważ gmina płaci podatki i ekwiwalent. Uwagi: prawo 
to wykonuje się bardzo rzadko, ponieważ pastwisko każdy ulewny deszcz zamula 
i strawa staje się dla bydła bardzo niezdrowa. Rzadko się używa tego prawa”183.

Pismo z 1930 r.: Kurja Biskupia w Tarnowie L. 5011

„Przewielebnemu Urzędowi Parafjalnemu w Kolbuszowej: polecamy, aby z powo-
łaniem się na Nasze niniejsze pismo i na reskrypt Lwowskiego Województwa z dnia 
15 lipca br. L. AC. 124/metr/30 wpisał do księgi urodzin i chrztu z roku 1881 t. 42 
str. 125 Lp. 19 obok wpisu aktu urodzin i chrztu Franciszka Jadacha i na dołączonej 
metryce z daty Kolbuszowa 13/10 1924 dosłownie co następuje:

Iudicium circulare Cracoviae legitimo decreto de die 6/XII 1928 L. cz. T. VI 
575/25/8 declaravit infantem hunc die 31/XII 1921 mortuum esse.

Wpis ten należy stwierdzić liczbą, datą, pieczęcią i podpisem, a o jego wykonaniu 
Nam donieść przy zwrocie załączonej metryki.

W Tarnowie, dnia 30 lipca 1930 r.; podpis x Edward Bp (podpis nieczytelny)” 
(Adnotacja Urzędu Parafialnego w Kolbuszowej z dnia 7/8. 1930, do L. 675 wpisano 
x A. Dunajecki (podpis nieczytelny)184.

„Odezwa ks. A. Dunajeckiego, proboszcza w Kolbuszowej i jego parafjan 
do Rodaków i Rodaczek Kolbuszowskich w Ameryce. Kolbuszowa. Woje-
wództwo lwowskie, Polska

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

182  APK, AL, Dokumenty ks. L. Ruczki.
183  Tamże.
184  Tamże.
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Kochani Rodacy i Rodaczki!

Objąwszy w r. 1929, jako proboszcz rządy w parafii Kolbuszowskiej, zabrałem 
się do budowy nowego kościoła na żądanie moich parafian. Wiadomo Wam bowiem 
było, że stary kościół był w opłakanym stanie i groził niebezpieczeństwem dla życia 
w nim obecnym i był bardzo mały, a przebudowa jego była technicznie bezcelowa.

Trzy lata już trwa budowa nowego kościoła. W trudnych bardzo warunkach zmu-
szeni byliśmy zabrać się do tego dzieła. Liczyliśmy na Opatrzność Boską, na własne 
siły i ofiarność ludzi dobrej woli i nie zawiedliśmy się. Chociaż ciężko, bardzo cięż-
ko budować kościół w dzisiejszych czasach, ale prawdziwie sam Bóg pobłogosławił 
temu dziełu. Parafia tutejsza złożyła ofiarę, na jaką ją tylko stać było. Wy Kochani 
Rodacy w Ameryce złożyliście siedem tysięcy złotych, a Wasze nazwiska ofiary ogło-
szono z ambony.

Trudno opowiedzieć Wam, jak się radują tutejsi parafianie nową, chociaż jeszcze 
niewykończoną świątynią i w jaką wdzięcznością wspominają Waszą szlachetną po-
moc z Ameryki.

Jedno nas tylko bardzo martwi, że jeszcze ta świątynia nieskończona, bo nawy 
boczne nie mają sklepienia i dachu, przykryte tylko deskami. Potrzeba nam jeszcze 
czterdzieści tysięcy złotych do jej ukończenia i na spłatę gnębiących nas długów. Nie-
stety jesteśmy obecnie bez grosza i zupełnie wyczerpani!

Wy dobrze znacie nasze biedne piaski Kolbuszowskie!

Wiemy, że obecne czasy są niezwykle ciężkie i tam za morzem, dlatego nie mie-
liśmy odwagi prosić Was o pomoc! Na życzenie jednak wielu z Was wyrażone w li-
stach do nas, a wreszcie przyciśnięci ostateczną potrzebą, przesyłamy Wam wraz 
z serdecznem pozdrowieniem ze stron rodzinnych tę oto odezwę i prosimy o pomoc, 
choćby najskromniejszą! Może nie przyniesie Wam to uszczerbku, a nam sprawi 
znaczną ulgę. Jednocześnie prosimy o zjednanie nam życzliwych i ofiarnych osób, 
któryby nam mogły dopomóc. Ufamy, że Kochani Rodacy i Rodaczki nie odmówią 
gorącej prośbie naszej, bo nam ciężko bardzo.

Odezwę niniejszą przesyłamy Wam za wiedzą i pozwoleniem Naszego najczci-
godniejszego Ks. Biskupa, Jubilata, Ks. Dr. Leona Wałęgi, który nam udzielił w tem 
przedsięwzięciu budowy kościoła Swego Arcypasterskiego Błogosławieństwa.

Bóg najdobrotliwszy w Opatrzności Swojej wszechmocnej niechaj Wam stokrot-
nie wynagrodzi każdą Waszą ofiarę i wszystko to, coście dotychczas dla Chwały jego 
uczynili i niechaj dozwoli Wam odwiedzić Ojczyznę Waszą i radować się widokiem 
Domu Bożego, który stanął także szlachetną ofiarą!

Błogosławieństwo Boże niech będzie zawsze z Wami!

Z Urzędu parafialnego w Kolbuszowej dnia 2 lutego 1933. KS. A. DUNAJECKI, 
proboszcz. L. S. Kolbuszowa. Województwo Lwowskie. Polska.
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L. 941. Kurja Biskupia w Tarnowie. Niniejszą odezwę gorąco polecamy i zachęca-
my do ofiarności na kościół w Kolbuszowej. L. S. w Tarnowie 9 lutego 1933 + LEON 
BISKUP”185.

Tabela 17. Nowe parafie wyodrębnione z macierzystej parafii kolbuszowskiej w XX 
wieku186

Lp. Nazwa parafii Terytorium Wezwanie Rok 
powstania

1. Kolbuszowa Część miasta, Kolbu-
szowa Dolna Wszystkich Świętych 1510

2. Domatków Domatków, 
Bukowiec Miłosierdzia Bożego 1986

3. Kupno Kupno, Poręby 
Kupieńskie Św. Jana Chrzciciela 1925

4. Przedbórz
Przedbórz, Huta 
Przedborska, Lesz-
cze, Ruda

Św. Józefa 
Rzemieślnika 1929

5. Werynia Werynia Św. Maksymiliana 
Marii Kolbego 1978

6. Kolbuszowa
Część miasta Kolbu-
szowej, Nowa Wieś, 
Świerczów

Św. Brata Alberta 
Chmielowskiego 1995/2000

7. Kolbuszowa
Górna Kolbuszowa Górna Matki Bożej Wspo-

możenia Wiernych 1993

185  Fotografia z apelem z 1933 roku w zbiorach autora.
186  Schematyzm diecezji tarnowskiej 1987 r., Tarnów 1987, s. 160-163.
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IZABELA FAC

W powojennej rzeczywistości
W mieście nad Nilem – Kolbuszowej – od 600 lat istnieje już parafia, której ser-

cem przez wieki był kościół pw. Wszystkich Świętych. Dokładna data jej powstania 
przez lata budziła żywe dyskusje, jednak ostatnie ustalenia pozwalają przyjąć rok 
1510 za datę erygowania parafii. W rejestrze poborowym z tego właśnie roku pojawi-
ła się informacja o ufundowaniu parafii Kolbuszowa – Werynia, choć nie pojawiło się 
miejsce zlokalizowania kościoła. Następna wiadomość pochodzi z 1516 roku, kiedy 
to 3 października po śmierci księdza Marcina, probostwo w Kolbuszowej otrzymał 
ks. Feliks z Kolbuszowej. Od tego momentu w źródłach występuje już parafia w Kol-
buszowej. Ostatecznie historycy przyjęli, że parafia kolbuszowska została utworzona 
z chwilą lokacji Weryni, a następnie Kolbuszowej na przełomie wieków XV i XVI, 
a może nawet wcześniej na prawie niemieckim1.

Tak zaczęła się historia kolbuszowskiej parafii. Jej utworzenie wiązało się z po-
wstawaniem beneficjów kościelnych, co w przypadku parafii weryńsko-kolbuszow-
skiej, a potem samej kolbuszowskiej trwało od wieku XVI do XVIII. Przez stulecia 
na rzecz parafii dokonywano zapisów, które stanowiły podstawę jej egzystencji. 
W skład majątku wchodziły dobra nieruchome oraz ustalone wcześniej prawa do ca-
łego majątku. W roku 1891 władze kościelne utworzyły dekanat kolbuszowski, a pa-
rafia kolbuszowska stała się jego siedzibą. Z czasem także sam kościół parafialny nie 
był w stanie pomieścić parafian, dlatego ks. Jan Markiewicz podjął decyzję o wybu-
dowaniu nowego kościoła w Kupnie, wsi najbardziej oddalonej od świątyni w Kol-
buszowej. I wojna światowa przerwała te plany i dopiero w roku 1920 można było 
je ostatecznie zrealizować. Powstał wówczas nowy, murowany kościół (poświęco-
ny w 1925 roku), a do nowej parafii w Kupnie przystąpiły też wtedy Poręby i Bieda. 
W 1929 roku następny proboszcz kolbuszowski podjął decyzję o wybudowaniu ko-
lejnego kościoła, ponieważ parafia była nadal bardzo rozległa i wielu parafian miało 
ciągle niezwykle daleko do kościoła. W Przedborzu powstała więc drewniana świąty-
nia, a w skład nowej parafii weszła również Huta Przedborska. Potem przyszła kolej 
na samą Kolbuszową. W latach 1930-1933 przystąpiono do budowy nowej świątyni 
w mieście nad Nilem, ponieważ dotychczasowa była już za ciasna dla 10-tysięcznej 
parafii. Obawiano się też zawalenia uszkodzonego sklepienia. Rozpoczęto zbiórkę 
pieniędzy i zwożenie materiałów, powoli też rozbierano do fundamentów stary ko-
ściół. W ciągu trzech lat powstał nowy kościół, przez następne kilka lat wykańcza-
ny i ozdabiany. II wojna światowa zmieniła całkowicie sytuację Kościoła w Polsce, 
co też uwidoczniło się w dalszych dziejach parafii kolbuszowskiej.

Najpierw jednak warto przyjrzeć się stanowi kościoła i jego majątku w kwietniu 
1945 roku, czyli niemal w końcowych dniach wojny. Protokół opisujący stan kościoła, 

1  M. Piórek, Kolatorzy kościoła parafialnego pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kolbuszowej 
od XVI wieku do 1939 roku, w: Pięć wieków Kolbuszowej 1500/1508-2008. Studia, szkice i materiały 
z dziejów miasta i powiatu, red. S. Zych, Kolbuszowa 2009, s. 53-54.
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inwentarz i majątek spisano po śmierci proboszcza ks. dziekana Antoniego Dunajec-
kiego, w celu przekazania majątku kościelnego i beneficjalnego administratorowi ks. 
Adamowi Śmietanie. W świetle protokołu kościół – murowany, nowy, ze sklepieniem 
kasetonowym – uszkodzony w czasie wojny kilkoma pociskami, został prowizorycz-
nie naprawiony. Zniszczony dach również czasowo zabezpieczono, zniszczeniu uległy 
także witraże od strony południowej. W kościele komisja zastała cztery nowe boczne 
ołtarze i ołtarz główny z figurami ze starego kościoła. Spisane zostało dokładnie całe 
wyposażenie świątyni, każdy przedmiot, naczynia liturgiczne, ornaty, kapy. W księ-
dze składek nie znaleziono nieprawidłowości, wykazano, że do 1 kwietnia 1945 r. ich 
wysokość wnosiła 22.218 zł i tyle samo wyniósł rozchód. Zajęto się również budową 
kościoła i na podstawie pewnych zapisków i wcześniejszego oświadczenia zmarłego 
dziekana ks. Dunajeckiego, złożonego wobec ks. Śmietany, stwierdzono, że na bu-
dowie ciążą pewne długi. Jednak ostateczne ustalenie dochodów i rozchodów, jak 
stwierdziła komisja, będzie możliwe po dłuższej analizie dokumentów2.

Dalej odnajdujemy dokładny opis inwentarza beneficjalnego, dzięki któremu moż-
na odtworzyć zabudowania kościelne i ich stan. W jego świetle obok kościoła istniała 
murowana plebania, pokryta dachówką i z otwartą werandą, w dobrym stanie, z pię-
cioma pokojami, z kancelarią i kuchnią oraz dwoma pokoikami dla służby. I dalej 
„stajnia drewniana pokryta blachą w dobrym stanie, z szopą na narzędzia rolnicze, 
spichlerz drewniany stary, pokryty blachą (…), stodoła nowa kryta dachówką (…), 
letni kurnik z królikarnią”. Istniała jeszcze stodoła na folwarku w Kolbuszowej Dol-
nej, która została za zgodą kurii sprzedana i wystawiono nową stajnię, ponieważ stara 
uległa zawaleniu3.

Do kościelnego kompleksu należała wikarówka zbudowana przez ks. Dunajec-
kiego (stara została zniszczona), jednopiętrowa, o czterech mieszkaniach dwupoko-
jowych oraz oddzielnym pokoiku, z piwnicą i łazienką. Do wikarówki dobudowano 
dom parafialny o dużej sali i dwóch małych pokojach. Na wikarówce ciążył dług 
w wysokości 5.550 zł 3 gr wartości przedwojennej, które wyłożył zmarły proboszcz, 
a które znalazły się w masie spadkowej. Dług ten potwierdzały kwity i rachunki wy-
słane do kurii w lipcu 1938 roku. W celu jego pokrycia kuria biskupia upoważniła ks. 
Dunajeckiego do sprzedania kawałka gruntu plebańskiego, ponieważ jednak do takiej 
sprzedaży nie doszło z powodu niskich cen, „należałoby więc powyższą kwotę zwró-
cić masie spadkowej w ziemi lub pełnej walucie po wojnie”4. Do majątku kościelne-
go należał jeszcze koń (drugi został zabrany przez wojska sowieckie), cztery krowy, 
wóz, dwie drabiny i inne narzędzia potrzebne w gospodarstwie5.

Ks. Adam Śmietana parafią kolbuszowską administrował przez pół roku i w tym 
czasie przeprowadził naprawę dachu zniszczonego w znacznej części przez pociski 
artylerii. W październiku 1945 roku parafię objął ks. Józef Fryz, a w listopadzie został 
mianowany dziekanem dekanatu kolbuszowskiego. Na początku swojej działalności 

2  APK, Teczka „Księga inwentarza w Kolbuszowej”, b. sygn.
3  Tamże.
4  Tamże.
5  Tamże. 
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zakupił pożydowski dom na mieszkanie dla organisty, który do wojny mieszkał, tak 
jak i kościelny, na wikarówce. Po jej zniszczeniu organista zamieszkał w nowej wika-
rówce i dopiero w 1945 roku mógł przenieść się do własnego lokalu6.

Zakończenie wojny pozwoliło na powolny powrót do normalnego życia para-
fialnego. W 1946 roku kontynuowane były prace porządkowe wokół kościoła oraz 
wspomagano ludność, która ciągle odczuwała skutki wojny. Dzięki drewnu z lasów 
plebańskich ogrodzono cmentarz oraz, korzystając z prowadzonych prac, wymuro-
wano schody i bramę wejściową. Dla ludności rozwijał działalność „Caritas”, który 
prowadził kuchnię zajmującą pomieszczenia obok sali parafialnej. Udzielano także 
zapomóg, pochodzących z darów amerykańskich i ofiar miejscowej ludności. Odna-
wiał się również kolportaż książek, prasy katolickiej i dewocjonaliów, stworzone zo-
stały początki biblioteki parafialnej i próbowano zorganizować świetlicę parafialną7.

W 1948 roku zelektryfikowano kościół, plebanię, budynki gospodarskie, wikarów-
kę, organistówkę i kiosk. W ten sposób budynki parafialne stały się jednymi z pierw-
szych posiadających elektryczność w Kolbuszowej. We wrześniu miała miejsce 
natomiast pierwsza po wojnie wizyta biskupa. Sufragan tarnowski bp Karol Pękala 
odwiedził parafię w sam odpust, 12 września i udzielił sakramentu bierzmowania po-
nad 2 tysiącom wiernych, nawet z sąsiednich parafii. Kolejny rok przyniósł następne 
prace przy kościele, w którym wprawiono cztery witraże, inne natomiast poprawiono. 
Wybudowano również dzwonnicę z przeznaczeniem na trzy dzwony8. Wraz ze zmia-
nami w kościele następowały także zmiany w parafialnej społeczności. Powstała 
Rada Duszpasterska i Rada Parafialna, będące olbrzymią pomocą dla proboszcza. Nie 
zapomniano oczywiście o młodzieży, prowadząc wśród niej intensywną pracę dusz-
pasterską, co podkreślano zwłaszcza podczas różnych świąt i uroczystości.

Rok 1950 przyniósł dla życia parafii ważne wydarzenia. Kontynuowano prace 
przy kościele, który wytynkowano, poprawiono na nim dach i założono rynny. Z ofiar 
składanych przez parafian zainstalowano świetlną dekorację kościoła przy wszystkich 
ołtarzach oraz dwa oświetleniowe żyrandole – pająki. W czerwcu parafia przeżywała 
misje, na których zakończenie przybył biskup Jan Stepa z Tarnowa. Pobyt jego stał 
się manifestacją wiary i wierności parafian Kościołowi9.

Proboszcz ks. Fryz w kolejnych latach dalej wprowadzał zmiany w świątyni. 
W 1951 roku podjęto starania o wykonanie ławek do kościoła, z potrzebnych 60 kilka 
znalazło się już w świątyni. Dębowe, mocne ławki, które musiały współgrać z archi-
tekturą i wystrojem wnętrza, wykonywał mistrz stolarski Artur Cyrzik10. W tym sa-
mym roku w życiu parafii miały miejsce jeszcze inne ważne wydarzenia. W kwietniu 
odbyła się wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził bp Jan Stepa wraz z kanoni-
kiem kapituły tarnowskiej ks. prał. Walentym Chrobakiem oraz kapelanem ks. Józe-
fem Homelskim. Na uroczystości wizytacyjne wierni przychodzili tłumnie, a podczas 

6  APK, LMK, s. 51, odpis Mariana Piórka. 
7  Tamże, s. 51-52. 
8  Tamże, s. 53.
9  Tamże, s. 54. 
10  Tamże, s. 55.
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wizytacji biskup udzielił sakramentu bierzmowania 863 osobom, odwiedził również 
ochronkę prowadzoną przez siostry służebniczki11. Kolejne ważne wydarzenie w ży-
ciu parafii to radiofonizacja kościoła przeprowadzona w 1951 roku oraz powstanie 
Delegatury Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, która 
skupiła około 100 osób deklarujących finansowe wsparcie dla lubelskiej uczelni12.

W trzy lata później przystąpiono do malowania kościoła i tutaj pracowali artyści – 
malarze Tadeusz Jęczmieniowski i Jan Januszewski; pomagali im artyści z Warszawy. 
W październiku tego roku parafię dotknęły także restrykcje ze strony władz. Prezy-
dium Wojewódzkiej Rady Narodowej – Wydział Oświaty w Rzeszowie przeniósł ka-
techetę Państwowego Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej ks. Józefa Cieślę 
na katechetę szkoły podstawowej w Niwiskich i w ten sposób władze zlikwidowa-
ły naukę religii w liceum. Mimo starań nie udzielono żadnemu z księży zezwolenia 
na nauczanie religii w tej szkole13. Polityka antykościelna władz komunistycznych 
ograniczała działania Kościoła i jego wpływ na społeczeństwo, wiedząc że nie za-
akceptowało ono nowego ustroju, a wrogość wobec Kościoła była dla niego wręcz 
szokiem.

W 1956 roku utworzony został komitet budowy linii kolejowej Dęba-Rzeszów 
przez Kolbuszową. W skład tzw. komitetu powiatowego wszedł ks. Fryz, a miejskie-
go – ks. Julian Wojtowicz – kapelan szpitala, natomiast ludność zaangażowała się 
w prace ziemne14. W kolejnych latach trwały prace przy kościele, powiększano cmen-
tarz parafialny. Dynamiczna działalność ks. Fryza została przerwana latem 1959 roku. 
W lipcu wyjechał do Kanady i USA na zaproszenie jednego z mieszkających tam 
dawnych parafian. Miał odwiedzić znajomych i parafian z Polski. Nikt nie spodziewał 
się, że proboszcz nie wróci już do swojej parafii. Dlatego też szokiem była wiado-
mość, że ks. Fryz zmarł 23 lipca w szpitalu w Hamilton, otoczony opieką tamtejszego 
proboszcza polskiej parafii pw. Św. Stanisława. Jego pogrzeb odbył się w kościele 
pw. Św. Kazimierza w Toronto. Kapłan został pochowany na miejscowym cmentarzu 
Świętego Krzyża. W pogrzebie wzięło udział liczne grono Polaków mieszkających 
w Toronto oraz duchowieństwo. Administratorem osieroconej nagle parafii mianowa-
ny został ks. Józef Cieśla, który jeszcze w 1957 roku powrócił z parafii w Niwiskich 
do Kolbuszowej i objął funkcję katechety w liceum i szkole podstawowej nr 2 w Kol-
buszowej, co było „efektem” wydarzeń z października 1956 roku.

W kilka miesięcy po śmierci ks. Fryza, w październiku 1959 roku, po konkursie 
kanonicznym na opróżnione stanowisko, probostwo w parafii Wszystkich Świętych 
objął ks. dr Ludwik Curyło. Wcześniej był on proboszczem w Piotrkowicach koło 
Tuchowa, wizytatorem nauki religii w dekanacie bobowskim i tuchowskim, sędzią 
sądu diecezjalnego i dziekanem tuchowskim. Uroczysta instalacja miała miejsce 21 
grudnia w obecności bpa K. Pękala i licznie przybyłych księży i wiernych15.

11  Tamże, s. 56. 
12  Tamże, s. 57. 
13  Tamże, s. 58. 
14  Tamże, b.s.
15  Tamże, b.s.
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Następne lata to prace w parafii przeplatające się z pogłębiającą się walką władz 
komunistycznych z Kościołem. W latach 1960-1962 zakończono krycie dachu ko-
ścioła blachą, na poszerzonym cmentarzu zasadzono topole, jesiony i sosnę kanadyj-
ską, wybudowano schody do kościoła oraz urządzenia sanitarne przy kościele. Za-
mieszkały w USA Władysław Batory z Weryni ufundował natomiast dzwon o wadze 
800 kg, któremu nadano imię „Stefan” (na cześć zmarłego brata fundatora – Stefana 
Batorego)16. W 1964 roku w kościele wykonano ogrzewanie parowo-powietrzne17.

Równocześnie trwała walka Kościoła z coraz to nowymi represjami ze strony 
władz. Najpierw w sierpniu 1958 roku minister oświaty Władysław Bieńkowski wy-
dał zarządzenie stwierdzające, że od 1 września 1958 r. „nauczycielami w szkołach 
państwowych nie mogą być osoby przynależne do zgromadzeń zakonnych”. Tego 
samego dnia minister wystosował okólnik w sprawie przestrzegania zasad świecko-
ści szkoły, w którym znalazła się dyrektywa, że „izby lekcyjne i inne pomieszczenia 
szkolne nie powinny być dekorowane emblematami religijnymi”. Wobec niemoż-
ności zastąpienia zakonników przez księży i osoby świeckie w nauczaniu religii, 
decyzja władz oznaczała praktycznie uniemożliwienie nauczania religii w szkole. 
To był początek usuwania religii ze szkół. Protesty Episkopatu nie zmieniły decy-
zji władz komunistycznych. Wręcz przeciwnie, w tym czasie trwała już także akcja 
usuwania ze szkół krzyży18. Opór społeczeństwa spowodował, że władze zdecydo-
wały się na presję administracyjną w akcji laicyzacji szkolnictwa, co spowodowało, 
że w grudniu 1960 roku religii uczono w zaledwie 8 z 28 tysięcy szkół. W tej sy-
tuacji Kościół zintensyfikował prace nad tworzeniem sieci punktów katechetycz-
nych, z których pierwsze powstały już na początku rządowej akcji wyrzucania religii 
ze szkół. Ich liczba wzrosła znacznie w roku szkolnym 1959/1960, w następnym roku 
szkolnym była to już akcja masowa, a władze nie kontrolowały tego ruchu Kościo-
ła. „Zajęcia prowadzone w punktach wymykają się spod naszej kontroli. Najlepszym 
dowodem jest fakt, że nikt (…) nie potrafił udzielić szczegółowych danych o ilości 
uczęszczających na lekcje w tych punktach, o tym co się tam robi, jak księża pracują 
z młodzieżą” – pisał w notatce służbowej jeden z funkcjonariuszy zajmujących się 
usuwaniem religii ze szkół19.

Ostateczną rozprawą władzy komunistycznej z nauczaniem religii w szkołach była 
ustawa z 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania, w której kluczo-
wymi dla sprawy zapisami były artykuły mówiące o świeckości szkół i innych pla-
cówek oświatowo – wychowawczych, a wszelka pozaszkolna działalność oświatowa 
i wychowawcza podlega nadzorowi Ministra Oświaty. Ogłoszone na tej podstawie 
zarządzenie w sprawie prowadzenia punktów katechetycznych oddawało je w nadzór 
inspektora oświaty. W odpowiedzi Episkopat wydał instrukcję, w której za punkty 
katechetyczne uznawał tylko te miejsca nauczania, które znajdowały się poza ko-
ściołami (w kościołach, kaplicach, na plebaniach to normalna praca duszpasterska 

16  Tamże, s. 71-73. 
17  Tamże, s. 76.
18  A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 2003, s. 147-149. 
19  Tamże, s. 158. 
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i to było poza dyskusją) i te można było zgłaszać, natomiast w nauczanie w kościele 
wizytator nie ma prawa wglądu20. Akcja laicyzacji szkół, dzięki całemu aparatowi 
państwowemu, przyniosła komunistom sukces w walce z Kościołem. Jednak tak na-
prawdę okazała się pyrrusowym zwycięstwem, ponieważ przesunięcie religii ze szkół 
do punktów katechetycznych utrudniło władzy kontrolę treści katechizacji i na wiele 
lat uwikłało ją w konflikt wokół rejestracji punktów i nadzoru nad nimi.

Polityka władz wobec Kościoła i nauczania religii oczywiście była również wi-
doczna w parafii kolbuszowskiej. Wraz z nowym rokiem szkolnym 1960/1961 religia 
została usunięta ze szkół. Mimo protestów wiernych, decyzja władz pozostała nie-
zmienna. W tej sytuacji uruchomione zostały punkty katechetyczne m.in. w domach 
parafian, a młodzież z Technikum Rolniczego w Weryni przychodziła na naukę religii 
do sali parafialnej. Księża prowadzili katechizację we wszystkich miejscowościach, 
w których istniały szkoły. Kolegium Karno-Administracyjne nakładało na nich kary 
w wysokości od 500-1.500 zł za – jak głosiły władze – organizowanie publicznych 
zebrań. Ukarani księża wnieśli odwołanie, a ponieważ rozprawa apelacyjna nie odby-
ła się, kara straciła ważność21.

W 1963 roku na parafię posypały się dalsze szykany. Najpierw władze zabroniły 
zorganizowania procesji Bożego Ciała w okolicy rynku miejskiego z powodu poja-
wiających się przypadków tyfusu, potem zabroniono wiernym pielgrzymki do Le-
żajska. Jednak ludzie i tak udali się do tamtejszego sanktuarium i to wcale w nie 
mniejszej liczbie niż wcześniej. Nie oszczędzono także proboszcza, na którego nało-
żono grzywnę 1.500 zł za brak danych o punktach katechetycznych. Grzywnę z całą 
bezwzględnością ściągnięto na drodze egzekucji22. W listopadzie 1963 roku władze 
zabroniły odprawiania Mszy św. w kaplicy w Weryni i mimo interwencji nie udało 
się zmienić tej decyzji.

Rok 1962 przyniósł rozporządzenie Ministra Finansów, które zobowiązywało 
wszystkie jednostki kościelne do prowadzenia ksiąg inwentarzowych i obowiązek 
potwierdzania ksiąg inwentarza przez organ finansowy. W księdze miały znaleźć się 
„wszystkie składniki majątku nieruchomego i ruchomego”, a ponad to ich „numer 
kolejny, data nabycia, treść, ilość, wartość oraz data i podstawa wykreślenia składni-
ka majątkowego z księgi”. Oczywiście każda zmiana musiała być odpowiednio udo-
kumentowana. Przedstawianie takiego inwentarza władzom świeckim byłoby zgodą 
Kościoła na przeprowadzanie kontroli rzeczy służących wyłącznie celom kultowym 
oraz wstępem do przejęcia przez państwo całości mienia kościelnego, w związku 
z czym nie mogło być spełnione23. Za nierealizowanie tego nakazu, którego w rezul-
tacie Kościół nie mógł spełnić, kara nałożona na proboszcza wynosiła 800 zł. Osta-
tecznie sprawa ta znalazła swój finał w sądzie, który jednak podtrzymał karę. Podob-
nie rewizja wniesiona do Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie nie przyniosła efektów. 
Dopiero w rezultacie amnestii kara została umorzona. Władze wprowadziły represje, 

20  Tamże, s. 158-161.
21  APK, LMK, s. 71-72.
22  Tamże, s. 75.
23  A. Dudek, R. Gryz, s. 197-198.
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nałożyły w 1964 roku podatek w wysokości 5.300 zł i kwotę tę ściągnięto w drodze 
egzekucji (6.600 zł z kosztami postępowania)24. W następnym roku władze ponownie 
ściągnęły w drodze egzekucji karę za nieprowadzenie księgi inwentarza (4.000 zł), 
a w 1966 roku – 33.800 zł25. Kościół jednak nie ugiął się wobec polityki państwa.

Walka z antykościelną polityką władz przeplatała się oczywiście z normalnym ży-
ciem parafialnym. Nieustannej uwagi wymagała świątynia, którą w 1967 roku uszko-
dziła burza. Koszt naprawy krzyża w wieży kościelnej poniósł PZU26. W następnym 
roku zajęto się polichromią wykonaną w latach 1958-1959, która pod wpływem grzy-
bów zaczęła ulegać zniszczeniu. Po przeprowadzeniu badań przez prof. Bolesława 
Irzyka z Krakowa, odkażono ściany, a następnie przy pomocy pędzli usunięto pleśń. 
W rezultacie polichromię uratowano, choć pewnych zniszczeń nie udało się usunąć27.

Wizytacja kanoniczna z sierpnia 1971 roku należała do tych wydarzeń, które za-
wsze umacniały wiernych, dawały im siły do utrzymywania i wytrwania w swojej 
wierze w tych niełatwych czasach. Wizytacji dokonał ordynariusz tarnowski bp Jerzy 
Ablewicz, który odwiedził punkty katechetyczne, spotkał się z dziećmi szkolnymi 
oraz przedszkolnymi i udzielił im błogosławieństwa, a także z chorymi, którzy nie 
mogli przyjść na specjalne nabożeństwo dla chorych28. Warto w tym miejscu zatrzy-
mać się nad dokumentem datowanym na dzień 8 grudnia 1971 r., przesłanym ks. 
proboszczowi Curyle po wizytacji, który jest świetnym źródłem do poznania stanu 
parafii. W jego świetle kościół parafialny był „murowany, obszerny, jest odwodnio-
ny, odgromiony i ogrzany”. Wskazywano na konieczność przebudowy prezbiterium 
w duchu nowej liturgii według planów zatwierdzonych przez kurię, na potrzebę zro-
bienia nowych witraży oraz pomalowanie dachu. „W ogóle świątynia woła o odpo-
wiedni wystrój swojego wnętrza” – pisał w piśmie ks. biskup. I dalej, że „wokół mu-
rów zewnętrznych należy położyć pas betonowy dla lepszego zabezpieczenia przed 
wilgocią”. Zakrystia była pięknie urządzona i dobrze wyposażona, „główna komoda 
niedawno wykonana, stanowi piękne dzieło kolbuszowskiej sztuki rzemieślniczej”. 
Kancelaria parafialna prowadzona była starannie według nowego statutu, a pleba-
nia była budynkiem starym, dostosowanym do obecnych potrzeb, „dobrze byłoby 
zainstalować centralne ogrzewanie, zarówno na plebanii, jak i na wikarówce, gdzie 
mieszka pięciu księży”, natomiast budynki gospodarcze znajdowały się w dobrym 
stanie. Co do cmentarza parafialnego, który „na ogół dobrze utrzymany, wymaga jed-
nak większej troski wiernych o wygląd mogił”. Należałoby pomyśleć o powiększeniu 
jego powierzchni, jeżeli w przyszłości nie będzie cmentarza komunalnego29.

Dokument powizytacyjny przekazuje wiele informacji na temat punktów kateche-
tycznych. Dwa mieściły się w Kolbuszowej w domu parafialnym, siedem w domach 

24  APK, LMK, s. 76.
25  Tamże, s. 80.
26  Tamże, s. 80. 
27  Tamże, s. 82.
28  Tamże, s. 88.
29  APK, AL., b. sygn, Decretum reformationis Jerzy Ablewicz po wizytacji kanonicznej parafii Kolbu-
szowa z 8 grudnia 1971 r.
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prywatnych w poszczególnych wsiach. I właśnie te drugie należało otoczyć szcze-
gólną uwagą. Przykładowo w Nowej Wsi pokój w domu prywatnym, gdzie nauczana 
była religia, przedzielony był zasłoną i nie stanowił odpowiedniego miejsca do nauki. 
Natomiast w domu parafialnym w Kolbuszowej duża sala okazała się bardzo niewy-
godna do nauczania, trudno było w niej o skupienie dzieci, a zimą było utrudnione 
ogrzewanie30.

Stan religijno-moralny parafii kolbuszowskiej to tradycyjne przywiązanie wier-
nych do Kościoła i wiary. Jednak parafia jest zbyt rozległa – czytamy – aby można 
było skutecznie oddziaływać duszpastersko na każdy teren. Dlatego też wskazany 
jest podział parafii, co niestety zostało wstrzymane w poprzednich latach. „Smutnym 
faktem jest odebranie parafii kaplicy w Weryni (…), w Weryni powinna powstać ry-
chło samodzielna placówka duszpasterska”31. Ciekawymi wskazówkami co do dzia-
łań parafialnych na przyszłość były zalecenia, aby zwrócić uwagę na duszpasterstwo 
rodzin, a zwłaszcza na poradnictwo rodzinne. A także „konieczną rzeczą jest również 
intensywne zajęcie się młodzieżą pozaszkolną, także na wsiach należących do para-
fii” – pisał biskup w zaleceniach. Wskazywał także na słabą frekwencję i gorsze wy-
niki w katechizacji dzieci po I Komunii Świętej, co łączył z małym zaangażowaniem 
się w katechizację domu rodzinnego i rodziców32.

Z tego okresu pochodzą też spisane przez ks. Curyłę uwagi i spostrzeżenia, których 
celem było, aby „wspólnie, rzetelnie rozeznać sytuację, rzeczywiste warunki, potrze-
by, teren pracy i możliwości pracy duszpasterskiej nad młodzieżą”. Ten materiał ro-
boczy, jak zaznaczył, powstał na podstawie dawnych rozmów z młodzieżą, własnych 
obserwacji oraz rozmów z księżmi i z młodymi. Zawiera kapitalną analizę ówczesnej 
sytuacji pracy duszpasterskiej i środowiska parafialnego u progu lat 70. XX w. Parafia 
kolbuszowska w tamtym czasie była parafią o charakterze miejsko-wiejskim. Liczyła 
około 13.000 mieszkańców. Na jej terenie funkcjonowały 3 zakłady pracy, 8 szkół 
średnich, Dom Kultury („nie wywiera on ujemnego wpływu na młodzież”), restau-
racje: „Astoria” („gdzie odbywają się dancingi w Adwencie i Wielkim Poście”), oraz 
„Lasowianka” („gdzie szerzy się pijaństwo”), trzy klubo-kawiarnie, które zamiast 
szerzyć kulturę, często były tylko salami zabaw. Młodzieży ze szkół średnich na tre-
nie parafii było 1.952 osoby, a młodzieży szkół średnich z parafii uczącej się na jej 
terenie i poza – 480, pracującej 520, studiującej około 6633. Z tych danych wynika, że 
na terenie parafii był znaczny odsetek młodych ludzi, których należało mieć pod stałą 
opieką duszpasterską, zwłaszcza w sytuacji walki państwa z Kościołem i nieustanny-
mi próbami odciągania młodzieży od wiary i religii. Stąd nie dziwi, że w dokumen-
cie bardzo dużo miejsca poświęcono właśnie młodemu pokoleniu. W dalszej części 
analizowana była religijność młodzieży. Jak to się wówczas przedstawiało? Młodzież 
zasadniczo znała podstawowe prawdy wiary, a sama wiara opierała się na tradycyj-
nych przekonaniach. Natomiast wśród młodzieży pracującej była bardzo niewielka 

30  Tamże.
31  Tamże.
32  Tamże.
33  APK, AL, b. sygn.
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liczba niewierzących, nieco większa niepraktykujących. Zauważone także zostało, 
że młodzi często nie liczyli się z nakazami wiary i wśród pewnych grup młodzieży 
szerzył się alkoholizm34.

Poznawaniu wiary służyły katechizacja („objęte nią są wszystkie klasy szkół śred-
nich”) i rekolekcje. W formach pracy wskazywano niedzielną Mszę św. dla młodzieży, 
w której uczestniczyło ponad 80 % oraz nabożeństwa nadobowiązkowe, np. pierwsze 
piątki miesiąca, w których brało udział mniej niż 1/3 młodych. Tak samo mały, wręcz 
spadający z roku na rok, był ich udział w nabożeństwach różańcowych, majówkach, 
Gorzkich Żalach. Dla młodych były organizowane również kursy przedmałżeńskie, 
rekolekcje zamknięte dla maturzystów i wakacyjne, pielgrzymki maryjne (Leżajsk 
i Częstochowa), grupy apostolskie, pojawiło się zainteresowanie misjami (wysyła-
nie paczek i zbiórki pieniędzy). Wnioski? Młodzież była moralnie zdrowa („poza 
wyjątkami”), uczęszczająca masowo na religię, pojawił się wzrost powołań kapłań-
skich. Znaleziono jednak również i sprawy niepokojące. Niepokoiła proboszcza coraz 
mniejsza frekwencja na nabożeństwach paraliturgicznych, brak większego zaintere-
sowania sprawami Kościoła, „trudno zdobyć młodzież” – pisał35. Jak w takim razie 
przyciągać młodych? „Ubogie są środki oddziaływania duszpasterskiego – głównie 
Msza św. i homilia, ale równocześnie bardzo bogate w łaskę Bożą”. Stąd w pracy 
z młodzieżą na pierwszym miejscu stawiana była Msza św., homilia, katecheza. Roz-
śpiewanie młodzieży to kolejne zadanie, ponieważ „w sali katechetycznej śpiewają, 
w kościele milczą”. Trzeba ożywić kult Matki Bożej wśród młodych, zachęcić mło-
dych do rekolekcji, w krąg pracy duszpasterskiej wciągnąć młodych w wojsku, odno-
wić księgozbiór biblioteki parafialnej – wyznaczał zadania ks. Curyło36. Wprowadze-
nie w życie pomysłów i refleksji niewątpliwie zmieniało jakość życia parafii, której 
przyszłością byli właśnie młodzi. Takie dokumenty stanowią świetne odbicie sytuacji 
w parafii, a także zawierają pomysły na rozwiązanie problemów i propozycje działań 
w danym okresie dziejów parafii.

W dokumencie powizytacyjnym wspomniana była potrzeba odmiany wystroju 
wnętrza kościoła. W kronice pod rokiem 1972 ks. Curyło zapisał, że jeszcze w 1960 
roku rozpoczęte zostały starania o zbudowanie nowego ołtarza. Parafia zwróciła się 
do artysty rzeźbiarza Jerzego Bandury, który przygotował trzy projekty, z których je-
den został ostatecznie przyjęty i zatwierdzony do wykonania. Tymczasem w związ-
ku z odnową liturgii, wprowadzoną przez Sobór Watykański II, trzeba było wyko-
nać ołtarz dostosowany do nowej liturgii. Ks. Curyło zwrócił się więc do profesora 
Politechniki w Gliwicach i w Krakowie Tadeusza Gawłowskiego o wykonanie pla-
nów nowego ołtarza. Niestety profesor zwlekał z ich wykonaniem, wyznaczał co-
raz to nowe terminy i w rezultacie przedstawione plany nie zostały zaakceptowane 
do końca37. Pismem z 19 listopada 1971 r. kuria diecezjalna zaakceptowała projekt 
adaptacji prezbiterium do wymogów odnowionej liturgii i zatwierdziła układ prze-

34  Tamże.
35  Tamże.
36  Tamże.
37  APK, LMK, s. 91. 
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strzenny prezbiterium. Równocześnie poleciła opracować nową wersję projektu bryły 
ołtarza z pominięciem „niefunkcjonalnego elementu horyzontalnego” oraz przedło-
żyć w szczegółach sposób rozwiązania zagadnienia tabernakulum i nową wersję ła-
wek dla duchowieństwa w prezbiterium („ławki te powinny trzymać się możliwie 
blisko ścian, gdyż w proponowanym obecnie układzie stwarzają wrażenie zagracenia 
prezbiterium”)38.

Do wykończenia planów urządzenia kościoła zaproszono jeszcze prof. Władysła-
wa Pieńkowskiego z Warszawy, natomiast wykonanie projektów polichromii i witra-
ży zlecono artyście malarzowi z Krakowa Łukaszowi Karwowskiemu. Po naradzie 
działającej przy kurii Komisji ds. Artystyczno-Budowlanych z zaproszonymi wyko-
nawcami uznano, że należy zmyć fresk w absydzie oraz figury apostołów w prezbi-
terium zniszczone przez grzyb. Ustalono również, że należy zmyć ściany w nawie 
głównej, w nawach bocznych i w kaplicach oraz sklepienie w nawach bocznych, 
zostawić obrazy w nawie głównej i w kopułach w bocznych kaplicach. Przy pro-
jektowaniu wystroju kościoła okazało się, że potrzebne jest podniesienie poziomu 
prezbiterium o 45 cm, a w miejscu, gdzie ma być tabernakulum, o 90 cm. Powstały 
dwie możliwości: wozić ziemię i piasek do kościoła lub wykonać strop nad posadzką. 
W rezultacie uznano, że lepiej jest dać strop żelbetowy, a ziemię spod stropu wybrać 
i w ten sposób powstanie krypta, która może służyć do katechizacji lub do innych ce-
lów związanych z pracą duszpasterską39.

Istotnie, w latach 1972-1973 – jak pisał w liście do kurii 17 lutego 1975 r. ks. Cu-
ryło – strop i urządzenie prezbiterium zostały wykonane, a obecnie prowadzone są 
prace przy wybraniu ziemi spod stropu. Przypominał równocześnie, że właśnie przy 
planowaniu urządzenia świątyni Komisja Diecezjalna zaleciła podniesienie poziomu 
prezbiterium, spod którego postanowiono wybrać ziemię i w ten sposób uzyskanym 
pomieszczeniu o powierzchni około 130 m2 urządzić kaplicę. Z tym samym pismem 
przedłożył kurii projekt stropu z informacją, że planowane pod nim pomieszczenie 
na kaplicę miałoby w wyższej części 3 m wysokości, a w niższej – 2,5 m40.

Prace przy kościele trwały intensywnie, proboszcz nieustannie konsultował je z ku-
rią. W lipcu 1973 roku do rąk proboszcza dotarło pismo, w którym kuria zatwierdziła 
projekty urządzenia kościoła. Można było więc ostatecznie przystąpić do realiza-
cji adaptacji prezbiterium do wymogów odnowionej liturgii. Wykorzystano projekt 
kształtu i usytuowania ołtarza, ambonki, sedelli, ławek i tronu Najświętszego Sakra-
mentu opracowany przez Władysława Pieńkowskiego. Natomiast drugi zaakceptowa-
ny projekt to dzieło malarza artysty Łukasza Karwowskiego. Przygotował on plan de-
koracji ściany głównej i bocznych prezbiterium oraz korekty istniejącej polichromii 
w nawach bocznych. Na głównej ścianie ołtarzowej zaprojektował przedstawienie 
adoracji Trójcy Św. przez Wszystkich Świętych, czyli temat zasugerowany przez Ko-
misję ds. Artystyczno-Budowlanych i odpowiadający wezwaniu kościoła. W piśmie 
zawarto również sugestię, aby scenę tę wykonać w technice odpornej na działanie 

38  APK, Teczka „Kościół”, b. sygn.
39  APK, LMK, s. 91-93. 
40  APK, Teczka „Kościół”, b. sygn. 
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wilgoci i drobnoustrojów, a więc np. w mozaice, aby uniknąć zniszczenia, któremu 
uległ dotychczasowy fresk. Natomiast wspomniana korekta polichromii podyktowa-
na była potrzebą ujednolicenia jej z nowym wystrojem malarskim41.

Jeszcze w lipcu 1974 roku wróciła sprawa projektu krucyfiksu na ścianę ołtarzową 
opracowanego przez artystę rzeźbiarza Jerzego Bandurę. Przewodniczący Komisji 
ds. Artystyczno-Budowlanych informował ks. Curyłę, że Komisja omówiła nowy 
projekt. „Naprawdę bardzo szkoda, że Artysta wysuwa projekt w oderwaniu od wy-
konanej już kompozycji ściennej, z którą ten krucyfiks ma stanowić tematyczną ca-
łość” – pisał ks. Władysław Szczebak. Komisja wyraziła dezaprobatę wobec pomysłu 
zamienienia tradycyjnego napisu „INRI” na jakikolwiek inny. Nie zaakceptowała 
również umieszczenia powyżej projektowanego krucyfiksu żadnej tabliczki, ponie-
waż tam w gotowej już polichromii znajduje się postać Boga Ojca42. Te i inne uwagi 
wynikały chyba z faktu, że artysta nie miał czasu na przyjazd do Kolbuszowej i zapo-
znania się z już gotowym częściowym wystrojem kościoła.

Kolejnym pismem z 22 listopada 1975 r. tarnowska kuria powiadomiła parafię kol-
buszowską, że zostały zatwierdzone projekty stall i klęcznika do prezbiterium. Ko-
misja do Spraw Sztuki Kościelnej zasugerowała jednocześnie wymienienie tapicerki 
oraz sedelli dla celebransa na szersze i z wyższym oparciem pod łokcie43. Rok 1975 r. 
był czasem kończenia wieloletnich prac przy świątyni. Dokończono polichromię, 
a obrazy, które nie zostały uszkodzone przez grzyb, pozostawiono, dokonując tylko 
pewnych poprawek (zresztą zgodnie z sugestią kurii). Wyremontowano i wyzłocono 
też cztery boczne ołtarze późnobarokowe z elementami rokokowymi z XVIII wieku, 
wykonano nową, marmurową ambonę. Zainstalowano także nową sieć i instalację 
radiofonizacji. Rok później wykonane zostało nowe tabernakulum44.

W tym też czasie proboszcz starał się o zatwierdzenie urządzenia nowej kaplicy 
bł. Maksymiliana Marii Kolbego w przedsionku kościoła. Ostatecznie w lutym 1975 
roku uzyskał zgodę kurii i Komisji ds. Artystyczno-Budowlanych, która wysunęła 
jednak zastrzeżenia. Do realizacji Komisja wybrała projekt, w którym bł. Maksy-
milian przedstawiony jest w habicie zakonnym. I dalej pisała Komisja, że „innym 
atrybutem tego błogosławionego są dwie korony: biała i czerwona, a zatem wymaga 
korekty projekt ściany bocznej z Niepokalaną, gdzie umieszczono trzy złote korony”. 
Ostatnie zastrzeżenie odnosiło się do przeciwległej ściany przedsionka. Otóż Komi-
sja wskazała, że w program artystyczny nowej kaplicy należy włączyć także właśnie 
przeciwległą część przedsionka, po prawej stronie od wejścia. „Na ścianie analogicz-
nej do kompozycji z Matką Boską umieścić, np. w technice sgraffito, jakąś charakte-
rystyczną wypowiedź bł. Maksymiliana o czci Niepokalanej lub inną” – wskazywała 
Komisja45.

41  Tamże.
42  Tamże. 
43  Tamże. 
44  APK, LMK, s. 96-97.
45  APK, AL, b. sygn.
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Wieloletnie prace: najpierw przygotowania do remontu, potem sam remont kościo-
ła i prace przy nowej kaplicy, nie przesłoniły aktualnej sytuacji Kościoła w Polsce 
i nieustannych ataków władz. W 1976 roku doszło do swoistych „przepychanek” 
z władzami o Msze św. i punkt katechetyczny w Domatkowie. Eucharystia odprawia-
na była w niedzielę i święta już w 1975 roku w domu Stefanii Mycek. Dawniej znaj-
dował się tam punkt katechetyczny. Potem punkt ten przeniesiono do domu Kowal-
skiego, ze względu na lepszą lokalizację wobec szkoły. Gdy Kowalski wybudował 
nowy dom, dostał polecenie od władzy, aby stary, gdzie odbywała się nauka religii, 
rozebrać. Tymczasem stary dom został odremontowany przez wiernych i zaczęto tam 
odprawiać Mszę św. Mimo kolejnych nakazów i nałożonej na Kowalskiego kary, na-
dal odprawiano tam nabożeństwa i nauczano religii. W tym samym roku ks. Curyło 
pielgrzymował do Rzymu i Ziemi Świętej (Rzym odwiedził wraz z innymi księżmi 
także w 1971 roku), a w dniu modlitw służby zdrowia na Jasną Górę udała się liczna 
grupa pielęgniarek. Równocześnie w kościele wykonane zostało nowe tabernakulum 
przez ślusarza z Tarnowa Edwarda Barana oraz przeprowadzono remont organów46.

Państwo nie tylko w ten sposób starało się ograniczać prace Kościoła. Dla probosz-
cza ks. Ludwika Curyło niezwykle ważną kwestią przez wiele lat była walka o kaplicę 
w Weryni. Neogotycka kaplica pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Pan-
ny zbudowana została w 1892 roku z fundacji Zdzisława Tyszkiewicza na miejscu 
kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa. W krypcie znajdują się sarkofagi Tyszkiewi-
czów, m.in. Łucji z Lubomirskich Tyszkiewiczowej (zmarłej w 1811 roku), a na ścia-
nach zabytkowe epitafia Łucji, Felicjana Tyszkiewicza i Jerzego Tyszkiewicza47. 
W kronice parafialnej48 i dokumentach zawarta została cała walka najpierw o zacho-
wanie prawa do korzystania z kaplicy Tyszkiewiczów, a potem o dom do prowadze-
nia katechizacji młodzieży. W Weryni od niemal 100 lat – jak donosi kronika para-
fialna – istniała wybudowana przez Tyszkiewiczów dworska kaplica, bardzo mała, 
mieszcząca zaledwie księdza i niewielką ilość wiernych. Po przybyciu do Kolbuszo-
wej ks. Curyły w weryńskiej kaplicy zaczął on odprawiać nabożeństwa w niedziele 
i święta. To właśnie tutaj przychodzili wierni z Weryni i bez względu na pogodę, sto-
jąc na polu, uczestniczyli w nabożeństwach. Kiedy zaczęto tutaj budować technikum 
rolnicze, „pewne czynniki starały się rozebrać kaplicę”. Na szczęście istniejąca po-
nad 80 lat kaplica została zaliczona do zabytków i dzięki temu uniknęła losu innych 
zabytków, z którymi władza komunistyczna rozprawiła się w bezwzględny sposób. 
We wrześniu 1961 roku ks. Curyło otrzymał z kurii przedłużenie zezwolenia na cele-
browanie Mszy św. w kaplicy w Weryni na dalsze siedem lat49.

Po wybudowaniu Technikum Rolniczego i internatu, mieszkańcy Weryni zaczęli 
starać się o możliwość dalszego odprawiania nabożeństw w kaplicy dworskiej. Nie-
stety, wszystkie prośby kierowane do kuratorium oświaty i ministerstwa spotkały 

46  Tamże, s. 99.
47  Katalog zabytków sztuki. Województwo rzeszowskie, red. E. Śnieżyńska-Stolotowa, F. Stolot, t. III, 
z. 3: Kolbuszowa, Mielec i okolice, Warszawa 1991, s. 15-16.
48  Kronika parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej, w zapisach z roku 1977 zawiera opis zma-
gań mieszkańców Weryni z władzami o kaplicę i katechizację młodzieży. Por. APK, LMK, s. 99 i następne.
49  AKK, Teczka „Kościół”, b. sygn.
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się z odmową50. W październiku 1963 roku do rąk proboszcza ks. Curyły dotarło pi-
smo od dyrektora Państwowego Technikum Rolniczego w Weryni Edwarda Kwol-
ka, w którym „zwraca się z prośbą o zaprzestanie odbywania nabożeństw religij-
nych i prowadzenia punkt katechetycznego w kaplicy, która jest własnością Skarbu 
Państwa pod administracją Państwowego Technikum Rolniczego w Weryni”51. Dla-
czego? Jak dalej wyjaśnia dyrekcja szkoły, w dniu 1 listopada 1963 r. miał zostać 
oddany do użytku nowy budynek szkoły, położony obok kaplicy, a organizowanie 
zgromadzeń religijnych „przeszkadza w realizacji programu nauczania i wychowa-
nia młodzieży, dlatego dyrekcja nie zgadza się na dalsze użytkowanie w wymienio-
nym charakterze”52. Odpowiedź mieszkańców Weryni była natychmiastowa. Pismem 
z 27 października, pod którym podpisali się mieszkańcy, wystosowana został prośba 
o „zachowanie nam prawa do korzystania z tej kaplicy na przyszłość, tym bardziej, 
że dostęp do kaplicy można tak urządzić, że przybywający do kaplicy nie będą wstę-
pować na teren ogrodu Technikum Rolniczego”. Wskazywali, że nabożeństwa w tej 
kaplicy odbywały się od najdawniejszych czasów, „nasi dziadowie i ojcowie i my ko-
rzystaliśmy z tej kaplicy w czasie, gdy majątek Werynia i dwór były własnością hr. 
Tyszkiewicza, a także gdy po odejściu hr. Tyszkiewicza majątek i dwór przejął Skarb 
Państwa i Technikum Rolnicze i nabyliśmy prawa do korzystania z tej kaplicy”53.

Mieszkańcy nie dali za wygraną. W dniu otwarcia Technikum, które zorganizowa-
no w niedzielę, wierni zawiadomili księży o decyzji kuratorium. W rezultacie już na-
stępnego dnia Wydział Budownictwa i Architektury w Kolbuszowej wydał orzecze-
nie o złym stanie technicznym kaplicy i że bez remontu nie może być używana54. Ale 
na tym nie skończyły się szykany ze strony władz. Katechizacja młodzieży odbywała 
się w prywatnym domu Katarzyny Kosiorowskiej. Po jej śmierci w 1969 roku parafia 
odkupiła od córek dom, w którym dotychczas prowadzona była katechizacja. W od-
remontowanym domu prowadzono lekcje religii dla dzieci szkoły podstawowej i mło-
dzieży z Technikum Rolniczego. Niestety, 18 grudnia 1969 r. do punktu katechetycz-
nego wdarli się ludzie z Samopomocy Chłopskiej w Kolbuszowej, zaczęli usuwać 
ławki i wnieśli sprzęt do urządzenia sklepu obuwniczego. W odpowiedzi na to miesz-
kańcy Weryni usunęli sprzęt i zawiadomili proboszcza. Tłumaczeniem władz było 
stwierdzenie, że dom stoi pusty, „bezpański”, choć wszyscy wiedzieli, że są tam nowe 
drzwi, okna i podłogi. Mieszkańcy nie ustąpili i nie pozwolili na wniesienie do domu 
katechetycznego jakichkolwiek sprzętów. „Powstało swojego rodzaju oblężenie” – 
pisze w kronice proboszcz. – „Z jednej strony mieszkańcy Weryni, z drugiej stro-
ny przedstawiciele gminy oraz milicja”55. Od 13 do 23 trwało to swoiste oblężenie. 
Wreszcie około 12 rozeszli się wszyscy, a mieszkańcy zabrali klucze do domu.

Władze jednak nie zrezygnowały z walki z prowadzoną katechizacją. Przewod-
niczący Powiatowej Rady Narodowej Michał Hawro zażądał od proboszcza odda-

50  APK, LMK, s. 100.
51  APK, AL, b. sygn. 
52  Tamże. 
53  Tamże. 
54  APK, LMK, s. 100. 
55  Tamże, s. 102.
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nia kluczy, w przeciwnym razie groził „przykrymi następstwami”. Dom, w którym 
prowadzono katechizację, został kiedyś kupiony przez Kosiorowskich od wsi i w tej 
sytuacji władza wniosła sprawę do sądu przeciwko córkom Kosiorowskich o wła-
sność, a mieszkańców Weryni i parafię o posiadanie. Rozpoczął się trwający pięć 
lat proces. Niekorzystny dla mieszkańców i proboszcza wyrok sądu w Kolbuszowej 
spowodował wniesienie apelacji do Sądu Wojewódzkiego, który uchylił wyrok i skie-
rował go do ponownego rozpatrzenia. Niestety, sąd kolbuszowski kolejny raz wydał 
niekorzystny wyrok. Wreszcie po trzeciej apelacji mieszkańcy Weryni zażądali prze-
niesienia sprawy do innego sądu. Sąd Wojewódzki przeniósł więc sprawę do Mielca 
i tamtejszy sąd wydał wyrok korzystny dla mieszkańców Weryni. Od tego momentu 
nabożeństwa i katechizacja odbywały się bez problemów, a w 1974 roku pismem z 16 
czerwca kaplica otrzymała swojego rektora – ks. Stanisława Wójcika56.

W kwietniu 1978 roku kuria diecezjalna w myśl art. 1 dekretu z dnia 31 grudnia 
1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych, zwróciła się z zawiado-
mieniem do Urzędu Wojewódzkiego – Wydział do Spraw Wyznań w Rzeszowie, że 
ma zamiar utworzyć samodzielną parafię w Weryni. Nowoutworzona parafia miała 
liczyć około 1.500 wiernych, czyli być wystarczająco dużą i zdolną do normalnego 
funkcjonowania jednostką administracji kościelnej57. Ostatecznie w pięć lat po za-
kończeniu procesu i mianowaniu rektora, kuria biskupia 27 lutego 1979 r. wydała 
dekret o utworzeniu w Weryni parafii. Dekret ten kończył wieloletnie dążenia władz 
do uniemożliwienia mieszkańcom korzystania z kaplicy oraz zabiegi samych miesz-
kańców o utworzenie parafii i wybudowanie kościoła. Dokumenty świadczą dobit-
nie, że napięcia na linii mieszkańcy Weryni a władze zaczęły się na kilka lat przed 
sprawą sądową o dom Kosiorowskich, która była ostatecznym „krzykiem rozpaczy” 
ówczesnej władzy przeciwko dążeniom społeczeństwa. Proboszczem nowej parafii 
został jej rektor ks. Stanisław Wójcik. Nowa parafia – oraz przyszły kościół – zgod-
nie z życzeniem parafian otrzymały wezwanie Błogosławionego Ojca Maksymiliana 
Kolbego58.

Budowa nowego kościoła była kwestią czasu, ponieważ już w 1974 roku ks. Cu-
ryło rozpoczął starania w kurii o umieszczenie w planie budownictwa sakralnego 
budowy kaplicy w Weryni. „Wieś Werynia ma obecnie 1800 mieszkańców” – pisał 
w piśmie do kurii 23 listopada 1974 r. – „wieś oddalona jest od parafii: najbliższe 
domy oddalone od kościoła 3 km, najdalsze domy około 7 km”59. W grudniu 1975 
roku ponownie wpłynęło do kurii biskupiej w Tarnowie pismo proboszcza w tej spra-
wie60. Pismem z 12 grudnia 1975 r. wikariusz generalny ks. Piotr Bednarczyk zawia-
domił proboszcza, że w planie budów sakralnych i kościelnych na 1976 rok przesła-
nym do Urzędu Wojewódzkiego – Wydział do Spraw Wyznań w Rzeszowie, Kuria 
Diecezjalna w Tarnowie zamieściła budowę kaplicy w Weryni61.

56  Tamże, s. 102-103. 
57  APK, AL, b. sygn.
58  APK, LMK, s. 103-104.
59  APK, AL, b. sygn.
60  Tamże.
61  APK, Teczka „Kościół”, b. sygn.
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Walka o kaplicę w Weryni nie przysłoniła jednak innych działań w parafii. Życie 
parafialne mimo działań władzy komunistycznej toczyło się w miarę normalnie. Rok 
1977 przyniósł najpierw misje parafialne w dniach 17 -23 kwietnia, które przygo-
towywały parafian na intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa w rodzinach. 
We wrześniu natomiast odbyła się wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził bp 
Władysław Bobowski w asyście kanonika kapituły katedralnej w Tarnowie ks. dr. 
Adama Nowaka. Biskup, oprócz budynków sakralnych, cmentarza i budynków go-
spodarczych parafii, odwiedził także wszystkie punkty katechetyczne w Kolbuszo-
wej, Kolbuszowej Górnej i Dolnej, Bukowcu, Domatkowie i Nowej Wsi. Spotkał się 
z młodzieżą uczęszczającą do szkół średnich, zawodowych oraz pracującą. Niewąt-
pliwym przeżyciem były odwiedziny u chorych w szpitalach oraz spotkanie z chory-
mi przywiezionymi do kościoła i ich błogosławieństwo62.

Towarzysząca działalności Kościoła niemal od zakończenia II wojny światowej 
wrogość władzy komunistycznej przejawiała się również w przejmowaniu jego ma-
jątku. Przejawiało się to choćby w przejmowaniu majątku probostwa przez państwo 
lub wykupywaniu go przez prywatne osoby. Warto prześledzić na przykładzie parafii 
kolbuszowskiej ten właśnie proces podważania podstaw materialnych działalności 
i egzystencji Kościoła. W marcu 1950 roku do proboszcza trafiło pismo od woje-
wódzkiego pełnomocnika do spraw przejęcia dóbr martwej ręki, który informował 
o krokach prawnych w związku z ustawą z 20 marca 1950 r. o przejęciu przez pań-
stwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych 
i utworzeniu Funduszu Kościelnego (pismo nosi datę już z 25 marca!). Zawiadamiał, 
że nadwyżka obszaru ponad 50 ha gruntów z nieruchomości ziemskiej Kolbuszowa 
zostanie przejęta po zbiorach na jesieni 1950 roku. Natomiast na podstawie zarządze-
nia Ministrów Administracji Publicznej oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 23 
marca 1950 r. poręczone zostały proboszczowi całkowite zbiory pochodzące z zasie-
wów jesiennych i wiosennych 1949-1950, również na gruntach stanowiących nad-
wyżkę oraz zobowiązano go do zagospodarowania tych gruntów63.

Sprawa przejęcia nadwyżki jednak się nie zakończyła. Powróciła do niej Kuria 
Diecezjalna w Tarnowie w 1958 roku. W maju zwróciła się do Ministerstwa Rolnic-
twa w Warszawie poprzez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej – Zarząd Rol-
nictwa w Rzeszowie z wnioskiem o zwrot mienia nieruchomego, zgłoszonym w try-
bie przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia 
pozostającego pod zarządem państwowym. W uzasadnieniu kuria przypominała, że 
w 1950 roku państwo przejęło od probostwa w Kolbuszowej 14 ha 0,7 a i 33 m2 grun-
tu jako nadwyżki ponad 50 ha. Tymczasem, jak wskazuje kuria, przy obliczaniu tej 
nadwyżki nie uwzględniono notarialnego aktu sprzedaży 1 ha 73 a gruntu probostwa 
Marii Górce oraz wydzielenia z gospodarstwa proboszcza 2 ha 30 a dla organisty i 1 
ha 90 a dla kościelnego. W rezultacie w posiadaniu probostwa pozostało łącznie 44 ha 
7 a gruntów. „Zbycie powyższych działek gruntowych nastąpiło na podstawie waż-
nych umów” – pisała kuria. – „Umowy te powinny być w całej rozciągłości uznawa-

62  Tamże, s. 99.
63  APK, teczka „Probostwo. Protokoły oddania inwentarza”, b. sygn. 
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ne, skoro Minister Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Minister Administracji Publicz-
nej nie orzekli ich nieważności”64. W tej sytuacji przejęcie wspomnianego obszaru 
nastąpiło bez ważnego tytułu prawnego, dlatego też Kuria Diecezjalna w Tarnowie 
jako władza przełożona kolbuszowskiego probostwa, zawnioskowała o zwrot tego 
gruntu65.

W czerwcu 1961 roku proboszcz ks. Ludwik Curyło zwrócił się pismem do ku-
rii diecezjalnej w Tarnowie o zezwolenie na sprzedaż około 2 ha gruntu należącego 
do probostwa, a położonego w Kolbuszowej Dolnej. Z prośby wynikało, że po sprze-
daży wymienionego kawałka ziemi oraz po sprzedaży gruntów, na które już zostało 
udzielone zezwolenie, stan gruntów przedstawiał się następująco: około 2 ha zajęte 
pod budowę szkoły i pod dom użyteczności miejskiej, przejęty przez państwo grunt 
o powierzchni 2,30 ha przeznaczony dla kościelnego (po bezskutecznych odwoła-
niach wniesione zostało zażalenie do Rady Państwa) oraz grunt użytkowany przez or-
ganistę – 2,50 ha. W posiadaniu probostwa pozostawały 3 ha gruntu w Kolbuszowej 
z ogrodem i podwórzem, 12 ha lasu w Kolbuszowej Dolnej, tam również 8 ha łąki i 2 
ha pola uprawnego, czyli łącznie 25 ha. Dane te nie były jednak dokładne ze względu 
na dokonane kilkakrotnie sprzedaże, na które probostwo nie otrzymało jeszcze arku-
sza gruntowego. Natomiast około 1,40 ha gruntu w Kolbuszowej znalazło się w tere-
nie zaplanowanym pod budownictwo, choć czas realizacji tego przedsięwzięcia nie 
był znany66. Dalej na mocy kontraktu kupna – sprzedaży z dna 8 marca 1962 r. w ręce 
prywatne mieszkańców Kolbuszowej Dolnej przeszło 2 ha 54 a i 94 m2 ziemi67. Na-
tomiast w grudniu tego roku Skarb Państwa nabył od probostwa 2 ha ziemi położonej 
w Kolbuszowej68.

Zmiany stanu majątkowego probostwa widać również w piśmie do kurii w Tar-
nowie z 4 września 1977 r., w którym proboszcz ks. Curyło rozliczał się z pienię-
dzy wpłaconych za przejęte przez władze powiatowe – Zarząd Gospodarki Terena-
mi w Kolbuszowej – parcele. W styczniu 1977 roku parafia została zawiadomiona 
o przejęciu działki o powierzchni 22.166 m2, za którą obliczono należność w wyso-
kości 196.312 zł i za składniki roślinne (uprawy rosnące na działce) – 15.700 zł, czyli 
łącznie suma wynosiła 212.012 zł. Parcela ta stanowiła własność organisty i zapisana 
była jako „Fundusz utrzymania organisty”. Sprawa tej działki zaczęła się praktycz-
nie w 1966 roku, kiedy Urząd do Spraw Wyznań Warszawie wszczął postępowanie 
w sprawie przejęcia tej parceli przez Skarb Państwa jako fundacji. Od tej decyzji od-
wołał się proboszcz i postępowanie umorzono, a na jego prośbę wydano orzeczenie, 
że „Parcela ta stanowi gospodarstwo rolne proboszcza”. Niestety teraz państwo wy-
właszczyło nie tylko grunt przeznaczony dla organisty, ale także część parceli należą-
cej do probostwa i w kilku ratach wpłaciło sumę wspomnianych 212.012 zł69.

64  APK, teczka „Probostwo. Protokoły oddania inwentarza”, b. sygn. 
65  Tamże. 
66  Tamże. 
67  Tamże. Dokument zawiera imiona, nazwiska, adresy nabywców oraz ilość zakupionej ziemi. 
68  Tamże. 
69  APK, AL, b. sygn.
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Z tych pieniędzy, jak wynika z uzasadnienia proboszcza, wykonano kilka pilnych 
robót. Dokonano remontu pochodzącej jeszcze z 1949 roku instalacji elektrycznej. 
Na budynkach mieszkalnych i gospodarczych kontrole wykazały konieczność napra-
wy urządzeń odgromowych, na co przeznaczono część pieniędzy. Na organistówce 
przeciekał dach przykryty starą blachą zdjętą z kościoła, w związku z czym konieczne 
było wykonanie nowego. Oprócz tego w organistówce należało zainstalować urządze-
nia sanitarne i ogrodzenie70. W rezultacie, choć parafia nie zamierzała pozbywać się 
ziemi, państwo wymusiło sprzedaż gruntu i dalsze uszczuplanie majątku probostwa.

W 1980 roku proboszcz ks. Ludwik Curyło zrezygnował ze względów zdrowot-
nych z probostwa, przeszedł na emeryturę i osiadł w parafii, nadal uczestnicząc w jej 
życiu. Natomiast nowym proboszczem został w czerwcu ks. kan. Marian Jachowicz 
(proboszcz do 1997 r.), który był tutaj w latach 1951-1957 wikariuszem za czasów ks. 
Józefa Fryzy. Od pierwszych chwil włączył się bardzo aktywnie w życie i pracę pa-
rafii. Dokończył prace przy sali katechetycznej pod kościołem (pod zakrystią) w pod-
ziemiach. Duża sala został wyposażona w scenę i krzesła, pobielona i przygotowana 
do prowadzenia tam pracy duszpasterskiej. Odbywały się w niej i lekcje religii i róż-
ne spotkania, a także akademie dla dzieci i wiernych71.

Dzieje parafii kolbuszowskiej po II wojnie światowej to także – a może przede 
wszystkim – życie duchowe. Mimo ograniczeń i trudności ze strony państwa, kolej-
ni proboszczowie przy pomocy wikarych i sióstr zakonnych (Siostry Służebniczki 
NMP ze Starej Wsi sprowadzili do Weryni Tyszkiewiczowie w 1910 r. celem opieki 
nad dziećmi przedszkolnymi i chorymi, w 1962 roku ostatecznie Prezydium Oświa-
ty w Kolbuszowej odebrało siostrom przedszkole i oddało pod zarząd państwowy, 
a siostry zaczęły prowadzić katechizację dla dzieci przedszkolnych w parafii)72 starali 
się zapewnić parafianom normalną opiekę duszpasterską. Wierni bardzo szybko zo-
stali wciągnięci do współpracy z parafią i księżmi, służyli wiedzą i doświadczeniem 
w różnych dziedzinach życia parafialnego, walczyli o kaplice, naukę religii, czyli 
o prawo do swobodnego wyznawania wiary. Mimo utrudnień organizowane były 
pielgrzymki, nabożeństwa paraliturgiczne, peregrynacje obrazów, rekolekcje, misje 
św., grupy apostolskie. Bardzo mocno akcentowano wydarzenia związane z życiem 
Kościoła – Sobór Watykański II, wprowadzenie odnowionej liturgii, wybory papieży, 
a zwłaszcza pamiętne konklawe z 1978 roku oraz zamach na Jana Pawła II w 1981 
roku. Wielką uwagą i troską otaczano dzieci i młodzież, starając się chronić ją za-
równo przed laicyzacją, jak i nieodpowiednimi wpływami otoczenia. Parafia mogła 
poszczycić się licznymi powołaniami księży diecezjalnych oraz zakonnych.

Życie duchowe parafii w świetle kroniki parafialnej przedstawiało się w tych latach 
niezwykle bogato, mimo otaczającej Kościół wrogości państwa i niestabilnej sytuacji 
politycznej, gospodarczej i społecznej. Zmiany w 1989 roku, które zaszły w Polsce, 
postawiły przed Kościołem nowe wyzwania i zadania. Dla kościoła kolbuszowskiego 
ważną datą okazał się rok 1992, kiedy to bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” Jan 

70  Tamże.
71  APK, LMK, s 108.
72  Tamże, b.s.
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Paweł II wprowadził nowy podział administracyjny Kościoła w Polsce i Kolbuszowa 
znalazła się w nowopowstałej diecezji rzeszowskiej. 
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BARTOSZ WALICKI

W diecezji rzeszowskiej
Ostatnie lata przyniosły parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej zmianę 

przynależności diecezjalnej. Funkcjonująca w ramach dotychczasowej diecezji tar-
nowskiej placówka duszpasterska stała się odtąd ważnym elementem nowo utworzo-
nej diecezji rzeszowskiej. Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć funkcjonowanie 
parafii kolbuszowskiej od roku 1992 do chwili obecnej. W ciągu tego niewielkiego 
okresu zaistniały tu ważne wydarzenia – na ziemi kolbuszowskiej wykształciły się 
nowe parafie, pracę podjęli nowi kapani, założone zostały nowe stowarzyszenia i ze-
społy religijne, parafianie byli uczestnikami licznych uroczystości kościelnych i kul-
turalno-społecznych. To wszystko najlepiej dowodzi, że parafia kolbuszowska stano-
wi prężne centrum duszpasterskie i zajmuje poczesne miejsce w strukturach diecezji 
rzeszowskiej.

Obszar parafii, miejsca kultu, kapłani
Podejmując rozważania na temat najnowszych dziejów parafii pw. Wszystkich 

Świętych w Kolbuszowej, skupić się należy najpierw na zagadnieniu jej terytorium 
oraz miejscach, w których dokonywała się służba Boża. Na uwagę zasługują również 
kapłani podejmujący obowiązki duszpasterskie. W roku 1992 omawiana parafia we-
szła w skład nowo utworzonej diecezji rzeszowskiej. Stało się to na mocy bulli Totus 
Tuus Poloniae Populus Jana Pawła II z dnia 25 marca tegoż roku. Kolbuszowa, jako 
stolica dekanatu kolbuszowskiego, stała się ważnym ośrodkiem Kościoła lokalnego. 
Dekanat kolbuszowski był wówczas jednym z 19 wikariatów rejonowych i zawierał 
11 parafii. Obowiązki dziekana powierzono wówczas ks. Stanisławowi Wójcikowi 
z Weryni1.

Wedle danych z 5 grudnia 1993 r., omawiana parafia obejmowała swoim zasię-
giem miasto Kolbuszowę oraz cztery pobliskie wsie: Kolbuszowę Dolną, Kolbuszo-
wę Górną, Nową Wieś i Świerczów. Były one oddalone od kościoła parafialnego od-
powiednio o 2 km, 3 km, 4 km i 5 km. Stolica parafii liczyła 8.380 wiernych. Drugą 
po względem ilości mieszkańców była Kolbuszowa Górna, w której żyło 2.350 osób, 
a trzecią – Kolbuszowa Dolna z 1.800 mieszkańcami. O wiele mniejsze były Nowa 
Wieś i Świerczów, w których mieszkało odpowiednio 620 i 490 parafian. Łącznie pa-
rafię zasiedlało 13.820 katolików i 40 osób innego wyznania2.

W ostatnich latach utrzymywał się zasadniczo dodatni przyrost naturalny. Jed-
nocześnie zauważalny był powolny spadek urodzeń, co stanowiło odzwierciedlenie 
zjawisk demograficznych występujących w całej Polsce. Wedle zapisanych rela-
cji, w roku 1994 w parafii kolbuszowskiej odbyły się 42 śluby: 22 w Kolbuszowej,  

1  J. Kowalczyk, Dekret, Zwiastowanie, 1992, nr 1, s. 12; Dekanaty, ilość parafii i ks. dziekani diecezji 
rzeszowskiej, tamże, s. 21.
2  Schematyzm Diecezji Rzeszowskiej 1993, Rzeszów 1993, s. 150. 
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13 w Kolbuszowej Górniej i 7 w Kolbuszowej Dolnej. W tym samym czasie sakra-
ment chrztu otrzymało 179 osób: 120 z miasta, 38 z Kolbuszowej Górnej i 21 z Kol-
buszowej Dolnej. W roku 1994 na cmentarz zostało odprowadzonych 101 osób: 62 
z miasta, 22 mieszkańców Kolbuszowej Górnej i 17 mieszkańców Kolbuszowej Dol-
nej3. Dwa lata później ochrzczonych zostało łącznie 106 osób, zmarło 93 parafian. 
W tym samym czasie zawarto 37 ślubów kościelnych4.

W omawianym okresie granice parafii kolbuszowskiej uległy dwukrotnie mody-
fikacji. Z dniem 1 stycznia 1995 r. bp Kazimierz Górny erygował parafię pw. Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych w Kolbuszowej Górnej i nadał jej osobowość prawną. 
Parafia powstała poprzez wyłączenie miejscowości Kolbuszowa Górna z macierzy-
stej parafii pw. Wszystkich Świętych i weszła w skład dekanatu kolbuszowskiego. 
Podział był wskazany, jako że parafia farna liczyła niemal 14.000 wiernych i trudno 
było koordynować całość duszpasterstwa. Utworzenie nowej kościelnej jednostki ad-
ministracyjnej stało się możliwe po wybudowaniu świątyni poświęconej Najświętszej 
Maryi Pannie. Nowej parafia graniczyła od południa z Kupnem, od wschodu z Wi-
dełką, od zachodu z Domatkowem, zaś od północy z parafią macierzystą. Pierwszym 
proboszczem został dotychczasowy wikariusz kolbuszowski i budowniczy kościoła 
w Kolbuszowej Górnej ks. Czesław Zagórski. Świątynią parafialną został natomiast 
kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Był on budowany 
od 6 czerwca 1992 r., a kamień węgielny poświęcił 28 sierpnia 1994 r. bp Kazimierz 
Górny5.

W roku 1996 parafia farna w Kolbuszowej uległa ponownemu zmniejszeniu. Wy-
dzielona z niej została nowa parafia pw. Św. Brata Alberta. Dokonał tego bp Kazimierz 
Górny specjalnym dekretem z dnia 24 sierpnia tegoż roku. Warto tu zaznaczyć, że 
już wcześniej, od roku 1994, ta jednostka duszpasterska funkcjonowała na zasadach 
rektoratu. W roku 1995 jego rządcą został dotychczasowy wikariusz kolbuszowski, 
a późniejszy rektor, ks. Jan Pępek. Świątynia parafialna w nowej placówce została 
poświęcona jednak dopiero 19 listopada 2000 r.6

Po zatrzymaniu się nad zmianami terytorium parafii, uwagę należy zwrócić na bu-
dynki kultyczne. Najważniejszym miejscem celebr liturgicznych w omawianym 
okresie był kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych. W ostatnich latach podjęty 
został spory wysiłek inwestycyjny związany z tą budowlą. Dotyczył on m.in. wyko-
nania nowego systemu ogrzewania i wentylacji kościoła parafialnego. Decyzją pro-
boszcza na rzecz miasta został również przekazany szeroki pas gruntu parafialnego. 
Dzięki temu stało się możliwe ułożenie chodnika wiodącego od kościoła do parafial-
nego cmentarza. Zamierzenia inwestycyjne i objęcie terenu kościelnego projektem 

3  Z życia naszej parafii, PK, 19945, nr 1-2, s. 6.
4  APK, LMK, [b.s.], rps.
5  K. Górny, Dekret erygowania parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kolbuszowej Górnej, 
Zwiastowanie, 1995, nr 1, s. 50-51; K. Cieśla, Pod opieką Wspomożycielki Wiernych, ZDR, 2006, nr 22, 
s. II.
6  Zmiany duszpasterzy, Zwiastowanie, 1995, nr 2, s. 78; J. Sądel, Wydarzenia w diecezji rzeszowskiej 
(sierpień – grudzień 2000), Zwiastowanie, 2000, nr 4, s. 158; M. Jagodziński, Konsekracja kościoła w Kol-
buszowej, PK, 2000, nr 12, s. 1-2.
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przestrzennym były owocem starań proboszcza ks. Jana Guta i władz samorządowych 
podjętych w roku 1997. Autorem projektu koncepcyjnego zagospodarowania i po-
rządkowania terenu w obrębie kościoła, plebanii i cmentarza przy ul. Narutowicza 
był architekt Wilhelm Hrycyszyn, który pracę tę wykonał bezinteresownie. Projek-
tant zaproponował m.in. likwidację wjazdu na teren plebanii od strony „zachodnich 
schodów” placu kościelnego, a przeniesienie go na stronę północną plebanii. Dla roz-
ładowania zmasowanego ruchu wyjściowego z kościoła na ulicę Narutowicza utwo-
rzony został „trakt pieszy”, pozwalający również na bezpieczne przejście konduktów 
żałobnych na cmentarz. Inwestycję tę sfinansowała parafia przy partycypacji kosztów 
przez Urząd Miasta i Gminy. Prace prowadziła wybrana przez proboszcza ekipa pod 
kierownictwem Roberta Weryńskiego.

Innym działaniem mającym na celu upiększenie świątyni było ułożenie nowej, 
ornamentalnej, granitowej posadzki. Równocześnie zamontowane zostały marmu-
rowe podstawy ołtarzy, stanowiące parafialne wotum z okazji Wielkiego Jubile-
uszu Chrześcijaństwa. Inwestycję tę podjęto z inicjatywy proboszcza ks. Jana Guta 
i Rady Parafialnej w letnich miesiącach 1999 roku. Poprzedziło ją zainstalowanie rok 
wcześniej nowego systemu grzewczo-klimatyzacyjnego najnowszej generacji. Pra-
ce w świątyni sfinansowali miejscowi wierni. W kolejnych latach wykonywane były 
dalsze prace, m.in. remont ścian obu zakrystii, wymiana gipsowej sztukaterii, zain-
stalowanie szafy na aparaty liturgiczne. Wymienione zostało odprowadzenie wody 
z rynien na budynku kościoła i zaprowadzono izolację wokół świątyni, ułożone zo-
stały granitowe schody z kościoła, a cokół budowli ozdobiono granitowymi płytami. 
Przed peregrynacją kopii wizerunku jasnogórskiego w roku 2002 odnowiony został 
mur przykościelny: uzupełniono cyklinę, poprawiono wieżyczki, na hełmach muru 
ułożono dachówkę. Przy okazji wymienione zostały rynny spadowe i okucia7.

W roku 2004 podjęto dalszy trud odnowienia kościoła parafialnego. O szczegó-
łach tego przedsięwzięcia informuje kronika parafialna: „Rozpoczęliśmy renowację 
wnętrza naszej świątyni pod kierownictwem p. mgr Józefy Czachor – konserwatorki 
i przy pomocy firmy budowlanej p. Roberta Weryńskiego. Prezbiterium ma odnawiać 
firma rodzinna rzeźbiarska pp. Blajerskich z Jarosławia. Wcześniej odnowiliśmy pa-
jąki i żyrandole. Uczyniła to firma z Grodziska Dol. p. Potyrały”8. Prace restauracyjne 
obejmowały m.in.: odnowę polichromii i konserwację ołtarzy bocznych. Część ścian 
trzeba było skuć aż do cegły i uzupełniać zaistniałe ubytki. Równocześnie wzmocnio-
na została kopuła nawy bocznej. Wszystkie te zabiegi nastręczyły sporo problemów. 
Rok później parafia zatrudniła nowych konserwatorów – Ewę i Tadeusza Sońskich 
z Rzeszowa. Prace objęły kolejno odnowienie zakrystii ministrantów i renowację 
ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zdemontowane zostały natomiast organy 
muzyczne, które wymagały generalnego remontu.

7  Ksiądz proboszcz – dobry organizator, PK, 1999, nr 8, s. 6; W. Hrycyszyn, Realizacja i projekty zmian 
wokół kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kolbuszowej…, PK, 1999, nr 9, s. 3-4; AS, Prace 
w Farze, ZK, 1999, nr 3, s. 2; B. Puzio, Remont Kolbuszowskiej Fary, PF, 2001, nr 3, s. 10; tejże, Remont 
świątyni na przybycie Jasnogórskiej Pani, PF, 2002, nr 2, s. 15.
8  LMK.
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Duże wyzwanie stanowiła też potrzeba odnowienia malatury w nawie głównej, 
co wiązało się z ogromnymi kosztami i oparciem się tylko na środkach własnych. 
Bardzo hojni okazali się w tym względzie parafianie, którzy życzliwie odpowiadali 
na prośby duszpasterzy. Działania na rzecz renowacji malowideł ściennych w nawie 
głównej podjęto dopiero w roku 2007. W następnym roku prace objęły prezbiterium. 
Jednocześnie ustawione zostały stalle dla kanoników nowo powołanej kapituły kole-
giackiej w Kolbuszowej. Wykonali je rzeźbiarz p. Powroźnik w Przeworska i stolarze 
z Przemyśla. Meble te i odnowioną malaturę poświęcił bp Kazimierz Górny w asy-
ście miejscowej kapituły. W 2008 roku ściany kościoła zostały częściowo zabudowa-
ne „boazerią artystyczną, b. piękną, wykonaną z dużym kunsztem przez parafianina 
Antoniego Kardysia”. W tym samym czasie Kuria Diecezjalna w Rzeszowie zatwier-
dziła projekt wielkiego ołtarza przygotowany przez Ewę i Tadeusza Sońskich. Stano-
wił on rekonstrukcję starego ołtarza sprzed pożaru w roku 1852. Konserwacji zostały 
poddane jednocześnie zachowane fragmentarycznie rzeźby świętych i antepedium 
z dawnego ołtarza9.

Nie można zapominać, że na terenie parafii funkcjonowały również inne budynki 
kultyczne. W Kolbuszowej Dolnej takim miejscem celebr liturgicznych była kaplica 
pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Staraniem ks. Mariana Jachowicza, a następnie 
ks. Jana Guta, w każde niedzielne przedpołudnie od 1995 roku była tam sprawowana 
Najświętsza Ofiara. Inne miejsce święte stanowiła kaplica pw. Św. Józefa w domu 
zakonnym Sióstr Służebniczek w Kolbuszowej. Podobnie jak kościół parafialny, rów-
nież i one były stopniowo upiększane. Przykładowo 18 marca 2001 r. dziekan ks. Sta-
nisław Wójcik poświęcił stacje Drogi Krzyżowej w kaplicy w Kolbuszowej Dolnej10.

W ostatnich latach nie brakło też fundacji nowych krzyży i kapliczek w kolbu-
szowskiej parafii farnej oraz restauracji starych. Jako przykład na to służyć może 
siedmiometrowy krzyż wybudowany w okolicy szpitala w roku 1981, a 9 lat później 
ozdobiony figurą Chrystusa Cierpiącego. Inicjatywę restauracji tego obiektu podjęła 
Urszula Bogder, która w maju 1993 roku zebrała na ten cel kwotę kilkunastu milinów 
starych złotych. Wysoki krzyż został wówczas skrócony, zaś wizerunek Ukrzyżo-
wanego zabezpieczony daszkiem11. Z kolei w dniu 21 kwietnia 1996 r. „poświęcono 
nowy krzyż przy domu państwa Galejów, przy ul. Piłsudskiego 109. Krzyż ten wsta-
wiono w miejsce zniszczonego już czasem dawnego krzyża tam stojącego. Liczni pa-
rafianie i sąsiedzi fundatorów wzięli udział w tym poświęceniu dokonanym przez Ks. 
Prałata Mariana Jachowicza – proboszcza kolbuszowskiego”12. Innym przykładem 
troski parafian o krzyże przydrożne może być nowa fundacja obiektu w Kolbuszowej 
Dolnej przy ul. Mieleckiej w roku 2001. Stojący tam do tej pory XIX-wieczny drew-
niany krzyż został przekazany do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, zaś 
na jego miejsce wzniesiono nowy, modrzewiowy krzyż. Poświęcenia obiektu dokonał 

9  Tamże.
10  S. Tęcza, Droga Krzyżowa w Kolbuszowej Dolnej, PF, 2001, nr 2, s. 5-6.
11  H. Dudzińska, Kolbuszowskie, przydrożne krzyże i kapliczki, PK, 1993, nr 7, s. 4.
12  LMK.
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proboszcz ks. Jan Gut w dniu 16 września 2001 r. Wcześniej w miejscowej kaplicy 
celebrował okolicznościową Mszę św.13

Poza kościołem parafialnym, kaplicą cmentarną oraz licznymi figurami Świętych 
i krzyżami istniejącymi jeszcze w okresie przynależności parafii do diecezji tarnow-
skiej, wzbogaciła się ona o nową świątynię, jaką był późniejszy kościół parafialny 
w Kolbuszowej Górnej. Wzniesiony został jednak jako świątynia dojazdowa para-
fii pw. Wszystkich Świętych. Budowa była konieczna ze względów duszpasterskich, 
gdyż wieś Kolbuszowa Górna była długa na kilka kilometrów i liczyła ponad 2.500 
mieszkańców. Oparciem dla tej inicjatywy była działalność dwóch społecznych ko-
mitetów. Pierwszy Komitet Budowy Punktu Katechetycznego w Kolbuszowej Górnej 
pod przewodnictwem Piotra Tokarza powstał jeszcze przed rokiem 1990 na ziemi 
amerykańskiej, w miejscowości Wallington w stanie New Jersey. Analogiczny komi-
tet utworzono w samej wsi, a kierownictwo nim objął Jan Halat. Po powrocie ka-
techezy do szkół postanowiono wykorzystać zgromadzone zasoby i zaangażowanie 
ludzi do wzniesienia świątyni.

Część terenu potrzebnego na plac kościelny o powierzchni 20 a przekazał Jan Ma-
tejek z Wallington, a dalsze 10 a sprzedała jego siostra. Ukonstytuował się również 
16-osobowy Komitet Budowy Kościoła. Jego przewodniczącym został Jan Halat, zaś 
obowiązki zastępcy przewodniczącego powierzono Annie Serafin. Prace budowlane 
zostały rozpoczęte w roku 1992 i trwały dwa lata. Projekt architektoniczny i kon-
strukcyjny świątyni opracowali mgr inż. Józef Szczebak i mgr inż. Aleksander Wa-
łęga z Tarnowa. Opiekę nad budową sprawował katecheta kolbuszowski ks. Czesław 
Zagórski. Środki finansowe czerpano ze składek mieszkańców Kolbuszowej Górnej 
oraz wiernych parafii kolbuszowskiej, a także ze zbiórek wśród amerykańskiej Polo-
nii, zwłaszcza z Wallington. Pewne kwoty zostały wypracowane przez społeczność 
lokalną jako dochód z organizowanych festynów, zabaw i imprez kulturalnych. Jako 
przykład wskazać można spektakl Dawny wieczór wigilijny w naszej wsi wyreżysero-
wany przez emerytowaną nauczycielkę Marię Chruściel, a zaprezentowany w Domu 
Kultury w Kolbuszowej Górnej w dniach 10 i 13 stycznia 1993 r.14

Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego w mury kościoła nastąpiło 28 
sierpnia 1994 r. Zostało ono połączone z dożynkami, co nadało wydarzeniu symbo-
liczne znaczenie: dziękczynienie nie tylko za dary ziemi, lecz również za najpięk-
niejszy owoc pracy ludzkiej – nowy dom Boży. Okolicznościowej Mszy św. prze-
wodniczył bp Kazimierz Górny, zaś w koncelebrę włączyli się: dziekan ks. Stanisław 
Wójcik, proboszcz kolbuszowski ks. Marian Jachowicz, były katecheta ks. Henryk 
Osora oraz rodacy: profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie ks. Bo-
lesław Margański, ks. Michał Tokarz i neoprezbiter ks. Wojciech Serafin. Słowo Boże 
wygłosił ks. Bolesław Margański, a okolicznościowe przemówienie – biskup rze-
szowski. Kamień węgielny i akt erekcyjny zostały wmurowane przy wejściu do ko-
ścioła, a następnie w miejscu tym umieszczona została pamiątkowa tablica. Podczas 

13  Zbawienie przyjdzie przez krzyż, PF, 2001, nr 4, s. 14.
14  H. Dudzińska, Budowa kościoła w Kolbuszowej Górnej, PK, 1993, nr 2, s. 1-3.
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uroczystości wystąpiły chór prowadzony przez organistę Stanisława Frankiewicza 
i orkiestra działająca przy miejscowym Domu Kultury15.

Kilka słów należy też poświęcić budowie kościoła pw. Św. Brata Alberta w Kolbu-
szowej. Choć bowiem wzniesiony on został i poświęcony już w nowo erygowanej pa-
rafii, to jego początki sięgają jeszcze okresu przynależności do kolbuszowskiej parafii 
farnej. Poświęcenie placu pod przyszłą świątynię nastąpiło 25 czerwca 1995 r. Jako 
miejsce wybrano wzgórze zwane dawniej „Krokwią”. Obrzędu poświęcenia placu 
i krzyża dokonał bp Edward Białogłowski, który również przewodniczył koncelebro-
wanej Mszy św. w prowizorycznej kaplicy. Równocześnie z tym poświęcony został 
wizerunek Brata Alberta – patrona przyszłej parafii16.

Przez pierwsze lata funkcjonowania kolbuszowskiej parafii farnej w strukturach 
diecezji rzeszowskiej obowiązki jej proboszcza realizował ks. Marian Jachowicz 
urodzony 31 sierpnia 1926 r. w Grybowie. Po święceniach w tarnowskiej katedrze 
w dniu 29 czerwca 1951 r. pracował na wikariatach w Kolbuszowej, Dąbrowie Tar-
nowskiej, Nowym Sączu i Żabnie. W roku 1975 otrzymał mianowanie na proboszcza 
w Gręboszowie. Pięć lat później, w czerwcu 1980 roku, przejął parafię kolbuszowską 
po ks. Ludwiku Curyle17.

W roku 1992 proboszczowi ks. Marianowi Jachowiczowi pomagało w duszpaster-
stwie sześciu wikariuszów: ks. Jan Chmura, ks. Stanisław Dębiak, ks. Kazimierz Ga-
wełda, ks. Jan Ochał, ks. Jan Pępek i ks. Czesław Zagórski. Oprócz nich przebywali 
tu jako rezydenci ks. Ryszard Kiwak i ks. Jan Maziarz, a jako emeryt ks. Marian Ku-
linowski. Ten ostatni przebywał tu aż do śmierci w roku 1996. Z biegiem czasu nastę-
powały zmiany na stanowiskach wikariuszów. W roku 1993 odszedł ks. Jan Ochała, 
a zastąpił go neoprezbiter ks. Marek Kędzior. W roku 1995 z pierwotnego zespołu 
wikariuszy pozostali tylko ks. Jan Chmura i ks. Stanisław Dębiak, do których dołą-
czyli: ks. Sławomir Balawender, ks. Bogdan Tęcza i neoprezbiter ks. Dariusz Miąsik. 
Rok później obsadę wikariatu tworzyli: ks. Sławomir Balawender, ks. Jan Chmura, 
ks. Janusz Kowalski i ks. Dariusz Miąsik18.

W roku 1997 nastąpiła zmiana na stanowisku rządcy parafii pw. Wszystkich Świę-
tych w Kolbuszowej. Ks. Marian Jachowicz zrezygnował z probostwa kolbuszow-
skiego, które decyzją bpa Kazimierza Górnego zostało powierzone ks. Janowi Guto-
wi, dotychczasowemu duszpasterzowi w Harklowej koło Jasła. Kanoniczna instalacja 
nowego proboszcza odbyła się w Niedzielę Dobrego Pasterza 20 kwietnia. Wprowa-
dzenia kapłana dokonał dziekan kolbuszowski ks. Stanisław Wójcik przy obecności 
księży z całej ziemi kolbuszowskiej oraz licznie zgromadzonych wiernych. Dodać 

15  J. Chmura, Poświęcenia kamienia węgielnego kościoła w Kolbuszowej Górnej, Zwiastowanie, 1994, 
nr 4, s. 46-51; Kamień wmurowany, PK, 1994, nr 9, s. 2.
16  Druga parafia w Kolbuszowej, PK, 1995, nr 8, s. 1, 5.
17  H. Chojnacka, Odszedł po nagrodę do Pana. Wspomnienie o śp. ks. prałacie Marianie Jachowiczu, 
ZK, 2004, nr 9, s. 10.
18  Diecezja Rzeszowska. Spis parafii i księży w nich pracujących, Rzeszów 1993, s. 16; Schematyzm 
Diecezji Rzeszowskiej 1993, s. 150; Mały Schematyzm Diecezji Rzeszowskiej (stan z dnia 25.09.1995 r.), 
Rzeszów 1995, s. 55; Mały Schematyzm Diecezji Rzeszowskiej (stan z dnia 15.10.1996 r.), Rzeszów 1996, 
s. 64, LMK.
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trzeba, że dotychczasowy rządca parafii pozostał w Kolbuszowej, w miarę swoich sił 
dalej służąc wspólnocie parafialnej do śmierci w roku 200419.

W roku 1997 zaszły też kolejne zmiany na kolbuszowskim wikariacie. Odtąd 
w duszpasterstwie parafialnym pracowali: ks. Jan Broński, ks. Jan Chmura, ks. Ja-
nusz Kurasz i ks. Sławomir Kurc. Rezydentowi ks. Ryszardowi Kiwakowi powierzo-
no natomiast funkcję penitencjarza. Podobna kadra duszpasterzowała w roku 1998. 
Następne zmiany zaszły dopiero w dniu 24 sierpnia w jubileuszowym roku 2000. Ks. 
Sławomira Kurca, przeniesionego wówczas do parafii pw. Św. Jadwigi w Gorlicach, 
zastąpił ks. Grzegorz Kamiński. Nadto decyzją biskupa jako katecheta rozpoczął 
tu pracę dk. Grzegorz Wołowiec. W roku 2001 kolbuszowską farę opuścił ks. Jan 
Broński, zastąpiony przez ks. Piotra Ciubę20.

Kolejne lata przyniosły dalsze zmiany w kolbuszowskim prezbiterium. Z dniem 23 
sierpnia 2002 r. nowym wikariuszem został ks. Bogdan Janik. W roku 2005 opuściło 
wikariat kolbuszowski dwóch księży: ks. Janusz Kurasz i ks. Grzegorz Kamiński. 
W ich miejsce przybyli ks. Marek Urban z Tyczyna i ks. Stanisław Szcząchor z pa-
rafii pw. Bożego Ciała w Rzeszowie, którzy „podjęli ochoczo pracę duszpasterską”. 
W roku 2006, w miejsce ks. Piotra Ciuby, do Kolbuszowej zawitał ks. Władysław 
Srebrny. Dwa lata później farę kolbuszowską opuścił ks. Bogdan Janik, a zastąpił 
go ks. Witold Wójcik z rzeszowskiej parafii pw. Św. Krzyża. W roku 2009 kolegium 
wikariuszów tworzyli: ks. Jan Chmura, ks. Marek Urban, ks. Władysław Srebrny, ks. 
Stanisław Szcząchor i ks. Witold Wójcik21.

Wspomnieć tu warto, iż wielokrotnie parafia korzystała również ze wsparcia in-
nych kapłanów, nie pełniących wówczas obowiązków. Dotyczyło to zwłaszcza 
okresu letniego. Przykładowo w roku 1996 „W czasie wakacji pracę duszpasterską 
w parafii podjął Ks. Mariusz Matuszewski – jako wakacyjną pomoc. Jest studentem 
KUL”22. O żywotności parafii farnej w Kolbuszowej świadczy też mnogość powołań 
do służby Bożej. Przytoczyć tu warto, że w roku 1994 przedstawione zostało wyli-
czenie, z którego wynikało, iż w ostatnich 13 latach odbyło się tam aż 17 prymicji 
kapłańskich23.

W samym ostatnim dziesięcioleciu parafia farna w Kolbuszowej przeżyła aż cztery 
uroczystości prymicyjne. W 2001 r. święcenia kapłańskie otrzymał ks. Dariusz We-
ryński, syn Stanisławy i Adama Weryńskiego. Przyszedł on na świat 31 maja 1973 r. 
w Kolbuszowej. W tymże roku w Trzęsówce został włączony do Kościoła przez sa-
krament chrztu. Był absolwentem Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej i Zespo-

19  Ksiądz Jan Gut Proboszczem w Kolbuszowej, PK, 1997, nr 6, s. 4.
20  Schematyzm Diecezji Rzeszowskiej (stan z dnia 15.09.1997 r. Wersja skrócona), Rzeszów 1997, s. 72; 
Schematyzm Diecezji Rzeszowskiej (stan z dnia 18.11.1998 r. Wersja skrócona), Rzeszów 1998, s. 77; Skró-
cony schematyzm Diecezji Rzeszowskiej. Stan z dnia 31.10.2000 r., Rzeszów 2000, s. 40-41; Zmiany w pa-
rafii, PF, 2000, nr 6, s. 2; M. Jadach, Zmiany w naszej parafii, PF, 2001, nr 4, s. 12.
21  N. Bigus, M. Wlazło, Witamy nowego kapłana, PF, 2002, nr 3, s. 21-22; LMK; Schematyzm Diecezji 
Rzeszowskiej (stan z dnia 01.11.2007 r. Wersja skrócona), Rzeszów 2007, s. 121; ADR, AL, Formularz 
wizytacji dziekańskiej 2009 – parafia pw. Wszystkich świętych w Kolbuszowej, s. 1, rps.
22  LMK.
23  J. Sądel, Wizytacja kanoniczna w Kolbuszowej, PK, 1994, nr 1-2, s. 1-2.
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łu Szkół Zawodowych w Rzeszowie. W dniu 6 maja 1982 r. przystąpił do Pierwszej 
Komunii Świętej, a niedługo potem do bierzmowania. W roku 1994 wstąpił do Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. W roku 1999 został diakonem, a dnia 
30 grudnia 2000 r. w Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie został wy-
święcony na kapłana. Prymicyjną Eucharystię w kolbuszowskiej farze odprawił  
7 stycznia 2001 r.24

Kilka miesięcy później jako neoprezbiter stanął przy ołtarzu inny kolbuszo-
wianin, ks. Adam Kubiś, syn Teresy Kurdziel i Stanisława Kubisia. Urodził się on  
27 lipca 1976 r. w Mielcu. Sakrament chrztu przyjął w kolbuszowskiej farze. Ukoń-
czył Szkołę Podstawową nr 1 w Kolbuszowej, a następnie miejscowe Liceum Ogól-
nokształcące. Jednocześnie trwała jego formacja duchowa. Pełnił posługę liturgiczną 
jako ministrant, lektor i kantor. Należał do Ruchu Apostolstwa Młodzieży i Focola-
re. W roku 1990 z rąk bpa Józefa Gucwy przyjął sakrament bierzmowania. Pięć lat 
później, po złożeniu egzaminu dojrzałości, został przyjęty do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Rzeszowie. W dniu 28 października 2000 r. bp Edward Białogłowski 
udzielił mu święceń diakonatu, a 24 maja 2001 r. bp Kazimierz Górny udzielił mu 
święceń prezbiteratu. Trzy dni później, 27 maja, ks. Adam Kubiś sprawował swoją 
pierwszą Mszę św. w rodzinnej parafii. Tytuł magistra uzyskał na podstawie obronio-
nej przez siebie pracy Znaczenie perykopy o świadectwie Ducha Parakleta. Studium 
literacko-teologiczne (J 15,26-27). Pierwszą parafią nowego kapłana była parafia pw. 
Trójcy Przenajświętszej w Bieździedzy25.

Kolejne prymicje kolbuszowskie miały miejsce trzy lata później, w maju 2003 
roku. Msze św. celebrowali wówczas ks. Tomasz Lenart i ks. Damian Czyżewski. 
Pierwszy z nich urodził się w roku 1977. Ukończył miejscową Szkołę Podstawową, 
a następnie kolbuszowskie Liceum Ogólnokształcące. Był ministrantem, lektorem, 
członkiem ruchu Focolare. W roku 1996 został przyjęty w poczet alumnów Wyższe-
go Seminarium Duchownego w Rzeszowie, gdzie przez cztery lata studiował filozofię 
i teologię. Następnie przeniósł się do Wyższego Seminarium Duchownego w Sando-
mierzu. W mieście tym 24 maja 2003 r. otrzymał święcenia kapłańskie.

Ks. Damian Czyżewski przyszedł na świat w roku 1978 w Kolbuszowej. W parafii 
farnej przyjął chrzest, Pierwszą Komunię Świętą oraz bierzmowanie. Kształcił się 
w miejscowej Szkole Podstawowej nr 2, a później, od roku 1993, w Liceum Ogól-
nokształcącym w Kolbuszowej na profilu biologiczno-chemicznym. Od roku 1997 
przez sześć lat zgłębiał tajniki filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Rzeszowie. W październiku 2002 roku otrzymał w rzeszowskiej katedrze 
święcenia diakonatu. Praktykę diakońską w Wielkim Poście 2003 roku odbył w pa-
rafii pw. Św. Katarzyny w Gogołowie, zaś tygodniowe rekolekcje przed święceniami 
odprawił w Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. Święcenia prezbiteratu 
przyjął w Rzeszowie 29 maja 2003 r. Tytuł magistra uzyskał na podstawie pracy Mo-
tywy wcielenia Słowa Bożego w „De incarnatione Dei Verbi” św. Atanazego z Alek-

24  M. Łagowska, Prymicje nowego kapłana, PF, 2001, nr 1, s. 10.
25  Tejże, Święcenia diakonatu, PF, 2000, nr 7, s. 8-9; tejże, Dzięki składam…, PF, 2001, nr 3, s. 7; Neo-
prezbiterzy 2001, ZŁ, 2001, nr 3, s. 3.
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sandrii przygotowanej na seminarium z patrologii pod kierunkiem ks. dr. Krzysztofa 
Tyburowskiego. Jako neoprezbiter trafił do parafii pw. Opatrzności Bożej w Trzebosi 
w dekanacie sokołowskim26.

Prócz powołań kapłańskich kolbuszowska parafia farna może się poszczycić rów-
nież żeńskimi powołaniami zakonnymi. Przykładem tego może być s. Agnieszka 
Czachor. Wstąpiła ona do Zgromadzenia Sióstr Św. Feliksa z Kantalicjo. Po odbyciu 
postulatu i nowicjatu, w dniu 6 sierpnia 2002 r. złożyła pierwsze śluby zakonne. Jako 
siostra przyjęła zakonne imię Rachela. Służbę zakonną podjęła w ośrodku zakonnym 
„Nasz Dom” w Głębicach koło Czarnkowa27.

Życie duchowe wiernych
Parafia to nie tylko miejsce zamieszkania katolików oraz administracyjna jednost-

ka kościelna. Dla wiernych to przede wszystkim rzeczywistość wiary. Tu głoszone 
jest słowo Boże, kapłani szafują sakramenty, odprowadzani są na miejsce wiecznego 
spoczynku zmarli. Tu sprawowany jest kult, trwa adoracja Najświętszego Sakramen-
tu, szerzy się nabożeństwo do Matki Najświętszej i świętych.

1. Sakrament chrztu28

W posłudze sakramentalnej zatrzymać się trzeba zwłaszcza przy chrzcie świętym. 
To pierwszy i najważniejszy sakrament, a zarazem warunek wszystkich innych. Ob-
rzęd ten spełnić może każdy chrześcijanin, a nawet niewierzący, niemniej w prakty-
ce Kościoła zadanie to realizują przede wszystkim kapłani i diakoni. Nie inaczej jest 
w parafii kolbuszowskiej. W omawianym okresie chrzest dzieci miał miejsce w ko-
ściele parafialnym, zaś jego szafarzami byli przede wszystkim duchowni.

Nieodłącznym elementem sakramentu inicjacji chrześcijańskiej było nadawanie 
imion chrzczonym dzieciom. Przy tym wyborze decydujący głos mieli rodzice, nie-
mniej kapłani byli zobowiązani czuwać, by dzieci otrzymywały imiona z katalogu 
świętych. Niekiedy, w przypadku dzieci urodzonych poza granicami kraju, stosowano 
imiona w obcojęzycznym zapisie, czego przykładem mogą być: Alex, Leonardo, Li-
via czy Maximilian. Jak wynika z analizy ksiąg metrykalnych, powszechną praktyką 
było nadawanie dzieciom dwóch imion. Dotyczyło to niemal połowy osób chrzczo-
nych w kolbuszowskiej farze. Trudo określić, czy było to podyktowane modą, czy 
względami pobożności, aby zapewnić nowym chrześcijanom opiekę ze strony świę-
tych patronów i dać im wzór do naśladowania. Zobrazowaniem tej kwestii za lata 
2008-2009 jest poniższa tabela.

26  A. Maciąg, P. Mazur, Radość z kapłaństwa, PF, 2003, nr 3, s. 17-21; I. Kosztyła, Święcenia diakonatu, 
ZDR, 2002, nr 43, s. I.
27  B. Puzio, W służbie Bogu i ludziom, PF, 2002, nr 3, s. 21.
28  Por. APK, Liber Natorum 2008-2009.
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Rok Ochrzczeni Dwojga imion
chłopcy dziewczynki Razem chłopcy dziewczynki Razem

2008 46 28 74 23 16 39
2009 42 43 85 19 15 34
Ogółem 88 71 159 42 31 73

Interesująco przedstawia się zagadnienie terminu chrztów dzieci. Dla zapoznania 
się z tą kwestią poddano badaniu zapisy z ksiąg metrykalnych z lat 2008-2009. Wy-
nika z nich, że najczęściej przynoszono do chrztu dzieci w wieku między 2. a 3. mie-
siącem życia, nieco rzadziej między 1. a 2. miesiącem, zaś jeszcze rzadziej między 3. 
a 4. oraz 4. a 5. miesiącem. Do sporadycznych przypadków należały chrzty dzieci ży-
jących krócej niż miesiąc, jak również starszych niż 5-miesięczne. Odnotować trzeba, 
że w studiowanym okresie ani jeden raz nie szafowano chrztu dziecku starszemu niż 
rok. Dokładne zestawienie terminu chrztu dzieci w parafii kolbuszowskiej zamiesz-
czone jest w poniższej tabeli.

Rok
Termin chrztu [czas po urodzeniu dziecka]

Razemdo
m-ca

do 2
m-cy

do 3 
m-cy

do 4 
m-cy

do 5 
m-cy

do 6 
m-cy

do 
roku

pow.
roku

2008 4 18 27 9 9 1 6 – 74
2009 1 19 31 13 11 5 5 – 85
Ogółem 5 37 58 22 20 6 11 – 159

Analizując zapisy metrykalne z roku 2008, łatwo zauważyć, iż w przeważającej 
większości w kolbuszowskiej farze były chrzczone dzieci urodzone w samej Kolbu-
szowej (30 dzieci). Jako miejsce przyjścia na świat podawano również: Chrzanów, 
Łańcut, Łódź, Mielec, Nowa Dęba, Opatów, Siedlce (po 1 dziecku), Dębica (2 dzieci) 
oraz Rzeszów (14 dzieci). Przypuszczać można, że w dużej mierze było to uwarun-
kowane zlokalizowanymi w tych miastach szpitalami. Niekiedy młodzi parafianie 
rodzili się również poza granicami Polski: w Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii 
(po 1 dziecku), USA (2 dzieci) i Francji (3 dzieci). Jest to niewątpliwie przejaw zjawi-
ska współczesnej emigracji, którą często wybierali mieszkańcy tego regionu również 
w minionych wiekach. Niestety, powyższe rozważania nie tworzą pełnego obrazu, 
gdyż w 13 przypadkach nie zostało odnotowane miejsce urodzenia dziecka. Dość 
istotne jest, że posługi sakramentalnej szukali przede wszystkim miejscowi wierni. 
Tylko w 5 przypadkach proszący o chrzest rodzice mieszkali poza granicami parafii: 
w Chrzanowie, Łodzi, Rzeszowie, Trzęsówce oraz Sund w Szwecji. Jednak przynaj-
mniej jeden z rodziców (najczęściej matka) wywodził się z Kolbuszowej. Jedynie raz 
nie zapisano w metrykach miejsca zamieszkania rodziny.

Zatrzymując się przy sakramencie inicjacji chrześcijańskiej, warto też zbadać 
związaną z nim aktywność kapłanów. Zasadniczo do Kościoła jego nowych człon-
ków włączali duszpasterze parafialni. Z zestawienia szafarzy sakramentu z lat 2008-
2009 wynika, że czynność tę spełniali najczęściej wikariusze: ks. Witold Wójcik, ks. 
Marek Urban, ks. Stanisław Szcząchor i ks. Władysław Srebrny. W nielicznych przy-
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padkach zadanie to powierzane było innym kapłanom, a niekiedy również diakonom. 
Szczegółową statystykę zawiera zamieszczona niżej tabela.

Szafarz chrztu Rok Lata 
2008-20092008 2009

Proboszcz ks. Jan Gut 2 – 2
ks. Jan Chmura 8 12 20
ks. Bogdan Janik 6 – 6
ks. Władysław Srebrny 16 11 27
ks. Stanisław Szcząchor 13 17 30
ks. Marek Urban 13 18 31
ks. Witold Wójcik 12 21 33

Penitencjarz ks. Ryszard Kiwak 1 – 1
ks. Wojciech Szpara – 1 1
ks. Mariusz Fijałkiewicz – 1 1
ks. Czesław Matuła 1 – 1
ks. Krzysztof Haptaś SI 2 – 2
dk. Gregor Wiktor SAC – 3 3

? – 1 1
Razem 74 85 159

2. Bierzmowanie

Kolejnym sakramentem szafowanym w kolbuszowskiej farze było bierzmowanie. 
W omawianym okresie odbywało się ono każdorazowo podczas Eucharystii spra-
wowanej w kościele parafialnym. Niekiedy, jak w roku 1993, udzielanie konfirmacji 
było elementem kanonicznej wizytacji parafii przez ordynariusza rzeszowskiego lub 
biskupa pomocniczego. We wskazanym roku, w sobotę 4 grudnia, młodzi kolbuszo-
wianie otrzymywali bierzmowanie z rąk bpa Kazimierza Górnego. Do sakramentu 
przystąpiło łącznie niemal 300 osób.

Warto zauważyć, że w niektórych latach konfirmację otrzymywała tylko miejscowa 
młodzież, kiedy indziej zaś również wierni z sąsiednich ośrodków duszpasterskich. 
Tak było przykładowo w roku 2000, gdy w całym dekanacie wyznaczono zaledwie 
dwa miejsca bierzmowania: Cmolas i parafię farną. Celebrze w Kolbuszowej w dniu 
25 maja przewodniczył bp Kazimierz Górny. Konfirmację przyjęło wówczas 286 
osób z parafii pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej, parafii farnej oraz Kosowów.

W następnym roku bierzmowanie w dekanacie kolbuszowskim odbyło się w czte-
rech miejscach: parafii farnej, kolbuszowskiej parafii pw. Św. Brata Alberta, Cmolasie 
i Kupnie. W dniu 14 maja tegoż roku bp Edward Białogłowski szafował sakrament 
dojrzałości chrześcijańskiej 166 osobom z Kolbuszowej i 22 gościom z parafii ko-
sowskiej. W dniu 14 kwietnia 2002 r. bierzmowanie z rąk bpa Kazimierza Górnego 
przyjęło 233 parafian kolbuszowskich. Trzy lata później sakrament ten był udziela-
ny w dekanacie kolbuszowskim w trzech miejscach: Cmolasie oraz dwóch parafiach 
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kolbuszowskich: pw. Św. Brata Alberta i pw. Wszystkich Świętych. W parafii farnej 
odbyło się to w dniu 25 maja, a szafarzem był bp Edward Białogłowski29.

3. Eucharystia

Sakramentem posiadającym wyjątkową rangę jest Eucharystia. Kościół wierzy bo-
wiem, że pod postaciami chleba i wina obecny jest rzeczywiście sam Chrystus. Z tego 
powodu uczestnictwo wiernych w obrzędach mszalnych, jak również przystępowanie 
do Najświętszego Sakramentu jest widomym znakiem religijności, kondycji moralnej 
oraz pobożności eucharystycznej. Podejmując tę kwestię, sięgnąć warto do kroniki 
parafialnej. Przykładowo liczenie wiernych obecnych na Mszy św. w niedzielę 20 
października 1996 r. wykazało, że obowiązek nakazany przez przykazanie kościel-
ne respektowało 6.246 osób. W tym samym dniu podczas wszystkich nabożeństw 
rozdano Komunię św. łącznie 709 osobom30. Dodać trzeba, że pod tym względem 
parafia wyróżniała się na tle innych jednostek duszpasterskich. Zauważył to zresztą 
w roku 1997 nowy proboszcz ks. Jan Gut, pisząc o Uroczystości Narodzenia Pańskie-
go: „Święta piękne, dużo ludzi u Komunii św.”31

Okresowym nabożeństwem paraliturgicznym ku czci Chrystusa Eucharystycznego 
było Nabożeństwo Czterdziestogodzinne organizowane jako wstęp do Wielkiego Po-
stu. Warto tu przytoczyć adnotację z kroniki parafialnej z roku 1996: „Przed środą po-
pielcową zostało przeprowadzone nabożeństwo tzw. 40-godzinne dla wynagrodzenia 
P. Jezusowi za wszystkie grzechy świętokradztwa popełnione wobec Najśw. Sakra-
mentu Ołtarza. To nabożeństwo jest tradycyjne od wielu lat. Bardzo serdecznie wierni 
je traktują i licznie biorą udział w adoracji P. Jezusa wystawionego w monstrancji”32.

Eucharystii poświęcone było trzecie co do rangi święto liturgiczne w każdym roku 
– Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Przytoczyć warto zapis z roku 
1996: „W święto Bożego Ciała uroczysta Msza św. rozpoczęła się w kościele-kapli-
cy św. Brata Alberta w Kolbuszowej i potem w eucharystycznej procesji do 4 ołtarzy 
na terenie obu parafii kolbuszowskich wierni licznie uczestniczyli. Procesja zakoń-
czyła się w kościele farnym pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej”33. W niektóre 
lata, jak w roku 2004, trasa procesji biegła odwrotnie: „Szliśmy od kościoła naszego 
do kościoła Św. Br. Alberta”34. Jednak również i inne dni posiadały wymiar euchary-
styczny. Dotyczyło to m.in. Wielkiego Czwartku, ale również Uroczystości Narodze-

29  J. Sądel, Wizytacja kanoniczna w Kolbuszowej, PK, s. 1-2; K. Ingram, A. Gad, „Pragniemy, aby…”, 
PF, 2000, nr 4, s. 14; J. Szczupak, Terminarz sakramentu bierzmowania w roku 1999/2000, Zwiastowanie, 
2000, nr 1, s. 75; Bierzmowanie 2001, Zwiastowanie, 2000, nr 4, s. 99; G. Kamiński, Sakrament Bierzmo-
wania, PF, 2001, nr 3, s. 17; tegoż, Bierzmowanie, PF, 2002, nr 2, s. 13-14; Terminarz bierzmowań 2005, 
Zwiastowanie, 2005, nr 1, s. 70.
30  LMK.
31  Tamże.
32  Tamże.
33  Tamże.
34  Tamże.
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nia Pańskiego. Przykładowo w roku 1996 „Święta Bożego Narodzenia przeżywano 
bardzo gorąco i w wielkim zjednoczeniu z P. Jezusem Eucharystycznym”35.

Poza świątyniami Komunia św. była udzielana chorym, niekiedy w postaci Wia-
tyku. Zorganizowane odwiedziny osób starszych i chorych miały miejsce corocznie 
przed Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego. „Odwiedzano licznych cho-
rych w domach, którzy nie mogli przybyć do kościoła w czasie rekolekcji parafial-
nych i księża katecheci udzielali im SS. św., by mogli najgodniej przeżyć Święta 
Wielkanocne”36.

Wyjątkowo odświętnie cała parafia przeżywała corocznie w maju uroczystość 
pierwszej Komunii św. dzieci. Związana z tym była praktyka uczestnictwa w nabo-
żeństwach ku czci Matki Bożej, obchodzenie „Białego Tygodnia” oraz pielgrzymki 
do sanktuariów Maryjnych: częstochowskiego, kałkowskiego i in. Ilość dzieci przy-
stępujących do stołu eucharystycznego po raz pierwszy była zróżnicowana w po-
szczególnych latach. W roku 2003, w dniu 4 maja, było to 68 uczniów klas drugich 
szkół podstawowych37. Świadectwo takiej uroczystości zachowało się również w kro-
nice parafialnej. Świadczy o tym m.in. zapis: „W pierwszą niedzielę maja – trady-
cyjnie – w dniu 5 V 1996 liczna grupa dzieci z klas II-ich ze Szkoły Podstawowej 
Nr 1 i Kolbuszowej Dolnej przystąpiła do I-ej Komunii św. Uroczystość komunijna 
była na Mszy św. o godz. 9-tej. Po tej uroczystości dzieci komunijne przeżywały tzw. 
„Biały Tydzień”, biorąc udział we Mszy św. i przyjmując P. Jezusa”38.

4. Sakrament małżeństwa39

Bardzo ważne miejsce zarówno w życiu indywidualnych chrześcijan, jak też całej 
parafii zajmuje sakrament małżeństwa. To on z kobiety i mężczyzny, nie mających 
żadnych przeszkód kościelnych, tworzy nową rodzinę, w której rozwija się wspólnota 
wiary. W niej przychodzą na świat nowi wierni, a rodzice przekazują dzieciom naj-
ważniejsze prawdy nauki katolickiej. Zgodnie z zasadami prawa kanonicznego śluby 
obywają się w kościele, zaś urzędowym świadkiem nowego małżeństwa jest kapłan, 
ewentualnie diakon, który również udziela mu uroczystego błogosławieństwa.

Przed zawarciem związku małżeńskiego narzeczeni są zobowiązani uczestniczyć 
w kursie przedmałżeńskim, który przygotowuje ich do godnego przeżycia samej ce-
remonii ślubnej oraz wspólnego życia. W ramach tego stałą formą pracy prowadzonej 
przez parafię kolbuszowską było organizowanie specjalnej katechezy przedślubnej 
w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w godzinach rannych. W trzecią niedzielę mie-
siąca organizowany był ponadto popołudniowy dzień skupienia dla narzeczonych. 
Oprócz tego w każdy niedzielny poranek zainteresowani mogli odbywać indywidual-

35  Tamże.
36  Tamże.
37  A. Kornak, „Tak czekałem na tą chwilę, by usłyszeć głos Twój Panie…, PF, 2000, nr 4, s. 13; Piel-
grzymka dziękczynna – fotoreportaż, PF, 2002, nr 2, s. 16; I Komunia Święta, PF, 2003, nr 3, s. 27.
38  LMK.
39  Por. APK, Liber Copulatorum 2008-2009.
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ne rozmowy z kapłanami40. Oprócz katechezy przedślubnej organizowane były kursy 
przedmałżeńskie dla młodzieży. Śladem tego pozostaje zapis w kronice parafialnej: 
„Od 21 I 1996 tradycyjnie od wielu lat rozpoczął się kurs dla młodzieży przygotowu-
jącej się do S. Małżeństwa. Udział wzięła liczna grupa młodzieży”41. Wedle zacho-
wanych informacji, w roku katechetycznym 2008/2009 na katechezę przedmałżeńską 
uczęszczało łącznie 67 osób42.

Zasadniczo w kościele kolbuszowskim stawały na ślubnym kobiercu pary, w któ-
rych nupturientka bądź oboje nupturientów byli miejscowymi wiernymi. Było 
to zgodne ze starą, choć nie warunkowaną prawem kanonicznym tradycją, że małżeń-
stwo zawiera się w parafii panny młodej. Nupturienci natomiast pochodzili z różnych 
miejscowości, niekiedy bardzo oddalonych od Kolbuszowej. W samym tylko 2008 
roku na 40 par aż w 19 przypadkach mężczyźni pochodzili spoza parafii. Miejscami 
ich zamieszkania były: Cmolas, Częstochowa, Domatków, Gliwice, Jeżowe, Kraków, 
Mielec, Niwiska, Nowa Wieś, Przedbórz, Przewrotne, Rzeszów, Werynia, Zabłędza, 
Zarębki i Zielonka (po 1 razie) oraz Dzikowiec (2 razy). Zdarzały się też nieliczne 
przypadki, gdy ślub miał miejsce w parafii pana młodego. Nupturientki pochodziły 
wówczas z niedalekich miejscowości: Bratkowic, Dzikowca i Wilczej Woli. Nadto 
dwukrotnie odnotowano fakt, gdy oboje nowożeńcy zamieszkiwali poza parafią Kol-
buszowską: w Przewrotnem i Jadownikach i oraz w Gliwicach i Dąbrowie Górniczej. 
W większości przypadków nupturient był starszy od nupturientki. Zdarzały się jed-
nak przypadki, gdy to właśnie kobieta była starsza od mężczyzny, choć przeważnie 
różnica wieku nie była duża. W niektórych przypadkach nowożeńcy mieli ten sam 
wiek. Szczegółowe informacje dotyczące tej kwestii za lata 2008-2009 zamieszczone 
zostały w poniższej tabeli.

Rok Równy wiek 
nupturientów

Starsza strona Razemmężczyzna kobieta
2008 8 24 8 40
2009 10 36 3 49
Ogółem 18 60 11 89

Warto też poznać terminy zawierania małżeństwa w parafii kolbuszowskiej. Ana-
liza zapisów metrykalnych ujawnia, że sakrament ten był najczęściej przyjmowany 
w miesiącach letnich. Zdecydowanie mniej ślubów organizowano wiosną i jesienią. 
Sporadycznie miały one miejsce w miesiącach zimowych. Trudno z całą pewnością 
określić, jakie czynniki wpływały na wybór czasu ślubu. Na pewno istotny był po-
dział liturgiczny roku. Małżeństw nie zawierano w „czasach zakazanych” – dwóch 
okresach liturgicznych: Adwencie i Wielkim Poście. Interesujące, że niewielki wpływ 
posiadał świąteczny i radosny czas Narodzenia Pańskiego i karnawału. Wyniki badań 
wskazują, że czas zakładania rodziny zasadniczo nie zależał od kalendarza rolniczego 
i prac polowych, jako że parafia kolbuszowska nie posiadała charakteru wiejskiego 

40  Katechezy przedślubne, Zwiastowanie, 2006, nr 3, s. 54.
41  LMK.
42  Formularz wizytacji dziekańskiej 2009, s. 3.
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i rolniczego. Zestawienie terminów zawierania związków małżeńskich zawiera po-
niższa tabela.

Rok Miesiąc zawarcia małżeństwa RazemI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2008 – – – 3 2 9 9 10 3 4 – – 40
2009 – 1 – 2 7 11 5 10 6 6 – 1 49
Ogółem – 1 – 5 9 20 14 20 9 10 – 1 89

Według zapisów archiwalnych, w parafii kolbuszowskiej w przeważającej więk-
szości zawarcie związku małżeńskiego potwierdzali i błogosławili kapłani parafialni. 
Choć była to czynność zarezerwowana dla proboszcza, najczęściej wykonywali ją 
jednak wikariusze. Dość często zdarzały się jednak przypadki, gdy zadanie to spełnia-
li inni duchowni, niekiedy zapraszani przez nowożeńców. W takich przypadkach ka-
płani ci każdorazowo uzyskiwali delegację ze strony duszpasterzy parafialnych. Dla 
zobrazowania tej kwestii warto wskazać, że w roku 2008 spośród 40 nowo zawartych 
małżeństw 9 pobłogosławili kapłani spoza parafii (22,5%), a w roku 2009 spośród 
49 aż 13 (26,5%). Dokładne zestawienie szafarzy błogosławieństwa z lat 2008-2009 
ukazuje poniższa tabela. Wynika z niego, że dość rzadko posługę tę spełniał sam pro-
boszcz, podobnie jak i penitencjarz ks. Ryszard Kiwak. Wśród wikariuszy aktywnych 
na tym polu wskazać można m.in. ks. Stanisława Szcząchora, ks. Marka Urbana, ks. 
Witolda Wójcika, ks. Jana Chmurę i ks. Władysława Srebrnego. Duchowni spoza pa-
rafii, w tym także zakonni, pojawiali się okazjonalnie. Spośród 19 tylko 2 błogosławi-
ło małżeństwo w kościele kolbuszowskim więcej niż jeden raz. Ze szczegółami tego 
problemu zapoznaje zamieszczona niżej tabela zawierająca dane z lat 2008-2009.

Szafarz błogosławień-
stwa małżeństwa

Rok Lata 
2008-20092008 2009

Proboszcz ks. Jan Gut – 3 3

W
ik

ar
iu

sz
e

ks. Jan Chmura 6 4 10
ks. Bogdan Janik 1 – 1
ks. Władysław Srebrny 5 4 9
ks. Stanisław Szcząchor 11 8 19
ks. Marek Urban 5 8 13
ks. Witold Wójcik 2 9 11

Penitencjarz ks. Ryszard Kiwak 1 – 1

K
ap

ła
ni

 sp
oz

a 
pa

ra
fii ks. Julian Bieleń – 1 1

ks. Krzysztof Cieśla 2 1 3
o. Paweł Górzyński – 1 1
o. Jan Klubek OM – 1 1
ks. Jan Kopeć – 1 1
o. Wojciech Kulig 1 – 1
ks. Janusz Kurasz – 1 1
ks. Łukasz Mariuszyc 1 – 1
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Szafarz błogosławień-
stwa małżeństwa

Rok Lata 
2008-20092008 2009

K
ap

ła
ni

 sp
oz

a 
pa

ra
fii

ks. Robert Mokrzycki – 1 1
ks. Czesław Oko MS 1 – 1
ks. Wiesław Rafacz 1 – 1
ks. Marek Ryba – 1 1
ks. Paweł Samborski – 1 1
ks. Wiesław Soja 1 – 1
ks. Kazimierz Soleński 1 1 2
ks. Marcin Stachnik – 1 1
o. Tadeusz Stanec – 1 1
ks. Piotr Twardecki SI – 1 1
ks. Tomasz Tylutki 1 – 1

Razem 40 49 89

5. Pogrzeby43

Droga chrześcijan znajduje kres na cmentarzach. Zwłoki zmarłych odprowadza 
na miejsce spoczynku kondukt pod przewodnictwem kapłana. Pogrzeby nie są sakra-
mentami ani sakramentaliami, gdyż te mogą przyjmować tylko żywi. Niemniej one 
również kształtują życie religijne wiernych i całej parafii, są też ostatnim wyznaniem 
wiary. Na pogrzeb składa się szereg obrzędów obejmujących: przeniesienie zwłok 
do kościoła, celebrację nabożeństwa pogrzebowego oraz złożenie ciała zmarłego 
do grobu. Prawo kanoniczne rezerwuje przewodniczenie ceremoniom żałobnym dla 
kapłana albo diakona. Dba on o sprawne wykonanie świętych czynności, poleca Bogu 
duszę zmarłej osoby i ożywia wiarę uczestników pogrzebu w tajemnicę paschalną 
i zmartwychwstanie umarłych.

Na podstawie zapisów metrykalnych stwierdzić można, że część zmarłych w pa-
rafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej pojednała się przed śmiercią z Bo-
giem i została zaopatrzona sakramentami świętymi. Namaszczenie chorych stanowi-
ło modlitewną prośbę o wyzdrowienie oraz przygotowywało na ofiarne przeżywanie 
cierpienia w łączności z krzyżem Chrystusa. Wiatyk z kolei w chrześcijańskim rozu-
mieniu stanowił wsparcie umierającego „w drodze do domu Ojca”. Trudno jednak 
oceniać tę sferę pobożności, gdyż wielu parafian zmarło nagle, bez możliwości przy-
jęcia sakramentów. Nie w każdym przypadku kapłani mogli też stwierdzić, czy zmar-
li przystępowali w ostatnim czasie do spowiedzi i Komunii św. Dokładną statystykę 
za rok 2008 zawiera poniższa tabela.

Rok Zmarli Zaopatrzeni sakramentami
mężczyźni kobiety Razem mężczyźni kobiety Razem

2008 32 28 60 4 1 5

43  Por. APK, Liber Mortuorum 2008-2009.
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Zgodnie z wymogami prawa cywilnego i zasadami kanonicznymi pogrzeb zmar-
łych miał miejsce w ciągu kilku najbliższych dni po ich zgonie. Tradycyjnie był 
to trzeci dzień po śmierci. Niekiedy ceremonię pogrzebową przyspieszano lub opóź-
niano, najczęściej z powodów organizacyjnych. Jak ujawnia analiza zapisów metry-
kalnych, w parafii kolbuszowskiej przytłaczająca większość pogrzebów odbywała 
się na trzeci dzień po śmierci. Dość często zmarłych grzebano też na czwarty dzień 
po zgonie. Znacznie rzadziej spotkać można inne terminy pogrzebu. Niekiedy miało 
to miejsce nazajutrz po zgonie bądź w piątym, szóstym i siódmym dniu po śmierci. 
Sporadycznie zdarzały się późniejsze pogrzeby. Działo się tak wyjątkowo, przykła-
dowo przy sprowadzaniu prochów zmarłego z zagranicy. Przypadek taki miał miej-
sce w roku 2008, gdy urnę z prochami parafianina sprowadzono aż z Paryża, a sam 
pochówek odbył się trzy tygodnie po jego zgonie. Dokładne zestawienie terminów 
pochówku zmarłych kolbuszowian za rok 2008 zawiera poniższa tabela.

Rok

Data pochówku [dzień po śmierci]

Razem2 3 4 5 6 7
pow. 
tygo-
dnia

?

2008 1 31 16 1 5 1 1 4 60

Interesująco przedstawia się zależność śmiertelności parafian od ich wieku. Zagad-
nienie to, w odniesieniu do przykładowego roku 2008, naświetla poniższa tabela. Za-
uważyć trzeba, że większość zmarłych w badanym roku osiągnęła podeszły wiek. Aż 
60 % pochowanych ukończyło 70 lat, a 33 % osiągnęło sędziwy wiek 80 lat. Wskazać 
należy także kobietę, która przekroczyła wiek stu lat. W tym samym czasie zmarło 
stosunkowo mało osób młodych: zaledwie pięć przed 40. rokiem życia. Wśród nich 
było tylko jedno dziecko (noworodek) i jeden nastolatek. W omawianym roku zmarło 
również kilkanaście osób między 40. a 70. rokiem życia. To wszystko pozwala po-
stawić tezę, że parafianie kolbuszowscy charakteryzowali się dużą średnią długością 
życia, a ich śmiertelność w młodych latach była dosyć niska.

Rok
Wiek zmarłych [w latach]

Razemdo
10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 pow. 

90
2008 1 1 2 1 5 7 7 16 11 9 60

Szczególną wymowę mają dla wiernych pogrzeby duszpasterzy. Uczestnictwo 
w ostatnim pożegnaniu kapłana umacnia jedność wspólnoty parafialnej, stanowi wy-
raz wdzięczności i refleksji nad znaczeniem księży w życiu wiernych. Wydarzeniem 
o takiej wymowie już na samym progu omawianego okresu był pogrzeb katechety 
ks. Tadeusza Jachymiaka. Duchowny przyszedł na świat w roku 1939 w Tylmanowej, 
a 26 lat później otrzymał w Tarnowie sakrament kapłaństwa. Pracował na wikariatach 
w Zawadzie, Rzepienniku i Wojniczu, następnie krótko proboszczował w Sobolowie, 
a później przez 12 lat posługiwał w Kolbuszowej. Odszedł do Pana w dniu 23 marca 
1992 r. Wprowadzenie ciała do świątyni odbyło się nazajutrz. Eksporcie przewod-
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niczył dziekan kolbuszowski ks. Stanisław Wójcik zaś kazanie powiedział dziekan 
i proboszcz sędziszowski ks. Stanisław Ryba. 25 marca 1992 r. została odprawiona 
pożegnalna Msza św. z kazaniem ks. Bolesława Margasińskiego. Po nabożeństwie 
zwłoki kapłana zostały przewiezione do Tylmanowej, gdzie w obecności bpa Jana 
Styrny z Tarnowa złożono je do grobu. W obrzędzie tym uczestniczyła liczna dele-
gacja wiernych kolbuszowskich. Po pogrzebie zapisane zostało o zmarłym następu-
jące świadectwo: „Zawsze ofiarny, zawsze na posterunku. Wielu ludziom przybliżał 
Boga przez rozwiązywanie nurtujących ich problemów moralnych, w swojej rozmo-
wie, a przede wszystkim służbą w konfesjonale. On czekał na ludzi, a oni garnęli się 
do niego. Dla każdego, zwłaszcza biednego i potrzebującego, znajdował dobre i przy-
jacielskie słowo, a nierzadko otwierał szeroko swoją dłoń”44.

Cztery lata później w świadomości kolbuszowian zapisał się mocno pogrzeb ks. 
Mariana Kulinowskiego, który niemal pół wieku pracował w parafii kolbuszowskiej, 
a który zmarł 20 stycznia 1996 r. w Krakowie. Kapłan ten urodził się 4 sierpnia 1910 r. 
w Gromniku, otrzymał święcenia kapłańskie 29 czerwca 1934 r. w Tarnowie, a dusz-
pasterzował: przy tarnowskiej katedrze, w Nowym Sączu, Przyszowej, Limanowej 
i od 1947 roku w Kolbuszowej. Przez dziesięciolecia posługiwał w Kolbuszowej 
jako katecheta, kaznodzieja i spowiednik. Uroczystościom żałobnym w pierwszym 
dniu, 23 stycznia, przewodniczył proboszcz ks. Marian Jachowicz, a kazanie powie-
dział dziekan ks. Stanisław Wójcik. Zgromadziły one 20 kapłanów i rzesze wiernych. 
Na drugi dzień liturgię sprawowało około 40 kapłanów pod przewodnictwem ks. inf. 
Józefa Sondeja z Rzeszowa, a słowo Boże wygłosił ks. Marian Jachowicz. Świadek 
życia zmarłego kapłana zapisał: „Podczas Mszy św. wiele osób przystąpiło do Ko-
munii św. dając tym dowód pamięci o ks. Marianie – najpiękniejszy znak miłości 
chrześcijańskiej. (…) Trumna ze zwłokami śp. ks. kanonika Mariana Kulinowskie-
go została złożona w grobowcu przy <<kościółku>> cmentarnym. Tak wiele osób 
tamtędy przechodzi – można więc spodziewać się, że dzięki modlitwie i życzliwej 
pamięci, duchowa więź zapoczątkowana na ziemi z ks. Marianem zostanie podtrzy-
mana i my sami doświadczymy Jego pomocy”45. W kronice parafialnej odnotowano 
z kolei: „Ks. Marian Kulinowski od r. 1947 był katechetą przy tutejszym kościele. 
Bardzo pilnował konfesjonału, od wczesnych godzin rannych w nim przebywał. 49 
lat przepracował w parafii kolbuszowskiej. Niech Bóg okaże mu miłosierdzie i nagro-
dzi za ofiarną służbę duszpasterską”46.

Kolejnym pogrzebem kapłańskim, który oznaczał koniec pewnej epoki dla para-
fii, był pochówek emerytowanego proboszcza ks. Mariana Jachowicza. Pracował on 
przy kościele farnym niemal przez ćwierćwiecze, w tym przez 17 lat na stanowisku 
proboszcza. Zmarł po dłuższej chorobie 15 sierpnia 2004 r. Eksporta nastąpiła w dniu 
17 sierpnia. Uroczystościom pogrzebowym na drugi dzień przewodniczył bp Kazi-
mierz Górny. Jak to zostało odnotowane, „Licznie zgromadzeni kapłani i parafianie 

44  J. Należny, Kapłan i Nauczyciel. Ks. Tadeusz Jachymiak (1939-1992), PK, 1992, nr 4, s. 4.
45  J. Chmura, Wspomnienie o śp. ks. kanoniku Marianie Kulinowskim (1910-1996), Zwiastowanie, 
1996, nr 1, s. 125-128; tegoż, Pół wieku posługi kapłańskiej w Kolbuszowej, ZK, 1996, nr 2, s. 10-11; Od-
szedł na zawsze ks. kanonik Marian Kulinowski, PK, 1996, nr 3, s. 3.
46  LMK.
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dziękowali Bogu za życie ks. prałata, za jego służbę pełną miłości i poświęcenia 
oraz za wszelkie dobro jakie otrzymali przez jego posługę w Kościele”47. W kroni-
ce parafialnej odnotowano natomiast: „15 sierpnia zmarł długoletni proboszcz, a te-
raz emeryt ks. Prałat Marian Jachowicz, mając 78 lat życia (…). Pogrzeb odbył się  
b. uroczyście przy udziale Biskupów z Tarnowa i Rzeszowa oraz licznej rzeszy wier-
nych. Został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym w grobowcu kapłań-
skim. Jego podobizna jest namalowana w zakrystii ministrantów nad drzwiami. Jest 
to jedna z form wdzięczności za ofiarną pracę dla tej wspólnoty. Urząd miasta odzna-
czył go medalem za zasługi. Odpusty parafialne już bez ks. Prałata obchodziliśmy 
w zadumie”48.

Życie parafialne
Życie parafii toczy się zgodnie z dorocznym cyklem wyznaczanym przez kalendarz 

liturgiczny. Kolejne niedziele, święta i uroczystości są dniami w szczególny sposób 
poświęconymi Panu Bogu, Matce Najświętszej i Świętym Pańskim. Okresy Adwentu 
i Wielkiego Postu przygotowują do najważniejszych celebr w roku, zaś Narodzenia 
Pańskiego i Wielkanocy przedłużają zamyślenie nad świętymi tajemnicami. W dużej 
mierze postawę chrześcijańską kształtuje też czas postu i pokuty. Jednak oprócz tych 
dni niemałe znaczenie mają rozmaite okolicznościowe wydarzenia, które wpływają 
na życie całej wspólnoty parafialnej. Są to zarówno uroczystości ze swej istoty reli-
gijne, jak również świeckie, ale posiadające wyraźne odwołania do sfery religijnej.

Bardzo ważnym wydarzeniem dla społeczności całej ziemi kolbuszowskiej było 
nawiedzenie przez figurę Matki Bożej Fatimskiej w dniach 18-19 grudnia 1995 r. 
Odwiedziny te miały miejsce w ramach peregrynacji wizerunku Madonny po waż-
niejszych ośrodkach duszpasterskich diecezji rzeszowskiej. Organizacja nawiedze-
nia spoczęła na barkach ówczesnego proboszcza ks. Mariana Jachowicza. Wspólnie 
z wikariuszami ks. Bogdanem Tęczą i ks. Dariuszem Miąsikiem przeprowadził on 
triduum dla wiernych ze stosownymi naukami. Przygotowanie duchowe parafian sta-
nowiła też spowiedź. W przywitaniu figury Maryi 18 grudnia uczestniczyli wszyscy 
proboszczowie z terenu dekanatu pod przewodem bpa Kazimierza Górnego. Do kol-
buszowskiej fary wizerunek Madonny przybył w samochodzie-kaplicy z parafii so-
kołowskiej. Towarzyszyło temu dziesięciominutowe bicie w dzwony we wszystkich 
kościołach dekanatu kolbuszowskiego. Słowa powitania wygłosili: troje dzieci, ordy-
nator Oddziału Neurologii Mieczysław Maziarz w imieniu mężczyzn, dyrektor szko-
ły Julia Czachor w imieniu kobiet, delegacja harcerzy ze światłem betlejemskim oraz 
ks. Marian Jachowicz. Nawiedzenie rozpoczęło się od koncelebrowanej Eucharystii 
pod przewodnictwem pasterza diecezji, który też wygłosił kazanie oraz dokonał aktu 
zawierzenia. Po wieczornym czuwaniu młodzieży odbyła się procesja maryjna wokół 
rynku przy dźwiękach orkiestry dętej prowadzonej przez Stanisława Frankiewicza 
oraz modlitwa różańcowa. O północy wikariusze z dekanatu kolbuszowskiego konce-

47  H. Chojnacka, Odszedł po nagrodę do Pana, s. 10. Por. J. Chmura, Umiłował Chrystusowe kapłań-
stwo, NPd, 2004, nr 38, s. II.
48  LMK.
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lebrowali Mszę św. w intencji Ojczyzny, a słowo Boże wygłosił dziekan ks. Stanisław 
Wójcik. Następnie do rana trwało modlitewne czuwanie, na które zostali zaproszeni 
kolejno wierni i duszpasterze z parafii: Werynia, Kupno, Cmolas, Trzęsówka, Niwiska, 
Kosowy, Kolbuszowa Górna, Ostrowy Tuszowskie, Przedbórz, Domatków i Poręby 
Dymarskie. W dniu 19 grudnia celebrowane były trzy Msze św., w których uczestni-
czyli: rano matki i członkinie róż różańcowych, w godzinach przedpołudniowych lu-
dzie starsi i chorzy oraz w sumie ojcowie i członkowie róż różańcowych. Sprawowali 
je kolejno i kazania mówili: ks. Kazimierz Szkaradek z Cmolasu, wicedziekan ks. 
Tadeusz Kulig z Trzęsówki i ks. Adam Samel z Przedborza. Od południa przez dwie 
godziny trwało czuwanie indywidualne. Peregrynację zakończyła koncelebrowana 
Eucharystia, której przewodniczył bp Edward Białogłowski. Niepokalaną obecną 
w znaku figury fatimskiej pożegnali ks. Marian Jachowicz i katechetka Beata Filuba. 
Później wizerunek Maryi został przewieziony do Sędziszowa Małopolskiego49.

Innym ważnym wydarzeniem religijnym była intronizacja w Kolbuszowej obrazu 
Miłosierdzia Bożego w ramach obchodów wielkiego Jubileuszu 2000 roku. Jako że 
omawiana parafia stanowiła centrum dekanatu kolbuszowskiego, w uroczystościach 
wziął udział ordynariusz rzeszowski. Cała intronizacja w diecezji trwała od 5 lutego 
2000 r. i rozpoczęła się w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie; 
jej zakończenie nastąpiło w katedrze w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 
26 listopada tegoż roku. Kolbuszowa przeżyła to święto w dniu 6 kwietnia. Wcze-
śniej intronizacja miała miejsce w parafiach: Kupno, Domatków, Przedbórz, Niwiska, 
Kolbuszowa – Brata Alberta, Kosowy, Ostrowy Tuszowskie, Trzęsówka, Poręby Dy-
marskie, Werynia i Kolbuszowa Górna. Mszy św. na powitanie obrazu przewodniczył 
bp Kazimierz Górny. Słowo Boże wygłosił rekolekcjonista ks. Zbigniew Mistak. Pod-
czas trwającej dobę intronizacji wizerunku Miłosiernego Zbawiciela odprawionych 
zostało wiele nabożeństw o charakterze dziękczynnym i przebłagalnym. Zorganizo-
wane zostało też całonocne czuwanie modlitewne z udziałem poszczególnych grup 
duszpasterskich. W dniu 7 kwietnia obraz Miłosierdzia Bożego został przekazany 
z parafii farnej do Cmolasu, a następnie do dekanatu sędziszowskiego50.

Spektakularny wymiar miało również nawiedzenie parafii kolbuszowskiej przez 
kopię ikony jasnogórskiej, które miało miejsce 17 czerwca 2002 r. Cała peregryna-
cja trwała od 13 października 2001 r. do 22 sierpnia 2002 r. Maryja w znaku obrazu 
częstochowskiego przemierzyła całą diecezję rzeszowską, zaczynając od gorlickiej 
parafii pw. Narodzenia Matki Bożej, a kończąc na rzeszowskiej katedrze. Do deka-
natu kolbuszowskiego obraz został przywieziony z Bratkowic. Kolejnymi parafiami 
odwiedzonymi przez obraz były: Przedbórz, Domatków, Kupno, Kolbuszowa Górna, 
Kolbuszowa – Brata Alberta, Niwiska, Kosowy, Ostrowy Tuszowskie, Trzęsówka, 

49  Program pobytu Figury Matki Boskiej Fatimskiej w Kolbuszowej 18 i 19 grudnia 1995 r., ZK, 1995, 
nr 11, s. 6; J. Chmura, Nawiedzenie MB Fatimskiej w Kolbuszowej 18-19 XII 1995 r., Zwiastowanie, 1996, 
nr 1, s. 53-55; H. Dudzińska, Figura Matki Bożej Fatimskiej w Kolbuszowej, PK, 1996, nr 1-2, s. 1-2; Rb, 
Wędrująca Pani z Fatimy, ZK, 1996, nr 1, s. 10.
50  J. Szczupak, Obecność Księży Biskupów w czasie uroczystości intronizacji obrazu Miłosierdzia Bo-
żego w parafiach reprezentujących dekanaty, Zwiastowanie, 2000, nr 1, s. 81-82; Intronizacja obrazu Mi-
łosierdzia Bożego w Diecezji Rzeszowskiej w roku Wielkiego Jubileuszu Narodzenia Chrystusa, Rzeszów 
2002, s. 5-13; S. Tęcza, Orędzie Pana Jezusa Miłosiernego, PF, 2000, nr 3, s. 3-4.
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Cmolas, Poręby Dymarskie, Werynia, Kolbuszowa – fara, Widełka. Następnie iko-
na została przekazana do Przewrotnego w dekanacie głogowskim, a później do Ma-
zurów w dekanacie sokołowskim. Ranga tego wydarzenia pozostawiła swój ślad 
również w kronice parafialnej, w której zapisano: „2002. Rok ten przeżywamy pod 
przemożnym wpływem mającego nastąpić u nas Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej, które ma się odbyć w naszej parafii 16 VI o godz. 1700. Nowen-
ny, nabożeństwa, modlitwy, postanowienia dobre, wszystko to służy temu, aby Mat-
kę Bożą w Jej Cudownym Obrazie jak najpiękniej przyjąć dla pożytku doczesnego 
i wiecznego. Chcemy upiększyć obejście kościoła, wycinamy spróchniałe drzewa, 
umacniamy i upiększamy mur przykościelny, układamy nową kostkę, obkładamy gra-
nitem cokół kościoła, instalujemy lampy oświetleniowe, zakładamy schody granito-
we, nierdzewne poręcze. Myjemy karcherem kościół, konserwujemy nowoczesnymi 
farbami. Odnawiamy fronton kościoła, robimy blacharkę obróbkową z nierdzewnych 
blach. Malujemy zakrystię (…) i robimy piękną boazerię i nowe drzwi (…). Jesteśmy 
przygotowani, jeszcze tylko rekolekcje, które mają formę misji, głosi o. Paulin Bog-
dan Waliszko z Wrocławia. Czyni to pięknie”51.

Jak zatem zapisano, wizyta obrazu w Kolbuszowej została poprzedzona pięciodnio-
wymi rekolekcjami. Same odwiedziny miały bardzo bogatą oprawę. Obraz przywitał 
i ucałował proboszcz ks. Jan Gut. Następnie wizerunek został procesyjnie wniesiony 
do świątyni przez strażaków, ojców, matki, młodzież, siostry zakonne i kapłanów. 
Podczas powitania był obecny bp Kazimierz Górny, który przewodniczył uroczystej 
Mszy św. Później nastąpiło czuwanie, które trwało do północy. Eucharystię odprawili 
wówczas kapłani pochodzący z Kolbuszowej i duszpasterzujący tu w minionych la-
tach. Obecne były też siostry zakonne wywodzące się z parafii i tu pracujące. Po pa-
sterce trwało w dalszym ciągu modlitewne czuwanie, które przygotowali mieszkań-
cy poszczególnych rejonów parafii. W dniu 18 czerwca obraz nawiedzali kolejno: 
Dziewczęca Służba Maryjna, dzieci przedszkolne, uczniowie szkoły podstawowej, 
gimnazjaliści, licealiści, członkowie róż różańcowych, chórzyści, członkowie scho-
li i Liturgicznej Służby Ołtarza. W Godzinie Miłosierdzia została odprawiona Msza 
św. na zakończenie peregrynacji, której przewodniczył dziekan ks. Stanisław Wójcik. 
Później ks. Jan Gut dokonał aktu zawierzenia parafii Matce Bożej52.

Pogłębioną refleksję na temat kapłaństwa i posługi duszpasterskiej przyniosły ju-
bileusze kapłaństwa kolbuszowskich duszpasterzy. W dniu 26 czerwca 2000 r. 40-le-
cie przyjęcia święceń prezbiteratu przeżywał rezydujący w parafii ks. Ryszard Kiwak. 
Zbiegało się to z 10. rocznicą podjęcia przez niego obowiązków kapelana reaktywo-
wanego Armii Krajowej. W tym samym czasie srebrny jubileusz święceń obchodził 
proboszcz ks. Jan Gut. Uroczystą Eucharystię koncelebrowali: jubilat, jego młodszy 
brat, ks. Józef Gut oraz rodak kolbuszowski ks. Bolesław Margański. Wcześniej scho-

51  LMK.
52  Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej wg dat, Zwiastowanie, 2000, nr 4, s. 102-108; 
Peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2001, red. 
J. Szczupak, J. Buczek, A. Cypryś, s. 13-19; J. Sudoł, „Wszystkie nadzieje”, ZK, 2002, nr 6, s. 1; H. Choj-
nacka, Czarna Madonna w Kolbuszowej, ZK, 2002, nr 6, s. 12-13; B. Puzio, Peregrynacja kopii obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej w naszej parafii, PF, 2002, nr 2, s. 4-5.
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la parafialna i młodzież z KSM zaprezentowali montaż słowno-muzyczny przygoto-
wany pod kierunkiem ks. Janusza Kurasza. Odczytany też został okolicznościowy list 
od bpa Kazimierza Górnego, homilię na temat roli kapłana we wspólnocie parafialnej 
wygłosił natomiast ks. Jan Chmura. Rok później świętowano złoty jubileusz kapłań-
stwa emerytowanego proboszcza ks. Mariana Jachowicza. Okolicznościowa Msza 
św. z tej okazji była celebrowana w kościele parafialnym 3 maja 2001 r. Sama uro-
czystość została połączona z trzeciomajowym nabożeństwem w intencji Ojczyzny. 
Wśród przybyłych gości wyróżnić należy m.in. bpa Józefa Gucwę i ks. Bolesława 
Margańskiego z Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Słowa pozdrowienia i wdzięczności 
dla jubilata wygłosili wówczas: przedstawiciele społeczności uczniowskiej i prze-
wodniczący Rady Parafialnej Mieczysław Maziarz53.

Dodać tu warto, że cały rok 2006 był traktowany przez społeczeństwo Kolbuszo-
wej i ziemi kolbuszowskiej jako Rok Ks. Ludwika Ruczki. Bohaterem tych cało-
rocznych obchodów był XIX-wieczny proboszcz kolbuszowski ks. Ludwik Ruczka 
(1814-1896), polityk i społecznik. Okazją była 110. rocznica urodzin kapłana. Do po-
pularyzacji postaci i dokonań ks. Ludwika Ruczki przyczyniła się m.in. XVI edycja 
Turnieju Wiedzy o Regionie skierowana do gimnazjalistów i uczniów szkół średnich, 
a zorganizowana przez Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara. W dniu  
2 maja 2006 r. wykład na temat „Ksiądz Ludwik Ruczka – opiekun Sybiraków” wy-
głosiła dr hab. Magdalena Micińska. W październiku tegoż roku staraniem Towa-
rzystwa, parafii kolbuszowskiej oraz gminy kolbuszowskiej został ustawiony nowy 
granitowy nagrobek bohatera roku. W ramach obchodów wydany został m.in. oko-
licznościowy numer periodyku „Ziemia Kolbuszowska”, który zawierał kilka artyku-
łów poświęconych postaci tego zasłużonego kapłana. To wszystko również wpłynęło 
na głębszą refleksję mieszkańców regionu nad istotą posługi kapłańskiej oraz rolą, 
jaką duchowni ogrywają w Kościele i społeczeństwie54.

Wspomnieć tu należy o wzniesieniu w Kolbuszowej pomnika kapelana „Solidar-
ności”, ofiary komunistycznego terroru, ks. Jerzego Popiełuszki. Inicjatorami po-
wstania pomnika byli proboszcz kolbuszowskiej fary ks. Jan Gut i przewodniczący 
społecznego komitetu – Stefan Orzech. Pomnik tworzy wysoka na 190 cm figura 
kapłana, wykuta ręcznie w sześciotonowym bloku czerwonego granitu przez arty-
stów Ewę i Marka Blajerskich z Jarosławia. Rzeźba została umieszczona na półto-
rametrowym granitowym postumencie, na którym umieszczono motto: „Zło dobrem 
zwyciężaj, nie daj się pokonać złu”. Obiekt wzniesiono na placu kościelnym. Koszt 
budowy pomnika wyniósł 30.000 zł. Fundusze uzyskano ze składek członków Ak-
cji Katolickiej, prywatnych firm oraz indywidualnych sponsorów. Środki pozyskano 
również z imprez charytatywno-rozrywkowych. Odsłonięcia pomnika dokonał w nie-
dzielę 23 października 2001 r. bp Edward Białogłowski. W uroczystości uczestniczyli 
licznie miejscowi mieszkańcy, a także przybysze z całego Podkarpacia. Wśród gości 
szczególne miejsce zajmował bp Edward Białogłowski, jak również duchowni z War-

53  K. Rząsa, Srebrny jubileusz kapłaństwa, PF, 2000, nr 5, s. 4-5; M. Godlewski, Jubileusz 40-lecia 
kapłaństwa ks. kanonika Ryszarda Kiwaka, ZK, 2000, nr 6, s. 20; Złoty Jubileusz Kapłaństwa Księdza 
Prałata Mariana Jachowicza, PK, 2001, nr 5, s. 1-2.
54  A. Jagodziński, Obchody Roku Księdza Ludwika Ruczki, ZK, 2006, nr 11, s. 3.
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szawy, w tym ks. Czesław Banaszkiewicz, kurator wystaw o ks. Popiełuszce. Kazanie 
wygłosił kolega zamordowanego kapelana z jednostki wojskowej w Bartoszycach ks. 
Bernard Guzy. Na podniosły nastrój wpłynęła obecność pocztów sztandarowych oraz 
orkiestry garnizonowej z Rzeszowa.

Jak się okazało, postać ks. Jerzego Popiełuszki oraz jego przesłanie stały się bar-
dzo ważne dla parafian kolbuszowskich. W związku z 20. rocznicą śmierci kapłana, 
w dniu 17 października 2004 r., kościół pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej był 
miejscem modlitewnego zamyślenia. Obchody zorganizował Komitet Budowy Po-
mnika i oddział Akcji Katolickiej. Rocznicowej Mszy św. przewodniczył bp Edward 
Białogłowski, a wśród gości było wielu duchownych z kilku dekanatów. Słowo Boże 
wygłosił kolega kapelana „Solidarności” z okresu służby wojskowej ks. Stanisław 
Składzień. Autorem okolicznościowej mowy po nabożeństwie był prof. Kazimierz 
Ożóg rodem z niedalekiego Górna. Później podjęta została modlitwa o beatyfikację 
ks. Jerzego Popiełuszki, a pod jego pomnikiem złożone zostały wieńce i kwiaty.

W roku 2006, w dniach 19-22 października, w kościele farnym miały miejsce uro-
czystości związane ze wspomnieniem męczeństwa kapelana „Solidarności”. Zorga-
nizował je oddział Akcji Katolickiej przy pomocy proboszcza ks. Jana Guta, a prze-
wodniczącym obchodów był Stefan Orzech. Uroczystość poprzedziło przygotowanie 
w dokładną rocznicę śmierci ks. Popiełuszki w dniu 19 października: modlitwa ró-
żańcowa i tematyczny wykład podkarpackiego kuratora oświaty Jerzego Cyprysia. 
W niedzielę 22 października w kościele parafialnym odprawiona została Msza św. 
koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Kazimierza Szkaradka z kazaniem ks. Sta-
nisława Wójcika. Po nabożeństwie przy pomniku ks. Jerzego Popiełuszki złożone zo-
stały kwiaty i odmówiono modlitwy o jego beatyfikację. W uroczystości tej uczestni-
czyli: parlamentarzyści, samorządowcy, policjanci i strażacy, członkowie „Strzelca” 
i liczne poczty sztandarowe. Do końca października w kościele była czynna ponadto 
tematyczna wystawa o kapłanie-męczenniku. Podobne uroczystości miały miejsce 
również w latach następnych: 21 października 2007 r., 18 października 2008 r. i 18 
października 2009 r. Dodać należy, że od chwili wzniesienia pomnika ks. Jerzego Po-
piełuszki, corocznie w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce składano 
pod nim kwiaty.

Ważnym wydarzeniem było wzniesienie na ziemi kolbuszowskiej krzyża z urną 
kryjącą ziemię z grobu ks. Jerzego Popiełuszki. Krzyż został poświęcony w Warsza-
wie 23 kwietnia 2008 r. Był 38. krzyżem, który stanął na ziemi polskiej dla uczczenia 
pamięci kapelana „Solidarności”. Dodać warto, że w obiekt wbudowany został mały 
krzyżyk sporządzony z katafalku, na którym spoczywała trumna ks. Popiełuszki. 
Krzyż został odebrany od pielgrzymów przez przedstawicieli władz samorządowych 
i NSZZ „Solidarności”, a także prezes Parafialnej Akcji Katolickiej w Kolbuszowej 
Władysławę Gorecką w dniu 18 maja. Z tej okazji w kościele kolegiackim została 
odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks. Jana Guta, z kazaniem ks. Kazimierza 
Szkaradka55.

55  Por. AS, Nie dać się pokonać złu – dobrem zwyciężać zło, ZK, 2001, nr 10, s. 3; A. Stąpor, Pomnik 
kapelana „Solidarności”, PF, 2001, nr 4, s. 2; H. Dudzińska, Pomnik ks. Jerzego Popiełuszki w Kolbuszo-
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Szczególny wydźwięk miały wydarzenia związane ze śmiercią i pogrzebem pa-
pieża Jana Pawła II w roku 2005. Choć nie były one pozbawione żałoby, to stano-
wiły głęboką refleksję na temat kapłaństwa, a zarazem dziękczynienie za dar pa-
pieża-Polaka. Po jego śmierci codziennie rano i wieczorem w kościele parafialnym 
była celebrowana Eucharystia w intencji Jana Pawła II. Na trzeci dzień po zgonie, 4 
kwietnia, zwołana została rozpoczęta modlitwą nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej 
w Kolbuszowej, podczas której przedstawione zostały pisma kondolencyjne wysłane 
w imieniu samorządu na ręce abpa Stanisława Dziwisza i kardynała kamerlinga Edu-
ardo Martineza Somalo. Dzień później odbyła się podobna, nadzwyczajna sesja Rady 
Powiatu. Po okolicznościowych przemówieniach jej uczestnicy przeszli do kościoła 
pw. Wszystkich Świętych, gdzie wzięli udział w Mszy św. w intencji beatyfikacji Jana 
Pawła II celebrowanej przez dziekana ks. Kazimierza Szkaradka, ks. Jana Guta i ks. 
Ryszarda Kiwaka. W dniach 4-7 kwietnia w godzinach wieczornych wierni groma-
dzili się na modlitwie różańcowej i Apelu Jasnogórskim. O przeżywanej żałobie na-
rodowej świadczyły m.in. portrety papieża oraz flagi polskie i watykańskie opasane 
kirem. W dniu pogrzebu papieża, w piątek 8 kwietnia, po Mszy św. został zorganizo-
wany marsz pojednania ulicami Kolbuszowej56.

W dniu 5 listopada tegoż roku odsłonięty został pomnik Jana Pawła II w Kolbu-
szowej. Wzniesiono go z fundacji wiernych na placu w pobliżu kościoła farnego. 
Obrzędu poświęcenia dokonał bp Edward Białogłowski. Wydarzenie to zgromadziło 
licznych mieszkańców miasta i regionu, samorządowców i parlamentarzystów, dzieci 
i młodzież oraz reprezentację 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Po poświęceniu 
obiektu biskup przewodniczył modlitwie w intencji beatyfikacji papieża-Polaka, a na-
stępnie w koncelebrze z dziekanem ks. Kazimierzem Szkaradkiem i proboszczem ks. 
Janem Gutem sprawował Eucharystię i wygłosił słowo Boże. Równocześnie miało 
miejsce poświęcenie sztandaru Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej i nadanie mu imienia 
11 Listopada57.

W omawianym okresie wydarzeniem przeżywanym periodycznie co kilka lat była 
kanoniczna wizytacja parafii. Podczas tych odwiedzin biskup diecezjalny bądź dele-
gowana przez niego osoba zapoznawała się ze stanem parafii, poziomem religijnym 

wej, PK, 2001, nr 11, s. 1-2; 20 rocznica stanu wojennego w Kolbuszowej, ZK, 2002, nr 1, s. 7; S.O., 21. 
rocznica stanu wojennego, ZK, 2003, nr 1, s. 5; W. Lewicki, Pomnik kapelana „Solidarności”, ZDR, 2003, 
nr 19, s. II; O, W rocznicę stanu wojennego, ZK, 2004, nr 1, s. 7; O, Pamięci ks. Jerzego, ZK, 2004, nr 11, 
s. 3; sch, Rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, PK, 2006, nr 10, s. 23; Rocznica śmierci ks. Jerzego 
Popiełuszki, ZK, 2006, nr 11, s. 12; J. Mucha, Rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, PK, 2006, nr 11, 
s. 1; tejże, 25 rocznica wprowadzenia stanu wojennego, ZK, 2007, nr 1, s. 3; A. J., Uroczystości rocznicowe 
męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, PK, 2007, nr 11, s. 15; A. J., 26. rocznica stanu wojennego, 
ZK, 2008, nr 1, s. 13; K. Cesarz, Pielgrzymka zaufania przez ziemię, ZK, 2008, nr 5, s. 16; Krzyż stał się 
nam bramą, PK, 2008, nr 5, s. 13-14; tamże, PK, 2008, nr 10, s. 15; Kolbuszowskie obchody 25. rocznicy 
śmierci ks. Popiełuszki, PK, 2009, nr 10, s. 13; Kolbuszowskie obchody rocznicy stanu wojennego, PK, 
2009, nr 12, s. 14; A. Selwa, 28 rocznica ogłoszenia stanu wojennego, ZK, 2009, nr 11, s. 3.
56  A. Jarosz, Jestem, Pamiętam, Czuwam, PK, 2005, nr 4, s. 3; B. B., Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej 
w Kolbuszowej w dniu 4 kwietnia 2005 roku, PK, 2005, nr 4, s. 8; B. Popek, Powiat oddał hołd najwięk-
szemu z Polaków, PK, 2005, nr 4, s. 11-12; M. K., Pożegnanie, ZK, 2005, nr 4, s. 3; M. Konefał, Uroczysta 
sesja Rady Powiatu, ZK, 2005, nr 4, s. 8; B. B., Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, ZK, 2005, nr 4, s. 10.
57  B. Puzio, „Ojczyzna jest darem i zadaniem”, ZK, 2005, nr 11, s. 2-3.
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jej wiernych, przestrzeganiem prawa kościelnego, realizowanym duszpasterstwem, 
prowadzoną katechezą itp. Pierwsza z wizytacji odbytych w omawianym okresie do-
konana została w dniach 4-7 grudnia 1993 r. Przeprowadził ją bp Kazimierz Gór-
ny, finalizując roczny wysiłek wizytacyjny w dekanatach: bieckim, kolbuszowskim, 
ropczyckim, sędziszowskim i żmigrodzkim. Wizytacja objęła spotkania z wszystki-
mi wiernymi oraz grupami duszpasterskimi funkcjonującymi na terenie parafii. Nie 
brakło też rozmów z rodzicami księży i sióstr wywodzących się z Kolbuszowej. 
W ramach odwiedzin szkoły wizytator spotkał się z młodzieżą, dziećmi oraz nauczy-
cielami. W ostatnim dniu pobytu w Kolbuszowej ordynariusz odwiedził miejscowy 
Zespół Opieki Zdrowotnej, a także poświęcił Oddział Sztucznej Nerki. Podobną wi-
zytację w roku 1998 przeprowadził bp Edward Białogłowski58.

Do zwykłych działań duszpasterskich organizowanych corocznie należały reko-
lekcje. Rzadziej, co kilka lat, miały miejsce misje ludowe. Organizowaniem tych ćwi-
czeń duchowych zajmowali się miejscowi duszpasterze, zapraszając innych kapłanów 
do prowadzenia tych spotkań z Bogiem. W omawianym okresie pierwsze takie reko-
lekcje odbyły się przed Wielkim Tygodniem w roku 1993. Nauki wygłosił wówczas 
ks. dr Marian Szczotka ze Zgromadzenia OO. Pallotynów, będący wykładowcą ho-
miletyki w Seminarium Duchownym w Ołtarzewie k. Warszawy. Wyjątkową rangę 
miały rekolekcje przed nawiedzeniem parafii przez kopię obrazu Matki Bożej Czę-
stochowskiej. To pięciodniowe przygotowanie prowadził paulin o. Bogdan Waliszko.

W późniejszym czasie rekolekcje miały miejsce kilkakrotnie w roku. Przykłado-
wo w roku 1996 „W dniach od 4 do 7 III przeprowadzono rekolekcje dla młodzieży 
szkół średnich. (…) 24 marca i przez 4 dni przeprowadzono wielkopostne rekolekcje 
dla całej parafii i dzieci szkolnych. Kazania-nauki wygłosił kapłan ze Zgromadzenia 
Księży Salezjanów z Rzeszowa. Wierni licznie bardzo brali udział w rekolekcjach 
i przez S. Pokuty odnawiali się na Święta Wielkanocne”59. W roku 2000, od 2 do 4 
kwietnia, trzydniowe ćwiczenia duchowe dla młodzieży prowadził ks. Zbigniew Mi-
stak, diecezjalny asystent KSM diecezji sandomierskiej. Rok później, w dniach 6-8 
marca 2001 r., rekolekcjom dla uczniów szkół średnich i gimnazjów przewodniczył 
ks. Roman Jurczak60.

Duże znaczenie dla życia parafialnego miały rekolekcje ewangelizacyjne, które 
po raz pierwszy miały miejsce w Kolbuszowej w dniach 6-8 marca 1998 r. Prowadzili 
je ks. dr Roman Wawro z Przemyśla oraz Krystyna Szymczak z Rzeszowa. Do udzia-
łu w nich w szczególny sposób zostały zaproszone małżeństwa. Zajęcia odbywały 
się w miejscowej Szkole Podstawowej nr 1. W programie ćwiczeń duchowych były: 
liturgia godzin, Msza św. z homilią, konferencje, modlitwy indywidualne i wspólne. 
Organizatorzy rekolekcji zapewniali uczestnikom posiłki, nawet noclegi dla gości 
spoza parafii. Odpłatność za udział w rekolekcjach była symboliczna. Takie same 

58  J. Sądel, Wizytacja kanoniczna w Kolbuszowej, s. 1-2; tegoż, Obchody 25 rocznicy śmierci ks. Jerzego 
Popiełuszki, ZK, 2009, nr 9, s. 8.
59  LMK.
60  A. Gad, K. Ingram, Wywiad, PF, 2000, nr 3, s. 4-5; A. Grabiec, Rekolekcje – czas odnowy duchowej, 
PF, 2002, nr 1, s. 6. 
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rekolekcje ewangelizacyjne zostały przeprowadzone w Kolbuszowej dwa lata póź-
niej, w dniach 18-20 lutego 2000 r. Inicjatorami wydarzenia była lokalna wspólnota 
Kręgów Rodzin. Rekolekcjonistą był również ks. Roman Wawro, któremu pomagała 
Krystyna Szymczak. W ćwiczeniach duchowych uczestniczyło około 320 osób z 28 
parafii należących do archidiecezji przemyskiej oraz diecezji rzeszowskiej i sando-
mierskiej. Zaznaczyć wszakże należy, iż połowę uczestników stanowili parafianie 
kolbuszowscy. Gościem był m.in. diecezjalny moderator Ruchu Domowego Kościoła 
ks. Marek Kędzior. Owocem rekolekcji było m.in. złożenie 24 członkowskich i 29 
rocznych, kandydackich deklaracji Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, które zobowią-
zywały do całkowitej abstynencji alkoholowej i narkotykowej61.

Pierwsze misje ludowe w omawianym okresie zostały zorganizowane z inicjaty-
wy ks. Jana Guta w roku 1998 jako przygotowanie do Wielkiego Jubileuszu Wcie-
lenia Jezusa Chrystusa. Zapisano wówczas w kronice parafialnej: „Przygotowujemy 
się do misji paraf. Przyjeżdżają misjonarze z Przemyśla – profesorowie ks. Suchy 
i ks. Kocór. Prowadzą pięknie cały tydz. 24-30 X. Każda rodzina otrzymała biuletyn 
z zaproszeniem. Frekwencja ogromna. Księża spowiadają 2 dni”. Renowacja misji 
świętych była przeżywana w dniach 2-7 kwietnia 2000 r. Nauki głosił proboszcz pa-
rafii katedralnej w Sandomierzu ks. Zbigniew Mistak. Dla poszczególnych stanów 
– dzieci, młodzieży, kobiet i mężczyzn – organizowano osobne spotkania. W przed-
dzień zakończenia ćwiczeń duchowych do parafii zawitał obraz Miłosierdzia Bożego 
peregrynujący po diecezji rzeszowskiej. Wydarzenie to zaszczycił swoją obecnością 
ordynariusz rzeszowski bp Kazimierz Górny62.

Religijne oblicze parafii kształtował również trud pielgrzymi podejmowany przez 
indywidualnych wiernych i zorganizowane grupy pielgrzymkowe. Nie brakło wśród 
nich wyjazdów do Rzymu połączonych z audiencją u Ojca Świętego, przykładowo 
w dniach 13-20 kwietnia 1996 r. Niekiedy organizowano pielgrzymki branżowe, jak 
pielgrzymki cechu rzemiosła kolbuszowskiego. Do tronu jasnogórskiego zmierzali 
też maturzyści, dzieci pierwszokomunijne, nauczyciele, członkowie Rodziny Radia 
„Maryja”. Nawiedzano również sanktuaria maryjne w Licheniu i Gidlach. W oma-
wianym okresie kolbuszowianie brali też udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ro-
werowej z Rzeszowa do Częstochowy organizowanej przez ks. Mariusza Nowaka. 
Nie można tu także zapomnieć o Grupie „Albert”, w której miejscowi wierni corocz-
nie w dniach 4-13 sierpnia zmierzali do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej63.

Według kroniki parafialnej w samym tylko 1996 roku zorganizowanych zostało 
kilka rekolekcji w drodze. W maju „Tradycyjnie w sobotę przed Uroczystością Zesła-
nia Ducha Św. (25 V) parafianie udali się w pielgrzymce do Leżajska, do Sanktuarium 

61  [Przed Wielkim Tygodniem], PK, 1993, nr 5, s. 8; Sza, Rekolekcje ewangelizacyjne, ZK, 1998, nr 1, 
s. 5; A. Stąpor, Upodobnijcie się do Chrystusa, ZK, 2000, nr 3, s. 15; H. Chojnacka, Czarna Madonna 
w Kolbuszowej, s. 13; Rekolekcje ewangelizacyjne, PF, 2000, nr 1, s. 7-8. 
62  LMK; Józef, Odnowienie Misji Świętych, ZK, 2000, nr 5, s. 16; J. Gut, Renovatio – 2000, PF, 2000, 
nr 1, s. 4.
63  R. Kiwak, S. Orzech, Z Kolbuszowej do Rzymu, ZK, 1996, nr 5, s. 2-3; 30 czerwiec 1996, ZK, 1996, 
nr 7, s. 9; M. Wiktor, Do Maryi na rowerze, „Ambarasik”, 2001, nr 6, s. II; G. Kamiński, Matka Boża 
Gidelska, PF, 2001, nr 4, s. 4.



190

Matki Bożej Pocieszenia, by modlić się o błogosławieństwo Boże w pracach rolnych 
i o urodzaje, zachowanie od klęsk i w intencji Ojca św., o zdrowie dla Niego i bez-
pieczeństwo”. W dniu 1 czerwca członkowie Ruchu Rodzin Nazaretańskich „udali 
się do Dębowca do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej na uroczyste nabożeństwo 
w ramach Ogólnopolskiej Pielgrzymki do tego Sanktuarium. Mszy św. przewodniczył 
Ks. Bp Ordynariusz rzeszowski Kazimierz Górny”. Na pielgrzymi szlak wyruszyli 
również pedagodzy: „Doroczna pielgrzymka nauczycieli na Jasną Górę odbyła się 2 
lipca”. Parafianie wędrowali też do sanktuariów diecezjalnych: „6 VII wyjechała auto-
karowa pielgrzymka wiernych w łączności z całym dekanatem na wspólną modlitwę 
do Chmielnika k/Rzeszowa do Sanktuarium M. Bożej Łaskawej, gdzie jest przygo-
towywana wkrótce koronacja obrazu Matki Bożej. Na doroczny odpust do Cmolasu 
w sobotę w czasie odpustu wyruszyła z parafii liczna pielgrzymka piesza, by uprosić 
Przemienionego Chrystusa o błogosławieństwo i pomoc w rodzinach”. Mieszkańcy 
Kolbuszowej gościli również pątników z diecezji przemyskiej: „Pielgrzymi piesi 
z Leżajska udający się na Jasną Górę w Częstochowie nocowali u wiernych w parafii 
w dniu 6/7 lipca. Bardzo serdecznie podejmowano pielgrzymów”64.

Dodać na koniec trzeba, że swoje święta przeżywały poszczególne stany. Kobiety 
– matki i żony – w szczególny sposób przeżywały Uroczystość Ofiarowania Pańskie-
go. Dla przykładu w roku 1996 „Przed uroczystością M. Bożej Gromnicznej prze-
prowadzono Dzień skupienia dla matek i żon jako przygotowanie do przeżycia ich 
święta patronalnego. Bardzo wiele parafianek wzięło udział”65. Od roku 1992 pod-
niośle przeżywano Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. W tym samym roku „10 II 
o godz. 1400 w przeddzień Światowego Dnia Chorego odprawiona została Msza św. 
w szpitalnej kaplicy, po której Ks. Bp Kazimierz Górny spotkał się z chorymi w sa-
lach szpitalnych. W kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w dniu 11 II 1996 
odprawiona została uroczysta suma z okazji Światowego Dnia Chorego i po Mszy zo-
stało udzielone chorym i staruszkom błogosławieństwo oraz Sakrament Chorych”66.

Podsumowując temat rozlicznych uroczystości kościelnych, wspomnieć nale-
ży o przygotowaniu do 500. rocznicy założenia parafii kolbuszowskiej. Zacytować 
tu warto słowa z kroniki parafialnej: „2009. Rok ten rozpoczynamy jako czas bliż-
szego i bezpośredniego przygotowania do obchodów Wielkiego Jubileuszu 500-lecia 
parafii 1510-2010. Ideą przewodnią przeżywania tego Jubileuszu jest dziękczynienie 
Panu Bogu za Jego łaski na przestrzeni 5 wieków. W tym duchu prowadzone były 
rekolekcje wielkopostne, które głosił Oficjał Sądu diecezji sandomierskiej. Historię 
tego okresu parafii porządkuje ks. dr Sławomir Zych z KUL-u. Przygotowuje również 
monografię parafii”67.

64  LMK.
65  Tamże.
66  Tamże.
67  Tamże.
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Działania społeczno-kulturalne
Dość istotne miejsce w życiu parafialnym zajmowały inicjatywy i instytucje, które 

poprzez posiadany rys charytatywny wpisywały się w misję pełnioną przez chrze-
ścijan w świecie, choć nie były instytucjonalnie związane z Kościołem. Często już 
sam fakt ich zaistnienia i związane z nimi obchody kierowały myśl świadków w stro-
nę Boga, Kościoła, miłosierdzia. W dniu 10 marca 1998 r. dyrektor Caritas Diecezji 
Rzeszowskiej ks. Stanisław Słowik poświęcił świetlicę profilaktyczno-wychowawczą 
dla dzieci z rodzin wielodzietnych i wymagających pomocy w wieku 8-14 lat. W uro-
czystości uczestniczyli m.in.: proboszcz ks. Jan Gut, przedstawiciele władzy samo-
rządowej oraz wicekurator Alfreda Łoboda z inspektorem oświaty Witoldem Stagra-
czyńskim. Placówka powstała z inicjatywy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 
i kolbuszowskiej Rady Miejskiej. Zlokalizowano ją w byłym internacie Zespołu 
Szkół Zawodowych. Swoją działalność profilaktyczno-wychowawczą rozpoczęła już 
w lutym tego roku. Personel stanowiły dwie wychowawczynie. Już w pierwszych ty-
godniach istnienia zapewniała opiekę dla 30 dzieci. Świetlica była czynna codzien-
nie przez 6 godzin popołudniowych. Podopieczni mogli liczyć też na jednodaniowy 
obiad z deserem i podwieczorek68.

Innym takim wydarzeniem było otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Kolbuszowej, które miało miejsce 5 października 1998 r. Powstał on w budynku 
dawnego szpitala, a jego celem było zapewnienie opieki nad osobami z zaburzeniami 
psychicznymi oraz prowadzenie dla nich zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych. 
Placówkę przeznaczono dla 20 pensjonariuszy. Poświęcenia Domu Środowiskowego 
dokonał ks. inf. Józef Sondej, zaś w uroczystości uczestniczyli m.in. dyrektor rze-
szowskiej Caritas ks. Stanisław Słowik, dziekan ks. Stanisław Wójcik i proboszcz 
kolbuszowski ks. Jan Gut69.

W tym samym roku, w dniu 2 grudnia, otwarto w Kolbuszowej Kuchnię Caritas dla 
ubogich. Inicjatywę tę zrealizowała miejscowa parafia farna przy współpracy z Cari-
tas i władzami miejskimi. Placówkę zlokalizowano w budynku przy ul. Piłsudskiego, 
a koszty kapitalnego remontu pomieszczeń oraz wyposażenia ich w niezbędne meble 
i urządzenia sanitarne pokryła parafia. Dotację finansową w wysokości 2.100 zł prze-
kazał także Urząd Miasta i Gminy w Kolbuszowej. Obrzędowi poświęcenia obiektu 
przewodniczył bp Kazimierz Górny. Asystowali mu m.in. ks. Stanisław Słowik i ks. 
Jan Gut. Środki na utrzymanie kuchni zagwarantowały: władze miejskie, zbiórki Ca-
ritas i prywatni sponsorzy. W chwili otwarcia placówka obsługiwała 30 osób, lecz 
docelowo zamierzano zabezpieczać potrzeby 100 ubogich. Przez pięć dni w tygodniu 
kuchnia wydawała ciepłe posiłki, które można było spożyć na miejscu lub zabrać 
je do domu. Wedle zachowanych informacji, w grudniu 1998 roku wydano blisko 
800 posiłków, a w styczniu 1999 roku – ponad 700. Tradycją stało się też, że przed 
Świętami Bożego Narodzenia w jadłodajni były organizowane spotkania wigilijne dla 
osób biednych i samotnych. Osoby korzystające z kuchni spotykały się wówczas przy 

68  Świetlica dla dzieci, PK,1998, nr 4, s. 1-2; L-ART, Początek dobrej drogi, ZK, 1998, nr 2, s. 9.
69  J. Sądel, Kalendarium wydarzeń w diecezji październik – grudzień 1998 r., Zwiastowanie, 1998, nr 4, 
s. 121; Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolbuszowej, PK, 1998, nr 1-2, s. 3.



192

stole z członkami Caritas i kapłanami. W dniu 22 grudnia 2003 r. na zaproszenie na tę 
wieczerzę odpowiedziały 32 osoby, w dniu 23 grudnia 2004 r. – 45 osób, w dniu 23 
grudnia 2005 r. – 34 osoby, a w roku 2006 – 35 osób70.

Wspomnieć też tu trzeba o rozmaitych uroczystościach o charakterze społeczno-
kulturalnym i patriotycznym, które posiadały elementy religijne. Niekiedy istotną 
część tych wydarzeń stanowiła liturgia Mszy św. lub poświęcenie nowych instytucji 
i budynków. Jako przykład wskazać można poświęcenie nowego segmentu budynku 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Kolbuszowej, rozbudowywanej 
od 1 lipca 1991 r. Oddanie do użytku nowej części szkoły nastąpiło 10 lutego 1996 r. 
Poprzedziła je Eucharystia pod przewodnictwem bpa Kazimierza Górnego, a kon-
celebrowana przez dziekana kolbuszowskiego ks. Stanisława Wójcika i probosz-
cza ks. Mariana Jachowicza. Ordynariusz poświęcił również krzyże do zawieszenia 
w nowych salach lekcyjnych, które następnie trójki klasowe przeniosły procesyjnie 
do szkoły71. „Była to bardzo podniosła, miła i głęboko patriotyczna uroczystość, cze-
mu dał wyraz J. E. Ks. Bp Kazimierz Górny”72.

Rok później, w dniu 22 maja 1997 r., odbyła się uroczystość nadania imienia i po-
święcenia sztandaru Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej. Jako patrona placów-
ki edukacyjno-wychowawczej obrano Henryka Sienkiewicza. Z tej okazji w koście-
le parafialnym odbyła się Msza św. pod przewodnictwem bpa Kazimierza Górnego, 
któremu asystowali dziekan ks. Stanisław Wójcik i miejscowy proboszcz ks. Jan Gut 
oraz przedstawiciele kolbuszowskiego prezbiterium. W czasie nabożeństwa zapre-
zentował się m.in. chór szkolny z miejscowego Liceum Ogólnokształcącego. W trak-
cie części oficjalnej na obiekcie szkolnym odbyło się przekazanie sztandaru młodzie-
ży, a ordynariusz rzeszowski odsłonił pamiątkową tablicę. Na występy artystyczne 
złożyły się m.in.: koncerty orkiestry z Domu Kultury w Kolbuszowej pod batutą Elż-
biety Niezgody i Ludowego Zespołu Artystycznego z Domu Kultury w Mielcu oraz 
inscenizacja w wykonaniu uczniów73.

Kolejną uroczystością o wymiarze społeczno-kulturalnym w roku 1998 było od-
danie do użytku nowej hali widowiskowo-sportowej przy Liceum Ogólnokształcą-
cym w Kolbuszowej. Odbyło się ono w dniu 1 września, na rozpoczęcie nowego 
roku szkolnego. Wydarzenie poprzedziła celebra Mszy św. w kościele parafialnym, 
podczas której patriotyczne kazanie wygłosił ordynariusz rzeszowski. W sprawowa-
ną liturgię włączył się także młodzieżowy chór miejscowego Społecznego Ogniska 
Muzycznego. W trakcie obchodów otwarcia hali dokonał Marian Krzaklewski. Na-

70  LMK; J. Sądel, Kalendarium wydarzeń w diecezji październik – grudzień 1998 r., s. 142; H. Dudziń-
ska, Jadłodajnia parafialna dla potrzebujących, PK, 1999, nr 1, s. 9; E. Wójcicka, Sprostowanie, PK, 1999, 
nr 4, s. 6; tejże, Wigilia w jadłodajni, ZK, 2004, nr 1, s. 4; tejże, Wy dajcie im jeść, PK, 2006, nr 1-2, s. 23; 
tejże, Wigilia w Caritas, ZK, 2007, nr 1, s. 5; „To był wyjątkowy posiłek…”, ZK, 2005, nr 1, s. 3.
71  Uroczystość w „dwójce”, PK, 1996, nr 3, s. 1-2.
72  LMK.
73  Uroczystość w „Jedynce”, PK, 1997, nr 6, s. 1, 3; Z Sienkiewiczem ku przyszłości…, ZK, 1997, nr 5, 
s. 3.
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stępnie dokonano inauguracji Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, którą zlokali-
zowano w internacie Zespołu Szkół Zawodowych74.

Niebagatelnym wydarzeniem był obranie papieża Jana Pawła II patronem Gimna-
zjum nr 2 w Kolbuszowej. Sam wybór został przeprowadzony 16 grudnia 1999 r. Kil-
ka dni później dyrektor, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice wystosowali oficjalne 
pismo do Watykanu z informacją o dokonanym wyborze. Zapisano w nim znamienne 
słowa: „Spośród wielu kandydatów młodzież, Grono Pedagogiczne i rodzice wyłonili 
drogą głosowania właśnie Ciebie Janie Pawle II. Twoja Osoba Ojcze Święty cieszy-
ła się największą popularnością, uznaniem i szacunkiem. W przygotowanych przez 
siebie informacjach o kandydatach pretendujących do miana patrona naszego gimna-
zjum, wszyscy uczniowie podkreślali niezwykłość Twej osobowości. Ująłeś nas swoją 
dobrocią, szlachetnością, wiarą w drugiego człowieka, mądrością życiową. (…) Za-
słuchani w Twoją naukę będziemy starać się kroczyć drogą prawdy i miłości, a Osoba 
Waszej Świątobliwości pomoże nam dążyć do obranych celów”. Uchwałę o nada-
niu imienia podjęła również Rada Miejska w Kolbuszowej zgromadzona na swojej 
XX sesji w dniu 2 lutego 2000 r. Sama uroczystość poświęcenia i przekazania szkole 
sztandaru z podobizną papieża miała miejsce 14 października 2000 r. W godzinach 
przedpołudniowych na nowej sali gimnastycznej odprawiona została Msza św., pod-
czas której bp Kazimierz Górny poświęcił sztandar i nowy obiekt sportowy75.

Jako przykład rozmaitych jubileuszowych zjazdów absolwenckich można wskazać 
spotkanie w 20-lecie matury, które miało miejsce 26 września 1998 r. Zorganizowa-
ny został wówczas Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej 
rocznika 1977. Nie bez znaczenia pozostaje, że uczestnicy imprezy rocznicę swojego 
egzaminu dojrzałości rozpoczęli od udziału w nabożeństwie w kościele parafialnym. 
Wyrazem wdzięczności względem nauczycieli i pamięci o zmarłych pedagogach 
i wychowawcach było złożenie na ich grobach na miejscowym cmentarzu wiązanek 
kwiatów. Podobny, choć nieco starszy jubileusz świętowali w tym samym roku absol-
wenci kolbuszowskiej szkoły średniej sprzed 25 lat. W dniach 25-26 września 1999 r. 
odbył się inny zjazd rocznicowy z okazji złotego jubileuszu matury76.

W roku 1997, w święto Matki Bożej Zielnej, społeczność kolbuszowska obcho-
dziła 125. rocznicę istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystości te zostały po-
łączone z poświęceniem i nadaniem jednostce nowego sztandaru. Rozpoczęło je na-
bożeństwo w kościele parafialnym pod przewodnictwem ks. Mariana Jachowicza, 
przy licznym udziale gości z sąsiednich miejscowości, w tym władz wojewódzkich 
i samorządowych. Obecni byli przedstawiciele środowiska strażackiego szczebla cen-
tralnego i wojewódzkiego, jak również jednostek z Hadykówki, Niwisk, Ostrów Tu-
szowskich, Raniżowa, Ropczyc, Rzeszowa, Sokołowa i Starego Dzikowca. Po Mszy 
św. nastąpiło przejście na miejscowy stadion sportowy, gdzie odbyła się dalsza część 

74  Pierwszy września w Kolbuszowej, PK, 1998, nr 9, s. 1-2.
75  D. Białek, M. Kornak, H. Snopkowska, Ważny dzień…, PK, 2000, nr 3, s. 10; M. Kornak, A. Sitko, 
„Bogu Dziękujcie, ducha nie gaście”, PK, 2000, nr 10, s. 1-2.
76  J. Sudoł, Spotkanie w 20 lecie matury, PK, 1998, nr 12, s. 4; tegoż, Matury nie zapomina się…, PK, 
1999, nr 1-2, s. 6; M. Chruściel, Złoty jubileusz maturzystów, PK, 1999, nr 10, s. 1-2.
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obchodów jubileuszowych77. Dodać tu trzeba, że w przeddzień święta św. Floriana, 
3 maja 2003 r., na kolbuszowskim cmentarzu został poświęcony granitowy obelisk 
poświęcony pamięci zmarłych członków ochotniczej oraz zawodowej straży pożar-
nej. Projekt pomnika opracował nieodpłatnie architekt kolbuszowski Adam Kardyś, 
zaś wykonaniem zajął się bezinteresownie Kazimierz Rogala z Mielca. Autorem 
projektu i wykonawcą mosiężnego znicza był natomiast artysta kowal Kochanowicz 
z Raniżowa. Poświęcenia obelisku dokonał proboszcz ks. Jan Gut78.

Duże znaczenie dla lokalnej społeczności miały obchody 300. rocznicy nada-
nia praw miejskich Kolbuszowej. Uroczystości jubileuszowe odbyły się 12 stycz-
nia 2000 r. Okolicznościowej Mszy św., sprawowanej w kościele farnym w inten-
cji mieszkańców i dobroczyńców miasta, przewodniczył bp Edward Białogłowski 
w asyście licznych kapłanów rodaków. Eucharystię poprzedziło odczytanie pisma 
z błogosławieństwem papieża Jana Pawła II udzielonego dla mieszkańców Kolbuszo-
wej, którego dokonał prowincjał Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezuso-
wego ks. Zbigniew Bogacz. Po nabożeństwie została zwołana uroczysta sesja Rady 
Miejskiej. Podczas posiedzenia kolbuszowianin prof. dr hab. Jan Draus wygłosił re-
ferat 300 lat miasta Kolbuszowa. Z okazji przeżywanego jubileuszu wydana została 
również rok później okolicznościowa publikacja. Nie sposób zapomnieć, iż w tomie 
tym znalazły się teksty podejmujące w wielu miejscach temat kolbuszowskiej parafii, 
miejscowych kapłanów, życia religijnego wiernych na przestrzeni wieków, to wszyst-
ko dużym stopniu wpłynęło na zwiększenie poczucia lokalnej wspólnoty przez wier-
nych należących do kolbuszowskiej parafii farnej. W ramach całorocznych uroczysto-
ści, w dniu 11 listopada 2000 r., licealistka Ewelina Bogacz i uczeń kolbuszowskiego 
technikum Sebastian Maciąg odsłonili pamiątkową tablicę na budynku Miejskiego 
Domu Kultury. Obrzędu poświęcenia dokonał natomiast proboszcz sąsiedniej parafii 
pw. Św. Brata Alberta ks. Jan Pępek79.

Rocznicowy charakter miały też dwa jubileusze. W dniu 28 września 2005 r. lo-
kalna społeczność wspominała 150-lecie powstania powiatu kolbuszowskiego w cza-
sach galicyjskich. Z tej okazji w kościele parafialnym sprawowana była Msza św. 
w intencji zmarłych radnych powiatowych i pracowników starostwa oraz o błogosła-
wieństwo dla żyjących, a także za wszystkich mieszkańców powiatu. Przewodniczył 
jej ks. inf. Stanisław Mac z rzeszowskiej katedry, zaś do koncelebry włączyli się m.
in.: dziekan ks. Kazimierz Szkaradek oraz proboszczowie kolbuszowscy: ks. Jan Gut 
i ks. Jan Pępek. Po nabożeństwie ks. Stanisław Mac poświęcił pamiątkową tablicę 
na ścianie siedziby starostwa. Obchody zakończyła uroczysta sesja Rady Powiatu. 
Cztery lata później, 9 czerwca 2009 r., w świątyni kolegiackiej świętowano 10. rocz-
nicę reaktywacji powiatu kolbuszowskiego w III Rzeczypospolitej. Okolicznościową 
Eucharystię w intencji zmarłych i żyjących samorządowców oraz mieszkańców po-

77  H. Dudzińska, 125 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolbuszowej, PK, 1997, nr 9, s. 10.
78  B. Popek, Pamięci druhów strażaków, PK, 2003, nr 5, s. 10.
79  J. Sądel, Wydarzenia z diecezji (styczeń – marzec 2000 r.), Zwiastowanie, 2000, nr 1, s. 86; A. Stąpor, 
Obchody 300-lecia Kolbuszowej, ZK, 2000, nr 2, s. 4-5; E. Syper, Inauguracja jubileuszu 300-lecia założe-
nia miasta Kolbuszowa, PK, 2000, 1-2, s. 1-3; M. Jagodziński, Dzień Niepodległości w Kolbuszowej, PK, 
2000, nr 11, s. 1-2; S. Tęcza, K. Ingram, A. Wójcicka, 300 lat Kolbuszowej, DR, 2000, nr 48, s. 3.
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wiatu sprawował rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie ks. Jerzy 
Buczek w asyście kilku kapłanów. Podczas nabożeństwa główny celebrans poświęcił 
nowy sztandar, herb i flagę powiatu kolbuszowskiego. Dalszą część obchodów sta-
nowiły: występy artystyczne i uroczysta sesja Rady Powiatu80. W tym miejscu dodać 
trzeba, iż kamień węgielny pod budynek kolbuszowskiego starostwa poświęcił Jan 
Paweł II 12 czerwca 1999 r. w Sandomierzu, a wmurowania dokonano 19 sierpnia 
2001 r. w obecności bpa Edwarda Białogłowskiego. Nową siedzibę starostwa powia-
towego poświęcił 6 września 2003 r. bp Kazimierz Górny. Wcześniej ordynariusz 
rzeszowski w koncelebrze z dziekanem ks. Kazimierzem Szkaradkiem, proboszczem 
ks. Janem Gutem i innymi duchownymi sprawował w kościele farnym Mszę św. w in-
tencji mieszkańców powiatu81.

Na koniec przywołać trzeba uroczystości patriotyczne, w których nigdy nie bra-
kło akcentów religijnych i które były współorganizowane przez parafię. Przykładem 
tego może być obchód 50. rocznicy śmierci gen. Władysława Sikorskiego, o który 
zadbał zarząd kolbuszowskiego oddziału ŚZŻAK. Uczestniczyli w nim m.in. delega-
ci Związku z Rzeszowa i Mielca oraz trzy poczty sztandarowe. Centralny punkt wy-
darzenia stanowiła suma koncelebrowana w kolbuszowskim kościele w dniu 11 lipca 
1993 r. Kazanie z elementami narodowymi wygłosił wówczas ks. Ryszard Kiwak. 
Podczas Eucharystii członkowie SZŻAK oddali się w opiekę Matce Bożej Królowej 
Polski. Poświęcony też został gobelin z wizerunkiem Matki Bożej Akowskiej – Ma-
donny Jasnogórskiej z postacią Żołnierza Polskiego – który umieszczono w dużym 
przedsionku fary. Jednocześnie poddana została inicjatywa, aby w miejscu tym po-
wstało w przyszłości „Sanktuarium Pamięci Narodowej”82.

Rok później, 15 sierpnia 1994 r., w kościelną Uroczystość Wniebowstąpienia 
Matki Bożej, a także w narodowe Święto Wojska Polskiego i rocznicę „cudu nad Wi-
słą”, odbyły się w Kolbuszowej obchody 50. rocznicy Akcji „Burza”. Zorganizowały 
je miejscowe oddziały ŚZŻAK i ZKiBWP. Obchody rozpoczęły się koncelebrowaną 
Mszą św., podczas której patriotyczne kazanie wygłosił ks. Ryszard Kiwak. W uro-
czystości uczestniczyli delegaci z Mielca i Rzeszowa, kombatanci, harcerze i ludo-
wcy. Po nabożeństwie nastąpiło przejście na cmentarz i złożenie kwiatów na grobach 
bojowników poległych w czasie „Burzy”. Dalsza, artystyczna część święta miała 
miejsce w kolbuszowskim Domu Kultury. Krzyże AK otrzymało wówczas 17 człon-
ków oddziału ŚZŻAK i 10 członków koła ZKiBWP83. Podobne uroczystości miały 
też miejsce w latach następnych, przykładowo 12 sierpnia 1995 r., 12 lipca 1998 r., 1 
sierpnia 1999 r. i 16 lipca 2000 r. Wyjątkowo podniośle rocznicę Akcji „Burza” świę-
towano w roku 2004. Nabożeństwu w kościele farnym w dniu 15 sierpnia przewod-
niczył wówczas wikariusz ks. Jan Chmura, zaś kazanie wygłosił ks. Ryszard Kiwak. 
Po Mszy św. uczestnicy obchodów przeszli na cmentarz, gdzie odmówiono modlitwę 

80  B. Popek, Uroczystość 150-lecia powiatu, PK, 2005, nr 10, s. 10-12; Obchody 10-lecia Powiatu Kol-
buszowskiego, PK, 2009, nr 6, s. 3-5.
81  B. Puzio, Poświęcenie murów, PF, 2001, nr 4, s. 11; B. Popek, Starostwo ukończone i poświęcone, 
PK, 2003, nr 9, s. 9-11.
82  Tragiczna rocznica, PK, 1993, nr 7, s. 3; Matka Boska Akowska, PK, 1993, nr 8, s. 4.
83  15 sierpnia w Kolbuszowej, PK, 1994, nr 9, s. 1, 4.
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w intencji partyzantów i złożono na ich grobach kwiaty. Później została poświęco-
na i odsłonięta pamiątkowa tablica wmurowana w budynek miejscowego Liceum 
Ogólnokształcącego84.

W dniu 17 września 1994 r. odbyły się patriotyczne obchody czczące pamięć żoł-
nierzy Armii Krajowej pomordowanych przez Sowietów. Uroczystości współorgani-
zowali: rodzina kolbuszowskich AK-owców Augusta i Józefa Batorych, miejscowy 
oddział ŚZŻAK, władze samorządowe oraz duszpasterze: proboszcz ks. Marian Ja-
chowicz i wikariusz ks. Jan Pępek. Przybyli m.in. wojewoda rzeszowski Kazimierz 
Surowiec i liczni zaproszeni goście z Rzeszowa, Dębicy, Łańcuta, Mielca, Sędzi-
szowa i Tarnobrzega. Na podniosły nastrój wpływała obecność kompanii honoro-
wej i orkiestry 21. Pułku Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa. W ramach obcho-
dów w kolbuszowskiej farze była sprawowana Msza św. pod przewodnictwem bpa 
Edwarda Białogłowskiego. Po nabożeństwie młodzież Liceum Ogólnokształcącego 
i członkowie Chóru Ogniska Młodzieżowego zaprezentowali patriotyczny montaż 
słowno-muzyczny. Następnie, po przejściu na cmentarz, odbył się Apel Poległych, 
salwa honorowa i złożenie do grobu urny z ziemią z domniemanych miejsc śmierci 
braci Batorych85.

Innym tego typu wydarzeniem były uroczystości ku czci żołnierzy II Korpusu Pol-
skiego pochodzących z powiatu kolbuszowskiego. Wiązały się one z odsłonięciem 
i poświęceniem pamiątkowej tablicy na budynku Zespołu Szkół Technicznych im. 
Bohaterów Września 1939 roku w Kolbuszowej. Bohaterami tej uroczystości byli 
żołnierze polegli w bitwie o Monte Cassino: ppor. Jan Babiuch z Cmolasu (1915-
1944), sap. Michał Posłuszny z Hadykówki (1912-1944) i strz. Franciszek Smolak 
z Turzy (1910-1944). Modlitwę w intencji poległych żołnierzy na cmentarzu kolbu-
szowskim poprowadził kapelan Armii Krajowej ks. Ryszard Kiwak. Później w świą-
tyni kolegiackiej była sprawowana Eucharystia pod przewodnictwem ordynariusza 
rzeszowskiego. Po nabożeństwie została uroczyście odsłonięta pamiątkowa tablica 
i odczytano apel poległych, zaś Kompania Honorowa Wojska Polskiego oddała salwę 
honorową86.

Podobny charakter miało odsłonięcie i poświęcenie pomnika poświęconego żoł-
nierzom i bohaterom walczącym i poległym za wolność, niepodległość i suwerenność 
Ojczyzny. Początki tej inicjatywy sięgały jeszcze roku 1990. Konkretne działania roz-
poczęto jednak dopiero kilkanaście lat później. Decyzję o budowie pomnika podjęła 
kolbuszowska Rada Miejska uchwałą nr 217 z 30 czerwca 2008 r. Projekt pomnika 
opracował artysta Jacek Spisadzki. Budowę rozpoczęto jeszcze w 2008 roku, zaś za-
kończono w roku następnym. Pomnik ozdobiły tablice, które oddawały hołd kolej-

84  H. Dudzińska, 15 sierpnia…, PK, 1995, nr 9, s. 3; 54 Rocznica Akcji „Burza”, PK, 1998, nr 7-8, s. 6; 
55 Rocznica Akcji „Burza”, Powstania Warszawskiego i 10 Rocznica Utworzenia Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej, PK, 1999, nr 8, s. 10; 50 Rocznica Akcji „Burza”, PK, 2000, nr 7-8, s. 7; B. Po-
pek, Rocznica „Burzy”, PK, 2004, nr 8, s. 11-12; A. Wilk, „Bohaterowie 1944 roku”, ZK, 2004, nr 9, s. 4.
85  K. Godlewska, Patriotyczno-religijne uroczystości w Kolbuszowej, Zwiastowanie, 1994, nr 4, s. 53-
55; B. Bochniarz, H. Dudzińska, 17 września w Kolbuszowej, PK, 1994, nr 10, s. 1-2; F.R.B., „Bogu ducha, 
ojczyźnie serca, ziemi polskiej krew oddali”, ZK, 1994, nr 5, s. 5-6.
86  A. Jarosz, Uroczystość upamiętniająca wydarzenia sprzed lat, PK, 2007, nr 9, s. 13-14.
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no: uczestnikom bitwy o Kolbuszowę z dni 8-9 września 1939 r., żołnierzom Armii 
Krajowej biorącym udział w Akcji „Burza” oraz kolbuszowianom pomordowanym 
w niemieckich obozach zagłady, sowieckich łagrach i komunistycznych więzieniach 
w latach 1939-1956. Odsłonięcie pomnika nastąpiło 9 września 2009 r. Wcześniej 
w kościele farnym koncelebrowana była pod przewodem bpa Edwarda Białogłow-
skiego okolicznościowa Msza św. w intencji żołnierzy i kolbuszowian poległych 
w czasie II wojny światowej. Kazanie powiedział proboszcz polowej katedry Wojska 
Polskiego ks. płk Robert Mokrzycki87.

Do uroczystości dorocznych zaliczyć trzeba z kolei m.in.: Święto 3 Maja i Święto 
Niepodległości. Przez cały omawiany okres ważny element tych uroczystości sta-
nowiły nabożeństwa celebrowane w kościele, a niekiedy procesyjne przejścia miesz-
kańców ze świątyni na miejsce obchodów. W niektóre lata na mogiłach obrońców Oj-
czyzny składano również wieńce i wiązanki kwiatów. Niekiedy też zwoływana była 
uroczysta sesja miejscowej Rady Miejskiej. Dodać trzeba, że w Święto Niepodległo-
ści w 1994 roku ks. Marian Jachowicz poświęcił sztandar Związku Kombatantów 
RP88.

Do wielorakich okazji, podczas których odwoływano się do akcentów religijnych, 
dodać należały też liczne spotkania opłatkowe i wigilijne. Gromadziły one nauczycie-
li, emerytów, kombatantów, członków rozmaitych stowarzyszeń religijnych i społecz-
no-kulturalnych. W większości przypadków brali w nich udział również kolbuszow-
scy duszpasterze. Podobny charakter posiadały prezentowane spektakle teatralne: 
jasełka i występy zespołów kolędniczych oraz wieczory kolęd i pastorałek. W niektó-
re lata kościół pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej gościł również uczestników 
gminnych dożynek, które prócz zwykłej zabawy związanej z udanymi żniwami miały 
również wymiar dziękczynienia Panu Bogu za owoce ziemi i ludzkiej pracy89.

87  B. Bochniarz, Pomnik Żołnierzy i Bohaterów na kolbuszowskim rynku, PK, 2009, nr 9, s. 12; Uroczy-
stości rocznic wrześniowych, PK, 2009, nr 9, s. 13-14; A. Selwa, Obchody rocznic wrześniowych na rynku 
w Kolbuszowej, ZK, 2009, nr 8, s. 3-4.
88  Por. Program obchodów 202 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, PK, 1993, nr 5, s. 5; Z. L., 11 
Listopada, PK, 1992, nr 3, s. 2; Obchody 11 Listopada, PK, 1993, nr 12, s. 1; H. Dudzińska, Kolbuszowskie 
Święto Niepodległości z 1994 r., PK, 1994, nr 12, s. 7; H. Dudzińska, Refleksje po Święcie Niepodległości 
1995 roku w Kolbuszowej, PK, 1995, nr 12, s. 8; Święto Niepodległości Anno Domini 1997, PK, 1997, 
nr 11, s. 6; M. Jagodziński, Dzień Niepodległości w Kolbuszowej, s. 1-2; H. Dudzińska, 11 Listopada – 
Święto Narodowe, PK, 2001, nr 11, s. 2-3; S. Lubera, 83 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości, 
PK, 2001, nr 12, s. 2; L, Dzień Niepodległości w Kolbuszowej, PK, 2002, nr 11, s. 7; J. Mucha, 215 rocz-
nica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, PK, 2006, nr 5, s. 1, 5; K. Wójcicki, 11 Listopada, PK, 2004, nr 11, 
s. 1, 7; K. W., 87 Rocznica Odzyskania Niepodległości, PK, 2005, nr 11, s. 1; J, Mucha, 11 Listopada 2006, 
PK, 2006, nr 12, s. 3; A. Jarosz, Uroczystości 3-Majowe w Kolbuszowej, PK, 2007, nr 5, s. 13; S. Tęcza, 11 
Listopada w Kolbuszowej, PK, 2007, nr 11, s. 3; Kolbuszowskie święto Konstytucji 3 Maja, ZK, 2008, nr 5, 
s. 6; Kolbuszowskie uroczystości 3-majowe, ZK, 2009, nr 5, s. 17; Obchody Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę, PK, 2009, nr 11, s. 15.
89  Por. H. D., Opłatek akowców, PK, 1993, nr 2, s. 3; PK, 1994, nr 3, s. 3; J. Sudoł, „Górniacy” nie śpią, 
PK, 1995, nr 1-2, s. 1-2; A. Lenart, Spotkanie opłatkowe, PK, 1996, nr 3, s. 3; Wieczór kolęd i pastorałek, 
PK, 1996, nr 3, s. 5; Misterium Jasełkowe, PK, 1997, nr 1-2, s. 1; Sza, Pożegnanie z kolędami, ZK, 1999, 
nr 1, s. 18; M. Chruściel, Uroczysta wieczerza wigilijna w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzo-
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Stowarzyszenia religijne, zespoły i grupy duszpasterskie
Niebagatelne znaczenie w życiu parafii odgrywają rozmaite grupy i zrzeszenia 

religijne. Poprzez nie wierni świeccy włączają się aktywnie w duszpasterską dzia-
łalność Kościoła, podejmują czyny miłosierdzia oraz wspomagają kapłanów. Wedle 
zachowanych informacji, na progu rozważanego okresu działało w Kolbuszowej 
przynajmniej dziesięć różnych zespołów duszpasterskich. Były to: grupy synodalne, 
Krąg Rodzin Nazaretańskich, Rodzina Rodzin, Harcerstwo Focolare, Młodzież Fran-
ciszkańska, orkiestra, chór parafialny oraz grupy LSO: Dziewczęca Służba Maryjna, 
lektorzy i ministranci90. Do roku 2009 część z tych zespołów została przeorganizo-
wana, pojawiły się również nowe. Parafialną Radę Duszpasterską tworzyło wówczas  
30 osób, spotykających się na okazjonalnych zebraniach. 6 osób spośród nich wcho-
dziło w skład sekcji do spraw ekonomicznych parafii. Oddział Akcji Katolickiej liczył 
15 osób, oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży – 25 osób, a wspólnota Ru-
chu „Światło-Życie” – 20 osób. 5 małżeństw składało się na jeden krąg Domowego 
Kościoła, a 65 młodych osób na Liturgiczną Służbę Ołtarza. Nadto w parafii istniały: 
45-osobowy chór, 20-osobowa schola, Parafialny Zespół Caritas, dwa szkolne koła 
Caritas i 28 róż różańcowych. Nie można pominąć Koła Przyjaciół Wyższego Se-
minarium Duchownego w Rzeszowie liczącego 10 osób oraz Koła Przyjaciół Radia 
„VIA” i rodziny Radia „Maryja” liczących razem 35 osób. Warto tu dodać, że w 2009 
roku 46 osób podjęło duchową adopcję dziecka poczętego, 10 osób należało do dusz-
pasterstwa Sybiraków, a 15 do Ruchu Rodzin Nazaretańskich91. Niżej przedstawione 
zostały wybrane grupy, stowarzyszenia i zespoły duszpasterskie.

1. Liturgiczna Służba Ołtarza i zespoły muzyczne

Grupą ściśle związaną z celebrowanymi nabożeństwami była Liturgiczna Służba 
Ołtarza, obejmująca ministrantów i lektorów. Należące do niej dzieci i młodzież po-
dejmowały codzienną posługę przy ołtarzu, służąc kapłanom podczas sprawowania 
Eucharystii i licznych nabożeństw oraz szafowaniu sakramentów. Do grona mini-
strantów chłopcy byli przyjmowani zasadniczo w parafii. Aby zostać lektorem, trzeba 
było ukończyć specjalny kurs, obejmujący m.in. znajomość Pisma Świętego, ćwicze-
nia z dykcji i zagadnienia z dziedziny liturgii. Przykładowo w roku 2000 kurs taki 
o zasięgu dekanalnym odbył się w Cmolasie. Uczestniczyło w nim niemal 100 osób, 
z czego kilku parafian kolbuszowskich: Ł. Cetnarski, M. Grabiec, M. Czachor, T. Gra-
biec, M. Kupczyk i A. Lubera. Opiekunem i pomysłodawcą warsztatów był ks. Sła-
womir Kurc. Posługę lektoratu chłopcy otrzymali w katedrze rzeszowskiej w Wielki 
Czwartek92.

PK, 2000, nr 9, s. 8; E. Wójcicka, Wigilia w jadłodajni w Kolbuszowej, PK, 2001, nr 1-2, s. 3; sch, Spotka-
nie opłatkowe, PK, 2007, nr 2, s. 20; Noworoczne spotkanie opłatkowe, PK, 2009, nr 1, s. 14; Spotkanie 
opłatkowe, PK, 2009, nr 1, s. 15; J. S., Dożynki Gminne 2009, PK, 2009, nr 8, s. 12; A. Selwa, Koncert 
kolęd w kolegiacie, ZK, 2010, nr 2, s. 19.
90  J. Sądel, Wizytacja kanoniczna w Kolbuszowej, s. 1-2.
91  Formularz wizytacji dziekańskiej 2009, s. 3.
92  A. Lubera, Być lektorem to wyzwanie!, PF, 2000, nr 4, s. 17. 
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Niekiedy jednak członkowie LSO uaktywniali się także na innym polu, nie tylko 
kościelnym. Przykładowo w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Kol-
buszowej rozgrywany był Turniej Lektorów i Ministrantów Dekanatu Kolbuszow-
skiego w Halowej Piłce Nożnej. Reprezentanci parafii pw. Wszystkich Świętych 
prezentowali dość wysoki poziom sportowy. Dowodem na to jest fakt, iż podczas 
zawodów 17 marca 2007 r. lektorzy (uczniowie gimnazjum) uplasowali się na trze-
cim miejscu na 9 drużyn. W trzecim turnieju, w sobotę 7 marca 2009 r., ministran-
ci (uczniowie ze szkoły podstawowej) zajęli pierwsze miejsce w kategorii młodszej 
i zakwalifikowali się do finału diecezjalnego zawodów. Podczas czwartych zmagań 
13 marca 2010 r. kolbuszowscy lektorzy zajęli 2. miejsce na 15 drużyn, zaś mini-
stranci – 3. miejsce na 9 drużyn. We wszystkich tych przypadkach koordynatorem 
zawodów był dekanalny duszpasterz LSO ks. Waldemar Krzeszowski93.

Zespołami ubogacającymi zewnętrzny wymiar sprawowanej liturgii były orkiestra 
i parafialny chór mieszany. Zwłaszcza ten drugi był mocno zakorzeniony w miejsco-
wej tradycji. Jego twórcą był długoletni kolbuszowski organista Władysław Magda, 
który prowadził go od roku 1944 przez następne ćwierćwiecze. Jego następcą w roku 
1970 został kolejny organista Stanisław Kochanowicz. W roku 1990 obowiązki in-
struktora i dyrygenta zespołu przejął Stanisław Frankiewicz. Promotorami i dużymi 
sympatykami chóru byli kolejni proboszczowie kolbuszowscy: ks. Antoni Dunajecki, 
ks. Józef Fryz, ks. Ludwik Curyło i ks. Marian Jachowicz94.

Przez kilkadziesiąt lat istnienia zespołu przewinęło się przez niego kilkudziesięciu 
śpiewaków. Do roku 1995 zmarli następujący chórzyści: Julian Chodkiewicz, Maria 
Dudzińska, Stefan Dudziński, Katarzyna Frączek, Jan Furgał, Czesław Gębarowski, 
Wit Golis, Waleria Karkut, Walenty Kazior, Zofia Kądziela, Zbigniew Kotula, Wik-
tor Mazurkiewicz, Tadeusz Pasierb, Marian Pikulski, Józef Rąpała, Kazimierz Skoli-
mowski, Krystyna Smykal i Tadeusz Żeglin. Okresowo w chórze śpiewali: Genowefa 
Augustyn-Margańska, Janina Bańka, Matylda Burkiewicz, Julia Falandysz-Wróblew-
ska, Zofia Furgał-Serafin, Michał Gil, Zofia Grądzka, Władysław Kaczanowski, Wła-
dysława Kiwak-Dobrowolska, Genowefa Kiwak-Płaza, Stefania Kosiorowska, Janina 
Kret-Swieściak, Danuta Książek, Maria Ligęza-Kłoda, Anna Łysiak, Łucja Madera-
Nowak, Maria Margańska, Mieczysław Markiewicz, Anna Polek-Mazur, Tadeusz Py-
tlak, Zofia Skowron, Adam Smykal, Władysława Staniszewska, Zenon Stępień, Ce-
zary Straub, Maria Terlak, Albina Wąsik-Fryc, Kazimierz Weryński, Józefa Wrońska 
i Antonina Zielińska. Pod koniec 1994 roku do chóru należało 47 osób, które śpiewa-
ły w czterech głosach: dwu męskich i dwu kobiecych. Jako sopran występowały: Bro-
nisława Augustyn, Elżbieta Czachor, Maria Dziuba, Salomea Fryc, Maria Kupczyk, 
Aniela Lenart, Monika Lubera, Józefa Madej, Maria Madura, Kazimiera Niemiec, 
Wiesława Stawicka, Janina Wilk, Janina Wołochow i Zofia Serafin. Altem śpiewa-
ły: Janina Bochniarz, Janina Długaj, Cecylia Dudzińska, Krystyna Dziuba, Stefania 
Gabriel, Władysława Furgał i Genowefa Stąpor. Tenor reprezentowali: Edward Au-

93  B. Przeklasa, Z życia diecezji, NR, 2007, nr 14, s. II; S. Tęcza, Ministranci na hali, ZK, 2009, nr 3, 
s. 26; W. Krzeszowski, Rozgrywki sportowe w „drużynie Pana Jezusa”, NR, 2010, nr 15, s. III. 
94  Sylwetki trzech wymienionych organistów zostały już zaprezentowane na łamach „Rocznika Kolbu-
szowskiego”. Por. Z. Serafin, J. Sudoł, Kolbuszowskie chóry, RK, nr 4, 1994-2000, s. 167-169.
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gustyn, Stanisław Augustyn, Władysław Białek, Józef Biesiadecki, Stanisław Chrzą-
stek, Jan Czachor, Zdzisław Kłoda, Józef Lenart, Bronisław Płoch, Henryk Puk, Józef 
Rauch i Marian Skowroński. Bas tworzyli zaś: Jan Bajor, Franciszek Biesiadecki, 
Adam Chmielowiec, Izydor Furgał, Stanisław Furgał, Antoni Gabriel, Jan Koń, Jerzy 
Koczoń, Mieczysław Kret, Eugeniusz Rauch, Roman Rauch, Stanisław Starzec, Hen-
ryk Świątek i Jan Winiarski.

Głównym zadaniem chóru było prezentowanie śpiewu w kościele parafialnym 
i podczas uroczystości religijnych oraz stała praca na próbach. Podkreślić trzeba, że 
chórzyści czynili to bezinteresownie, bez jakiejkolwiek gratyfikacji. Ale chór nie za-
mykał się również na inne formy działania. Dla większej integracji urządzano rów-
nież często ogniska, spotkania i wycieczki. Przykładem tego może być wycieczka 
do sanktuariów maryjnych w Chmielniku i Borku Starym w dniu 29 czerwca 1997 r. 
Podczas pobytu w Chmielniku śpiewacy wzięli udział w Mszy św., którą koncele-
brował ks. Ryszard Kiwak i zaprezentowali wiązankę pieśni religijnych. Innym wy-
jazdem była wycieczka do Lwowa zorganizowana na przełomie lipca i sierpnia 2005 
roku. Zadania duszpasterza spełniał ks. Ryszard Kiwak. Za najważniejszy punkt wy-
jazdu chórzyści uznali koncert w katedrze lwowskiej.

Wskazać trzeba, iż w niedzielę 29 stycznia 1995 r. chór przeżywał 50. rocznicę 
swojego powstania. Okolicznościowej Mszy św. dziękczynnej, sprawowanej z tej 
okazji, przewodniczył bp Edward Białogłowski przy obecności proboszcza ks. Ma-
riana Jachowicza i innych kapłanów. Po zakończeniu Eucharystii odbyło się spotka-
nie opłatkowe. Słowa podziękowania biskupa dla chórzystów za wieloletnią pracę 
na rzecz Kościoła spotkały się z ogromnym wzruszeniem śpiewaków95.

Dodać warto, iż dyrygent chóru Stanisław Frankiewicz powołał czteroosobowy 
zespół muzyczny. Weszli do niego: Magdalena Bajor (skrzypce), Małgorzata Fryc 
(wiolonczela), Maria Starzec (flet poprzeczny) i Jerzy Wrona (klarnet). Zadaniem ze-
społu było m.in. akompaniowanie chórowi parafialnemu. Oba zespoły: wokalny oraz 
instrumentalny występowały często podczas Mszy św. w święta Bożego Narodzenia 
i Wielkiej Nocy. W ich repertuarze mieściły się oryginalne utwory, m.in. rzadko wy-
konywane w Kolbuszowej kolędy i pastorałki96.

Zadania podobne do chóru spełniała młodzieżowa schola parafialna, która często 
występowała podczas nabożeństw liturgicznych. Jakkolwiek nie był to zespół prowa-
dzony tak profesjonalnie jak chór i skupiający osoby młodsze, pełnił jednak ważną 
rolę w życiu parafialnym. Niekiedy schola organizowała również koncerty dla para-
fian. Przykładem tego mogą być jej występy po ostatniej Mszy św. w pierwszą nie-
dzielę Adwentu 29 listopada 1998 r. Kierowana przez Justynę Fedus schola – przy 
akompaniamencie skrzypiec i pianina – zaprezentowała wiązankę pieśni religijnych. 
Wplecione w to zostały trafne komentarze, na które złożyły się teksty biblijne i inne 

95  Z. Lenart, Zajaśnieje polska pieśń, ZK, 1994, nr 7, s. 10-11; 50 rocznica powstania chóru, PK, 1995, 
nr 3, s. 6; Z. B., w 50-lecie, ZK, 1995, nr 1, s. 5; J. Sudoł, Kolbuszowski chór parafialny z pielgrzymką 
w Chmielniku i Borku Starym, ZK, 1997, nr 5, s. 6; S. Frankiewicz, J. Lenart, Chór parafialny z Kolbuszo-
wej śpiewał w katedrze lwowskiej, ZK, 2005, nr 10, s. 15; Z. Serafin, J. Sudoł, s. 160-167.
96  M. Starzec, Radosne kolędowanie w parafii p.w. Wszystkich Świętych, ZK, 2010, nr 1, s. 16. 
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treści religijne. Dwa lata później, w niedzielę 26 listopada 2000 r., kierowana przez 
Jolantę Lubera i Jarosława Mazura schola zaprezentowała wieczornicę Kim jest czło-
wiek w Bożych oczach.

Niekiedy koncerty scholi z parafii pw. Wszystkich Świętych ubogacały program 
uroczystości religijnych organizowanych w innych miejscach: Bieczu, Nowej Wsi, 
Ropczycach. W dniu 27 czerwca 1999 r. zespół zaprezentował się razem z kilkuna-
stoma innymi grupami na VI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Pielgrzymkowej 
w Radomyślu nad Sanem. Występ kolbuszowskiej scholi zasłużył wówczas w ocenie 
jurorów na prestiżowe wyróżnienie. Sukces ten zapewnili członkowie zespołu: Bar-
tłomiej Andryś, Krzysztof Andryś, Jolanta Bańka, Barbara Fedus, Krzysztof Gdowik, 
Monika Malec, Paulina Markusiewicz, Jarosław Mazur, Jowita Mazurkiewicz, Agata 
Mokrzycka, Mariola Nycek, Marta Nycek i Kinga Rząsa. Rok później, 28 paździer-
nika 2000 r., schola wystąpiła podczas Przeglądu Piosenki Religijnej organizowa-
nego przez parafię pw. Krzyża Świętego w Rzeszowie. W letnich miesiącach 2001 
roku, na zaproszenie ks. Sławomira Kurca, schola zaprezentowała się na festynie pa-
rafialnym w Gorlicach. W tym samym roku śpiewała podczas odpustu parafialnego 
w sanktuarium w Cmolasie.

Szczególnym wydarzeniem tego typu był występ podczas dożynek diecezjalnych 
przed rzeszowską katedrą w niedzielę 29 sierpnia 1999 r. Członkowie scholi zapre-
zentowali wówczas montaż słowno-muzyczny poświęcony chlebowi. Spektaklem 
kierowała Justyna Fedus, a całość koordynował ks. Janusz Kurasz. Schola wystąpiła 
w składzie: Bartłomiej Andryś, Krzysztof Andryś, Barbara Fedus, Katarzyna Fedus, 
Katarzyna Furmańska, Krzysztof Gdowik, Jolanta Lubera, Monika Malec, Jowita 
Mazurkiewicz, Agata Mokrzycka, Sobiesław Pawlikowski i Kinga Rząsa. Zadania 
recytatorów podjęli zaś: Agnieszka Ragan, Katarzyna Starzec i Antoni Stąpor. Nie-
które występy scholi posiadały charakter charytatywny. Dla przykładu w niedzielne 
przedpołudnie 11 marca 2001 r. zespół włączył się w koncert piosenki religijnej zor-
ganizowany w kościele pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej. Dochód z tej imprezy 
został przeznaczony na leczenie 4-letniego Michała. Scholą kierowali wówczas Jo-
lanta Lubera i Jarosław Mazur. Śpiewacy wystąpili wówczas w towarzystwie podob-
nej grupy z Weryni oraz zespołów muzycznych „Arka” i „Przymierze” istniejących 
przy miejscowej parafii97.

2. Grupy charytatywne

Zespołem o rysie dobroczynnym była Grupa Charytatywna istniejąca przy kościele 
farnym, przekształcona w późniejszych latach w Parafialny Zespół Caritas. Wedle za-
chowanych informacji funkcjonowała ona od roku 1997. W pierwszym okresie istnie-
nia opiekę nad nią sprawował ks. Jan Broński. Później zadanie to podjął ks. Bogdan 
Janik, a następnie ks. Władysław Srebrny. Członkami grupy byli m.in.: Janina Batory, 

97  A. Stąpor, Rozgrzać śpiewem, PK, 1998, nr 12, s. 3; tegoż, Wyróżnienie dla kolbuszowskiej scholi, 
ZK, 1999, nr 3, s. 12; Józef, Kolbuszowski akcent na dożynkach diecezjalnych, ZK, 1999, nr 5, s. 17; Nasza 
schola, PF, 2000, nr 7, s. 13; K. Wędrychowicz, Solidarni w potrzebie, ZK, 2001, nr 3, s. 3; J. Mazur, Nasza 
schola, PF, 2001, nr 4, s. 15.
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Janina Jadach, Maria Krogulec, Maria Maziarz, Krystyna Mazurkiewicz, Genowefa 
Mendoń, Bogumiła Puzio, Jan Skowroński, Zofia Sudoł, Lidia Świdrak, Józefa Wiel-
gosz, Stanisław Wilk i Ewa Wójcicka. Caritas współpracował z Opieką Społeczną, 
Świetlicą Profilaktyczno-Wychowawczą, Komisją Przeciwdziałania Alkoholizmowi 
oraz sądem. Podejmowane działania koordynowała ostatnia z wymienionych. Celem 
tego zespołu duszpasterskiego było niesienie pomocy potrzebującym w ramach dzia-
łalności charytatywnej Kościoła.

Konkretna działalność przejawiała się w przygotowywaniu paczek świątecznych 
dla najbiedniejszych rodzin w parafii. Przykładowo przed świętami Narodzenia Pań-
skiego w roku 1997 udało się przygotować 66 takich prezentów. Posłużyła temu 
kwota 1.044,47 zł zebrana na tacę podczas nowenny do Najświętszej Maryi Panny 
Nieustającej Pomocy. Prócz tego Grupa Charytatywna zebrała wśród osób indywi-
dualnych i właścicieli firm kwotę 2.337 zł oraz artykuły spożywcze o wartości 404 
zł. W roku 2000 podobne paczki otrzymało 40 rodzin. Dwa lata później, w dniu 20 
grudnia 2002 r., paczki żywnościowe otrzymało 50 osób ubogich, chorych, bezrobot-
nych i przedstawicieli rodzin wielodzietnych, a w roku 2003 – 66 osób. Warto dodać, 
że z biegiem czasu akcja ta zyskiwała coraz bardziej na znaczeniu. W roku 2004 Ca-
ritas przygotował i przekazał 88 paczek, w roku 2005 – 80 paczek, a w roku 2006 
– 90 paczek. Korzystano przy tym z pomocy Fundacji „Serce”, która przekazywała 
część produktów spożywczych pozyskanych w ramach zbiórki żywności w sklepach. 
Opakowania dla świątecznych prezentów przez wiele lat przekazywał nieodpłatnie 
Tadeusz Serafin z firmy „PAKFOL”, zaś pakowaniem zajmowali się m.in. uczniowie 
z Gimnazjum nr 1. W rozprowadzaniu paczek służyli natomiast wsparciem pracow-
nicy firmy „FIN”. W roku 2007 do domów uboższych parafian rozwiezionych zostało 
90 paczek żywnościowych.

Działalność Grupy Charytatywnej obejmowała też gromadzenie i wydawanie 
odzieży, opłacanie lekarstw dla chorych oraz wydawanie talonów na zakup książek 
i przyborów szkolnych. Przykładowo w roku szkolnym 2000/2001 wyposażone tak 
zostały dzieci z 47 rodzin. Podczas każdej środowej nowenny chętni mogli składać 
ofiary, które wykorzystywano później w codziennej działalności. W późniejszym cza-
sie, pod koniec następnego roku, zespół przyczynił się do powstania wspomnianej 
wyżej Kuchni Caritas dla ubogich poprzez dofinansowanie remontu w kwocie 2000 
zł, wysprzątanie pomieszczeń oraz wyposażenie ich w naczynia i środki czystości. 
Pod koniec 1999 roku Grupa Charytatywna zakupiła mini-wieżę dla uzupełnienia wy-
posażenia świetlicy dla dzieci i młodzieży. W następnym roku przekazała dar z prze-
znaczeniem na zorganizowanie nowej parafii polskiej na Ukrainie oraz nabyła obuwie 
i stroje dla kilkorga dzieci pierwszokomunijnych. W tym samym roku pięć jej człon-
kiń – L. Świdrak, K. Sochacka, J. Sudoł, J. Wielgosz i E. Wójcicka – przygotowało 
w prowadzonej jadłodajni opłatek dla swoich podopiecznych.

Wspomnieć też warto o charytatywnych balach sylwestrowych organizowanych 
w sali Miejskiego Domu Kultury od roku 1997, z udziałem przedstawicieli władz sa-
morządowych i kapłanów. Cieszyły się one dużą popularnością wśród miejscowych 
parafian. Przykładowo w roku 1999 obecnych na nim było około 400 osób. W roku 
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2001 na imprezie tej bawiło się ponad 80 par, a rok później – 66 par. Uczestnikami 
balu byli m.in.: dziekan ks. Stanisław Wójcik, proboszcz ks. Jan Gut, ks. Jan Broński, 
wicedziekan ks. Kazimierz Osak i ks. Bogdan Janik. Rok później na balu odnotowa-
no obecność 75 par, a w roku 2004 – 80 par. Na jubileuszowy dziesiąty bal w roku 
2006 przyszło około stu par. Zgromadzone przy okazji organizowania tych zabaw 
pieniądze były przeznaczane na udzielenie pomocy najbiedniejszym rodzinom parafii 
kolbuszowskiej. Dodać należy, że nie były to środki małe, gdyż w samym tylko 1999 
roku wypracowano zysk w wysokości 27.254,60 zł, w tym kwotę 1.550 zł pozyska-
no ze sprzedaży okolicznościowych maskotek. Połowę tego dochodu przeznaczono 
na potrzeby liceum, zaś resztę na wsparcie biednych. W 2003 roku zebrano w ten 
sposób kwotę 7.000 zł, w roku 2004 – 6.000 zł, w latach 2005 i 2008 – kwotę 8.000 
zł, zaś w latach 2006 i 2007 – kwotę 10.000 zł. Oprócz członków Caritasu w orga-
nizacji bali pomagali m.in. uczniowie i nauczyciele liceum, KSM-owicze, druhowie 
straży pożarnej, panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kolbuszowej Górnej i Weryni 
oraz liczne osoby prywatne.

W kolejnych latach działalność zespołu dobroczynnego ubogacała się o nowe for-
my. Przykładowo w lecie 2002 roku dziesięcioro dzieci otrzymało dofinansowanie 
wakacyjnych wycieczek i rekolekcji oazowych. We wrześniu tegoż roku 40 dzieci 
z biednych rodzin otrzymało talony o wartości 50 zł na zakup pomocy dydaktycz-
nych. W tym samym czasie przez cały rok szkolny sześcioro uczniów dostawało buł-
ki na drugie śniadanie, a kilkoro innych miało opłacone obiady w stołówkach szkol-
nych i świetlicy profilaktycznej. Przejawem konkretnej pomocy materialnej była też 
ofiara w wysokości 400 zł z przeznaczeniem na pomoc dziecku nieuleczalnie cho-
remu. Działalność grupy dotyczyła też przeprowadzania zbiórek z przeznaczeniem 
na wsparcie ofiar klęsk żywiołowych w Polsce i za granicą. Inną formą aktywności, 
z której przez pięć lat istnienia zespołu skorzystało około 200 dzieci, było rozdy-
sponowanie wśród biednych odzieży i obuwia przekazanych przez Urząd Skarbowy. 
Nadto 24 września 2002 r. z inicjatywy członków Grupy Charytatywnej ufundowa-
ne zostało miesięczne stypendium w wysokości 250 zł dla studentki kształcącej się 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 2007 z kolei grupa współfinansowała przy-
łącz kanalizacji jednej z rodzin. Rok później Caritas dofinansował kwotą 400 zł wy-
jazd na leczenie jednej uczennicy, a kwotą 500 zł udział w wycieczce turystycznej 
biednym uczniom z Gimnazjum nr 1 oraz przy współpracy z firmą „Inet” zakupił lap-
top dla chorej dziewczynki. W tym samym roku wydane zostały talony na żywność 
o łącznej wartości 10.000 zł98.

98  LMK; E. Wójcicka, Otwórz serce swoje…, PK, 1998, nr 1-2, s. 2; H. Dudzińska, Jadłodajnia para-
fialna dla potrzebujących, s. 9; B. P., J. J, Działalność grupy charytatywnej w Kolbuszowej, PK, 1999, nr 4, 
s. 3; E. Wójcicka, Sprostowanie, s. 6; A. M., Wigilia w świetlicy, s. 8; B. Popek, To był bal!, ZK, 2000, nr 2, 
s. 3; Charytatywny Bal Sylwestrowy, ZK, 2000, nr 2, s. 3; Podziękowanie, ZK, 2000, nr 2, s. 3; J. Jadach, E. 
Wójcicka, Co słychać w Grupie Charytatywnej, PF, 2000, nr 3, s. 14; tychże, Kartka z życia Grupy Chary-
tatywnej, PF, 2000, nr 7, s. 1-12; tychże, Sylwestrowy bal charytatywny, ZK, 2001, nr 1, s. 5; E. Wójcicka, 
„Troska o ubogich jest naszym obowiązkiem i zaszczytem”, PK, 2001, nr 1-2, s. 3; tejże, Wigilia w jadło-
dajni w Kolbuszowej, s. 3; tejże, O pięcioletniej działalności Grupy Charytatywnej – słów kilka, PK, 2002, 
nr 10, s. 5; E. Wójcicka, M. Krogulec, Ach co to był za bal…, PK, 2003, nr 1-2, s. 6; MS, Sylwester Caritas, 
ZK, 2003, nr 1, s. 3; B. Puzio, Co słychać w Parafialnym Zespole Caritas?, PF, 2003, nr 1, s. 22; E. Wój-
cicka, Bal Sylwestrowy w Domu Kultury, PK, 2004, nr 1-2, s. 7; toż, ZK, 2004, nr 1, s. 5; tejże, Wigilijny 
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Kolejnymi zespołami charytatywnymi w Kolbuszowej były Szkolne Koła Caritas. 
Pierwsze z nich zostało powołane 9 listopada 2000 r. przy Gimnazjum nr 2 w Kol-
buszowej. Opiekunem grupy została nauczycielka Ewa Wójcicka, zaś asystentem 
kościelnym ks. Krzysztof Wędrychowicz. O żywotności koła i jego popularności 
świadczyły liczne przejawy działalności odnotowane już w pierwszym okresie jego 
istnienia. Obejmowały on m.in.: zorganizowanie kwesty na kolbuszowskim cmenta-
rzu, przeprowadzenie zbiórki odzieży i zaangażowanie się w akcję „Góra grosza”. 
Młodzi społecznicy pomagali poza tym w przygotowywaniu paczek świątecznych dla 
uboższych parafian i odwiedzali osoby starsze i samotne ze świątecznymi życzeniami 
i upominkami. W dniu 20 grudnia 2000 r. młodzież ze Szkolnego Koła Caritas służy-
ła pomocą przy organizacji wigilijnego spotkania w kolbuszowskiej kuchni dla ubo-
gich. Niewiele później, 26 stycznia 2001 r., członkowie grupy zorganizowali wieczór 
kolędowo-jasełkowy w Miejskim Domu Kultury, a sam występ obejmował nie tylko 
jasełka, lecz ponadto scenę adwentową i zamyślenie na temat miłości. W niektóre 
lata, jak w dniach 6-7 kwietnia 2004 r., członkowie koła w Wielkim Tygodniu sprze-
dawali obok sklepów spożywczych chlebki wielkanocne. Było to działanie podejmo-
wane w ramach ogólnopolskiej akcji Caritas „Bądź dobry jak chleb”. W omawianym 
roku inicjatywa ta przyniosła środki w wysokości 1.600 zł.

Dodać tu należy, że w dniu 1 grudnia 2000 r. analogiczne Szkolne Koło Caritas 
powstało w Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej. W chwili założenia liczyło 27 uczniów; 
do roku 2003 liczba członków wzrosła do 30. Obowiązki opiekunów tej grupy podjęły 
Janina Jadach i Aleksandra Chrząstek. Zadania asystenta kościelnego realizował na-
tomiast ks. Grzegorz Kamiński. Działalność koła zaznaczyła się na zewnątrz niedługo 
po powstaniu. Już 4 grudnia 2000 r. jego członkowie razem z harcerzami zaprezen-
towali w Miejskim Domu Kultury program artystyczny Spotkanie z poezją i piosen-
ką nostalgiczną. Występ miał charakter otwarty, a jego odbiorcami byli mieszkańcy 
miasta. Przedstawione wówczas recytacje i piosenki stanowiły zamyślenie nad sen-
sem życia i miłością. Inną formą aktywności grupy było przygotowywanie w dniu 6 
grudnia prezentów mikołajkowych dla dzieci przedszkolnych, a także ubogich i cho-
rych. Jednym z pierwszych działań koła była również zbiórka podręczników szkol-
nych, lektur i pomocy szkolnych w ramach akcji „Pomóż żakowi na Ukrainie”. Rok 
później, 14 grudnia 2001 r., członkowie koła zorganizowali wieczór poezji ks. Jana 
Twardowskiego Śpieszmy się kochać ludzi. W ramach pomocy powodzianom rozpro-
wadzali też płyty z nagraniami homilii Jana Pawła II, muzyką Chopina i pieśniami 
patriotycznymi.

Oba wymienione koła Caritas często ze sobą współpracowały, m.in. przy dorocznej 
kweście na cmentarzu w dniu 1 listopada oraz sprzedaży chlebków wielkanocnych. 

chleb, ZK, 2004, nr 1, s. 4; tejże, Wigilijna pomoc, PK, 2006, nr 1-2, s. 23; tejże, Za rok jubileusz, PK, 
2006, nr 1-2, s. 24; tejże, Dziesiąty – jubileuszowy Charytatywny Bal Sylwestrowy, ZK, 2007, nr 1, s. 6; 
tejże, Wigilia w Caritas, s. 5; tejże, „Wokół siebie potrzebujących mieć będziecie”. Z życia „Caritas” przy 
parafii Wszystkich Świętych w Kolbuszowej, ZK, 2008, nr 1, s. 5; tejże, Jak pracuje nasz Parafialny Zespół 
Caritas, ZK, 2009, nr 1, s. 10; „Więcej radości jest w dawaniu niż w braniu”, PK, 2006, nr 1-2, s. 24; XII 
Charytatywny Bal Sylwestrowy w Domu Kultury, ZK, nr 1, s. 10; Bawiąc się – pomagasz, ZK, 2005, nr 1, 
s. 4; „Tak wiele jeszcze można zrobić”, ZK, 2005, nr 1, s. 5.
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Pozyskane w ten sposób środki wykorzystywano na zakup podręczników i odzieży 
oraz opłacanie obiadów dla ubogich uczniów. Młodzież pomagała również w de-
koracji sali przed balami sylwestrowymi organizowanymi przez Parafialny Zespół 
Caritas. Przykładem wspólnego działania były odwiedziny chorych w Dniu Chorego  
11 lutego 2001 r. Członkowie obu kół wraz ze swoimi opiekunkami, ks. Krzysztofem 
Wędrychowiczem i kapelanem szpitalnym ks. K. Rybką częstowali wówczas pącz-
kami pacjentów oddziału dziecięcego kolbuszowskiego szpitala. Później ze śpiewem 
i muzyką nawiedzili chorych na innych oddziałach lecznicy. Na zewnątrz koła pre-
zentowały się m.in. podczas Zjazdów Szkolnych Kół Caritas Diecezji Rzeszowskiej. 
Wspomnieć też warto o Zjeździe Szkolnych Kół Caritas z dekanatu kolbuszowskie-
go, który miał miejsce 4 czerwca 2003 r. Odbył się on w Gimnazjum nr 1 w Kolbu-
szowej i przewodniczył mu ks. Stanisław Słowik99.

3. Stowarzyszenia katolickie

Wśród licznych grup duszpasterskich wymienić należy Akcję Katolicką i Kato-
lickie Stowarzyszenie Młodzieży funkcjonujące na zasadzie stowarzyszeń. Założe-
nie oddziału Akcji Katolickiej oraz wręczanie pierwszych legitymacji członkowskich 
miało bogatą oprawę. Dokonał tego bp Edward Białogłowski, który w dniach 19-21 
kwietnia 1998 r. wizytował kolbuszowską parafię farną. Zadania asystenta kościel-
nego powierzono ks. Janowi Gutowi, inicjatorowi założenia tej organizacji. Zarząd 
i Komisja Rewizyjna były wybierane na podstawie wewnętrznego głosowania. Przy-
wołać można jedne wybory, podczas których ukształtowały się władze Akcji Ka-
tolickiej. Zostały one zorganizowane w sobotę 22 lutego 2003 r. Odtąd obowiązki 
prezesa wypełniała Władysława Gorecka, a wiceprezesa Stefan Orzech. Sekretarzem 
została Urszula Bigder, skarbnikiem Jan Wilka, a członkami Zarządu: Stanisław Ku-
sik, Stanisław Gorecki i Antoni Gabriel. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Zenon 
Żywiec jako przewodniczący oraz Józefa Wielgosz i Janina Rak jako członkowie. 
Wedle zachowanych informacji, w roku 2005 oddział kolbuszowskiej AK liczył 12 
osób. Prezesem oddziału Akcji Katolickiej była wówczas Władysława Gorecka, jej 
zastępcą Stefan Orzech, a sekretarzem Stanisław Gorecki. Spotkania stowarzyszenia 
odbywały się w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach popołudniowych. Jako 
miejsce narad obrano salę katechetyczną istniejącą przy kościele.

Prócz zwykłej pracy formacyjnej Akcja Katolicka podejmowała liczne działania 
o charakterze społecznym. Wskazać tu można m.in. inicjatywę walki o świąteczny 
charakter niedzieli podjętą w roku 1999. Zarząd oddziału wystąpił wówczas do Rady 
Miejskiej w Kolbuszowej z apelem o zamknięcie sklepów w niedziele i święta, 

99  E. Wójcicka, Szkolne Koło „Caritas”, PK, 2001, nr 3, s. 4; tejże, Wy dajcie im jeść, s. 23; tejże, 
O pięcioletniej działalności Grupy Charytatywnej – słów kilka, s. 5; tejże, Wigilijna pomoc, s. 23; tejże, 
Dzień Chorego w Kolbuszowej, ZK, 2001, nr 2, s. 5; S. Nabywaniec, Idź, i ty czyń podobnie. Dziesięć lat 
działalności Caritas Diecezji Rzeszowskiej 1992-2002, Rzeszów 2002, s. 65-66; A. Chrząstek, J. Jadach, 
„Śpieszmy się kochać ludzi…”, PK, 2000, nr 12, s. 8; tychże, „Szkoła uczy i wychowuje” Jan Paweł II, 
PF, 2003, nr 3, s. 24; tychże, Koło Caritas, PF, 2001, nr 1, s. 14-15; tychże, Kartka z pracy koła „Caritas” 
przy Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej, PF, 2001, nr 5, s. 11; tychże, Być światłem i ciepłem dla drugiego 
człowieka, PF, 2003, nr 4, s. 26; B. Puzio, Otwórzmy serca na dzieci sprawne inaczej, PF, 2003, nr 1, s. 18; 
„Bądź dobry jak chleb” – czyli – jak pomagamy innym, ZK, 2004, nr 5, s. 11.
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a zwłaszcza ograniczenie sprzedaży w te dni alkoholu. Działalność oddziału w roku 
2005 obejmowała m.in.: opłatek dla członków i sympatyków stowarzyszenia, or-
ganizację wieczoru kolęd przed Świętem Ofiarowania Pańskiego, uczestnictwo 
w adoracji przy Bożym Grobie, zorganizowanie majówki, budowę jednego z czte-
rech ołtarzy w Uroczystość Bożego Ciała, udział w ogólnopolskiej pielgrzymce AK 
na Jasną Górę w czerwcu i lokalnej pielgrzymce do Kalwarii Pacławskiej w sierpniu, 
wycieczkę do Lwowa w październiku, dbanie o świąteczny wystrój krzyża misyj-
nego oraz uczestnictwo w parafialnych uroczystościach religijnych, patriotycznych 
i społeczno-kulturalnych.

Nie można też zapomnieć o wspomnianych już obchodach upamiętniających po-
stać ks. Jerzego Popiełuszki w roku 2006. Głównym organizatorem tych uroczysto-
ści był parafialny oddział Akcji Katolickiej koordynowany przez prezes Władysławę 
Gorecką. Dodać warto, iż wśród przybyłych gości był obecny prezes Diecezjalnego 
Instytutu Akcji Katolickiej Jeremi Kalkowski. Członkowie oddziału zaangażowali się 
również we wzniesienie w Kolbuszowej krzyża poświęconego ks. Jerzemu Popiełusz-
ce w roku 2008. Rok później, w dniu 19 października, prezes kolbuszowskiej Akcji 
Katolickiej weszła w skład ośmioosobowej delegacji kolbuszowskich parafian, którzy 
uczestniczyli w uroczystościach związanych z 25. rocznicą męczeńskiej śmierci ks. 
Jerzego Popiełuszki zorganizowanych w kościele pw. Św. Stanisława Kostki na war-
szawskim Żoliborzu.

Dodać należy, że członkowie parafialnego oddziału Akcji Katolickiej w Kolbuszo-
wej nawiązali i podtrzymywali żywe stosunki z podobnymi oddziałami w innych pa-
rafiach dekanatu i diecezji. Przejawem tego było m.in. uczestnictwo w dekanalnych 
spotkaniach opłatkowych dla członków stowarzyszenia w Cmolasie. Kolbuszowian 
nie brakło również na różnych zjazdach formacyjnych, przykładowo 13 kwietnia 
2005 r. w Głogowie podczas spotkania oddziałów AK z terenu dekanatów kolbu-
szowskiego i głogowskiego100.

Młodszym wiekowo zespołem duszpasterskim, ale „partnerskim” względem Akcji 
Katolickiej, było Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Jego oddział w parafii pw. 
Wszystkich Świętych w Kolbuszowej został założony w roku 1997, choć formalne 
powołanie nastąpiło dopiero dwa lata później, 29 października 1999 r. Oddział sku-
pił wówczas 25 osób. Obowiązki pierwszego asystenta podjął ks. Sławomir Kurc. 
To właśnie dzięki niemu grupa okrzepła i rozwinęła się, nic więc dziwnego, że 
po jego odejściu z parafii pisano: „W swojej pracy apostolskiej doskonale nawiązy-
wał kontakty z wszystkimi wiernymi. Z pewnością pomagało Mu w tym dobre sło-
wo, poczucie humoru i często goszczący uśmiech na twarzy. (…) Jako asystent tego 
stowarzyszenia nie szczędził nigdy czasu i poświęcenia dla członków tej grupy. Za-

100  Akcja Katolicka w Kolbuszowej, ZK, 1998, nr 3, s. 7; A, Handel w niedzielę, ZK, 1999, nr 2, s. 13; 
Akcja Katolicka, PF, 2000, nr 6, s. 4-5; Sch, Rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, s. 23; Krzyż stał się 
nam bramą, s. 13-14; Nowe władze Akcji Katolickiej w naszej Parafii, PF, 2003, nr 1, s. 23; E. Tyczka, 
Opłatek Akcji Katolickiej dekanatu kolbuszowskiego, TAK, 2005, nr 1-2, s. 6; A. Krok, Spotkanie forma-
cyjne AK dekanatu kolbuszowskiego i głogowskiego, TAK, 2005, nr 5-6, s. 6-7; W. Gorecka, S. Gorecki, 
AK z Kolbuszowej, TAK, 2005, nr 9-10, s. 6; S. Orzech, Delegacja kolbuszowska na obchodach 25 rocznicy 
męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, ZK, 2009, nr 10, s. 5.
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angażowany w ich życie pełne zmartwień, trosk i niekończących się pytań, otwierał 
przed nimi swoje dobre serce”. Po odejściu ks. Sławomira z Kolbuszowej w sierpniu 
2000 roku, zadania asystenta podjął ks. Jan Broński. W skład pierwszego kierownic-
twa oddziału weszli m.in.: prezes Łukasz Cetniewski, wiceprezes Monika Łagowska 
i sekretarz Anna Wójcicka.

Działalność KSM przebiegała wielotorowo. Obejmowała ona przede wszystkim 
sferę religijną. Dotyczyło to m.in. prowadzenia Drogi Krzyżowej dla młodych w wiel-
kopostne piątki, pielgrzymki z palmą do rzeszowskiej katedry w Niedziele Palmowe 
z okazji Światowego Dnia Młodzieży i w Dni Wspólnoty na podsumowanie rekolek-
cji wakacyjnych oraz uczestnictwa w licznych nabożeństwach parafialnych. W nie-
które lata kolbuszowianie brali też udział w złaziskach stowarzyszenia. Przykładowo 
w dniach od 29 kwietnia do 2 maja 2000 r. 10 członków uczestniczyło w jubileuszo-
wym XV Złazisku KSM diecezji rzeszowskiej z Kąkolówki do Korczyny, a jesienią 
tegoż roku przedstawiciele oddziału przeszli w złazisku z Biecza do sanktuarium 
Chrystusa Ukrzyżowanego w Kobylance.

Zwrócić tu należy uwagę na stałą pracę formacyjną w ciągu roku. Nadto człon-
kowie oddziału uczestniczyli niekiedy w szkoleniach organizowanych przez Zarząd 
Diecezjalny w ośrodkach duszpasterskich w Niechobrzu i Przybyszówce. Zwieńcze-
niem tych przygotowań były rekolekcje wakacyjne w Dołżycy koło Komańczy. Już 
w pierwszym roku swojego istnienia, w dniach 14-21 sierpnia 2000 r., młodzi kolbu-
szowianie zaznaczyli swoją obecność na szkoleniu stopnia I w tym miejscu. Podob-
nie było w latach następnych.

W roku 2000 kolbuszowski oddział KSM objął swoją siedzibę, którą zlokalizo-
wano w pomieszczeniu pod salkami katechetycznymi. Jego remont trwał od jesieni 
zeszłego roku. Przystosowanie miejsca na klub parafialny było dużą zasługą m.in. 
lektorów i członków stowarzyszenia. Oddanie siedziby miało miejsce 25 maja. Wzię-
li w nim udział m.in.: bp Kazimierz Górny, jego sekretarz ks. Janusz Sądel, asystent 
diecezjalny KSM ks. Paweł Tomoń i prezes Zarządu Diecezjalnego KSM Krzysztof 
Brodziński. Przedstawicielami władz samorządowych byli natomiast starosta kol-
buszowski Zbigniew Lenart i burmistrz Zbigniew Chmielowiec. Odtąd codziennie 
w godzinach popołudniowych klub otwierał swoje podwoje nie tylko dla KSM-owi-
czów, ale również dla wszystkich pragnących spędzić czas w sposób miły i ciekawy. 
Warto dodać, że w listopadzie 2001 roku w siedzibie KSM zlokalizowana została ka-
wiarenka internetowa, funkcjonująca pod opieką ks. Piotra Ciuby101.

Poza formacją chrześcijańską stowarzyszenie przyjęło za zadanie formować 
swoich członków na świadomych i odpowiedzialnych obywateli, zaangażowanych 

101  A. Gad, K. Ingram, „Przez cnotę, naukę i pracę…”, PF, 2000, nr 1, s. 5-6; M. Łagowska, A. Blat, 
KSM – śladami Chrystusa…, PF, 2000, nr 2, s. 12; D. Węglowski, W pocie czoła, PF, 2000, nr 3, s. 15; 
A. Wójcicka, Niedziela Palmowa w katedrze, PF, 2000, nr 3, s. 16; D. Knutel, Chcą i mogą, DR, 2000, 
nr 63, s. 3; A. Wójcicka, Nasz mały kącik, PF, 2000, nr 4, s. 12; , M. Łagowska, Tak się bawi, tak się bawi 
KSM, PF, 2000, nr 4, s. 17-18; Zmiany w parafii, s. 2; M. Łagowska, D. Węglowski, Co słychać w KSM?, 
PF, 2000, nr 6, s. 12-13; Kafejka internetowa, PF, 2002, nr 1, s. 11; M. Lasota, Co słychać w KSM?, PF, 
2002, nr 3, s. 24.
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w sprawy społeczne. Jednocześnie oddział KSM nie uciekał od działalności kultural-
nej. Przejawem tego był m.in. konkurs plastyczny pt. „Moja pierwsza Komunia Świę-
ta” i wystawa pokonkursowa o tej tematyce czynna w dniach 26-28 maja w klubie 
parafialnym. Inną formą działalności kulturalnej był koncert muzyki religijnej w wy-
konaniu zespołu „Wiola” i „New Day” pod hasłem „Śpiewem chwalmy Pana”. Zor-
ganizowany on został przy współpracy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej w dniu 1 
lipca 2005 r. Prócz propagowania wartości artystycznych koncert ten był formą dzięk-
czynienia Panu Bogu za zakończony rok szkolny.

Oddział KSM zaistniał także na polu sportowym. Już w roku 2000, w dniu 13 
maja, sześcioosobowa męska drużyna futbolowa z Kolbuszowej wzięła udział w die-
cezjalnym turnieju piłki nożnej w Trzebownisku. Zakwalifikowała się wówczas 
do półfinału i ostatecznie wzięła udział w finale 28 sierpnia w ośrodku KSM w Do-
łżycy. Przykładem takiej formy działalności było też uczestnictwo w diecezjalnych 
rozgrywkach sportowych w halowej piłce nożnej chłopców w dniach 14 marca i 17 
października 2009 r. Oba takie turnieje zostały zorganizowane na hali widowiskowo-
sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej. Zawody poprzedzała Msza 
św. sprawowana w miejscowym kościele pw. Św. Brata Alberta. Do wiosennej ry-
walizacji przystąpiły 22 drużyny. Po rozegraniu meczy okazało się, że najlepszy był 
zespół z V Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, drugie miejsce zajęli chłopcy 
z kolbuszowskiej fary, a trzecie – goście z Łowiska. Jesienią walczono o puchar sta-
rosty kolbuszowskiego Józefa Kardysia. Koordynatorem zawodów był ks. Grzegorz 
Złotek. Dodać należy, że na 11 zespołów KSM-owicze z kolbuszowskiej fary zajęli 
drugie miejsce, za drużyną z parafii pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej, a przed 
drużyną z Sokołowa Małopolskiego102.

Z inicjatywy członków stowarzyszenia, w marcu 2000 roku wydany został pierw-
szy numer pisma parafialnego „Prosto z fary”. Miesięcznik ten, przekształcony póź-
niej w dwumiesięcznik, ukazywał się za aprobatą proboszcza ks. Jana Guta, przy 
wsparciu asystenta KSM ks. Sławomira Kurca, a następnie ks. Grzegorza Kamiń-
skiego. Ogółem, do marca 2005 roku, światło ujrzało 25 numerów tego wielostro-
nicowego periodyku, przeważnie w nakładzie 500 egzemplarzy. Zespół redakcyjny 
tworzyło kilka osób, głównie członków stowarzyszenia: Tomasz Haptaś, Ilona Iwa-
niak, Jarosław Mazur, Bogumiła Puzio, Sylwia Tęcza i in. Zamieszczane na łamach 
pisma materiały dotyczyły liturgiki, hagiografii, teologii moralnej i dogmatycznej, 
historii Kościoła i Pisma Świętego. Wiele artykułów przekazywało również bieżące 
informacje z życia wspólnoty parafialnej. To wszystko było doskonałym narzędziem 
w pracy duszpasterskiej kapłanów, pomagającym kształtować świadomość eklezjalną 
czytelników i przekazywać im wiedzę religijną103.

102  D. Węglowski, Piłka – bramka – gol, PF, 2000, nr 5, s. 12; KSM, Tego jeszcze nie było!!!, PF, 
2001, nr 2, s. 9; KSM, Śpiewem chwalmy Pana, PK, 2005, nr 7, s. 7; S. Tęcza, KSM Diecezji Rzeszowskiej 
na zawodach w Kolbuszowej, PK, 2009, nr 4, s. 6; Diecezjalne Rozgrywki KSM w Piłkę Nożną Chłopców, 
PK, 2009, nr 10, s. 21.
103  A. Motyka, Czasopisma diecezji rzeszowskiej (66). „Prosto z fary”, NR, 2006, nr 44, s. VIII.
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Innym zrzeszeniem kościelnym było Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christia-
na”. Jego celem było „kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu o chrześcijań-
ską koncepcję człowieka i świata, ujętą w społecznym nauczaniu Kościoła rzymsko-
katolickiego oraz zgodnie z polską tradycją narodową”. Działalność stowarzyszenia 
dotyczyła w szczególności: ochrony życia i godności człowieka, przygotowania wier-
nych świeckich do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i narodowym, 
a także formowanie i popularyzowanie postaw chrześcijańskich, patriotycznych 
i demokratycznych.

Od 1 lutego 1995 r. oddział miejski KS „Civitas Christiana” miał siedzibę w sali 
katechetycznej na plebanii. W roku 1996 liczył on ogółem 35 członków. Obowiązki 
przewodniczącej spełniała Józefa Wielgosz, jej zastępcą była Zofia Serafin, skarb-
nikiem Agnieszka Szalwa, a członkami zarządu Anna Rybak i Irena Jachyra. Pod-
czas wyborów w maju 1999 roku w skład władz oddziału weszli: przewodnicząca 
Józefa Wielgosz, jej zastępca Anna Rybak, skarbnik Józef Rak, sekretarz Maria 
Chruściel i członek zarządu Józef Sudoł. W tym samym czasie powołano dwie sek-
cje: Zespół do Spraw Rodziny i Zespół Krzewienia Kultury Katolickiej. Pierwszy 
utworzyli członkowie Caritasu: J. Wielgosz, M. Maziarz i L. Świdrak, zaś drugi: Z. 
Serafin, M. Chruściel i J. Sudoł. Podczas podejmowanych inicjatyw stowarzyszenie 
aktywnie współpracowało zarówno z Caritasem, jak i Polskim Komitetem Pomocy 
Społecznej104.

4. Pozostałe zespoły religijne

U progu XXI wieku, w drugiej połowie 2001 roku, powstała w Kolbuszowej pa-
rafialna grupa synodalna. Została ona powołana w związku z I Synodem Diecezji 
Rzeszowskiej trwającym od 24 marca 2001 r. do 24 marca 2004 r. Jej zadaniem było 
dyskutowanie nad problemami podjętymi przez synod, zaznaczenie głosów i opi-
nii katolików świeckich oraz prezentowanie wizji Kościoła. Kolbuszowskiej gru-
pie synodalnej przewodniczyła Julia Czachor, a jej zastępcą był Franciszek Batory. 
Na swoich zebraniach zespół rozważał tematy proponowane przez centralę synodu. 
W pierwszym okresie były to m.in. zagadnienia: historia diecezji rzeszowskiej, zada-
nia synodu, działalność misyjna Kościoła, rodzina fundamentem Kościoła i Ojczy-
zny, przepowiadania homiletyczne, katechizacja, ewangelizacja kultury. Od marca 
2003 roku analizowane były problemy: środki społecznego przekazu, uświęcające 
działanie Kościoła, rodzina, rzeźwość, ruchy i stowarzyszenia kościelne, duszpaster-
stwo ogólne i specjalistyczne, sądownictwo kościelne, dobra materialne Kościoła. 
Na prośbę bpa Kazimierza Górnego każda trzecia niedziela miesiąca przeżywana 
była jako niedziela synodalna. Dodać też trzeba, że kolbuszowianie brali udział w de-
kanalnych zebraniach synodalnych. W dniu 18 stycznia 2002 r. pod przewodnictwem 
bpa Edwarda Białogłowskiego omawiano kwestię wiernych świeckich w diecezji, zaś 
11 grudnia tegoż roku w Kupnie podjęto temat świętowania niedzieli105.

104  J. Sudoł, „Civitas Christiana”, ZK, 1996, nr 5, s. 9; tegoż, Cele Stowarzyszenia „Civitas Christia-
na” w Kolbuszowej, ZK, 1999, nr 3, s. 13; Nieść pomoc biednym…, ZK, 1999, nr 7, s. 17-18.
105  J. Chmura, To nasza chluba – to nasz los, PF, 2003, nr 1, s. 19-21; tegoż, Echo synodu, PF, 2003, 
nr 2, s. 17.
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Jako przykład ruchu katolickiego w Kolbuszowej wskazać można Ruch Rodzin 
Nazaretańskich. Zachęcał on do radykalnego naśladowania Chrystusa, zwłaszcza 
w ubóstwie i pokorze, posiadał także głęboki rys maryjny. Wspólnota nazaretańska 
w omawianej parafii zaistniała w roku 1988. W jej łonie powołano osobne sekcje 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Wedle zachowanych informacji w roku 2000 tym ze-
społem religijnym opiekował się ks. Jan Chmura. Spotkania członków ruchu odby-
wały się w sali katechetycznej: dzieci i dorosłych w piątki, zaś młodzieży w soboty106.

Innym ruchem katolickim w parafii farnej w Kolbuszowej był Domowy Kościół. 
Założył go w roku 1995 miejscowy wikariusz ks. Marek Kędzior. Kolejnymi opieku-
nami grupy byli: ks. Dariusz Miąsik, a następnie, od roku 1997 do 2005, ks. Janusz 
Kurasz. Był to ruch promujący wartości rodzinne, oparty na kręgach tworzonych 
przez kilka małżeństw. Zadaniem grupy było dążenie przez modlitwę i wzajemną 
pomoc do tworzenia „Domowego Kościoła” według nauczania ks. Franciszka Blach-
nickiego. Członkowie ruchu gromadzili się co miesiąc kolejno w mieszkaniach po-
szczególnych rodzin. Spotkania te obejmowały modlitwę, rozważanie Pisma Święte-
go, dzielenie się własnym doświadczeniem oraz podejmowanie dyskusji na wybrane 
tematy107.

Kolejną grupą religijną było Koło Przyjaciół Radia „Maryja”. Skupiało ono słu-
chaczy i sympatyków toruńskiej rozgłośni oo. Redemptorystów. Kolbuszowskie koło 
powstało za zgodą miejscowego proboszcza i władz rozgłośni w dniu 1 październi-
ka 1997 r. Do roku 2000 opiekunem grupy był ks. Sławomir Kurc, a po nim w roku 
2000 zadanie to przejął na pięć lat ks. Grzegorz Kamiński. Członkowie zespołu gro-
madzili się 16. dnia każdego miesiąca na Mszy św. sprawowanej w intencji papie-
ża i Ojczyzny oraz na modlitewnych spotkaniach. W niektóre lata, jak przykładowo 
w 2001 roku, odprawiali w Wielkim Poście dodatkową Drogę Krzyżową. Zajmowali 
się również kolportażem czasopisma „Rodzina Radia Maryja”, które rozchodziło się 
w parafii początkowo w nakładzie 70 egz., a później w nakładzie 55 egz. Przejawem 
życia wspólnotowego było również organizowanie spotkań opłatkowych i wielka-
nocnych, a także letnich pielgrzymek autokarowych do sanktuariów maryjnych, m.in. 
Częstochowy i Lichenia. Nawiedzano również sanktuaria diecezjalne i podkarpackie, 
a nawet ponadregionalne: Tarnowiec, Dębowiec, Kalwarię Zebrzydowską, Jaśliska 
i Duklę. Duże przeżycie dla członków koła stanowiła wizyta w siedzibie rozgłośni 
w Toruniu w jubileuszowym roku 2000108.

Podobny charakter posiadało Stowarzyszenie Przyjaciół Katolickiego Radia Via 
w Rzeszowie. Jego powołania dokonał bp Edward Białogłowski goszczący w Kol-
buszowej w niedzielę 18 lutego 2001 r. Stowarzyszenie skupiło w swoich szeregach 
ponad 120 osób, zarówno młodych wiekiem, jak i starszych. Jego zadaniem było m.
in. wspomaganie działalności diecezjalnej rozgłośni Via przez modlitwę, dobrowolne 

106  J. Lubera, Wspólnota RRN w Kolbuszowej, PF, 2000, nr 1, s. 10. 
107  A. Rogoż, M. Czachor, Co to jest Domowy Kościół?, PF, 2001, nr 1, s. 9.
108  J. Kupczyk, Koło Przyjaciół Radia Maryja, PF, 2000, nr 1, s. 3; toż, PF, 2001, nr 2, s. 11; toż, PF, 
2003, nr 2, s. 21; Modlitewne Koło Przyjaciół Radia Maryja, PF, 2000, nr 6, s. 6; G. Kamiński, Święty 
z naszej ziemi, PF, 2001, nr 4, s. 8. 
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ofiary oraz propagowanie radia w swoim środowisku. Większej integracji służyły m.
in. comiesięczne spotkania członków stowarzyszenia oraz podejmowane wspólne ini-
cjatywy duszpasterskie109.

Kolejnym zespołem religijnym było kółko misyjne dzieci. Jego zadaniem była 
przede wszystkim modlitwa w intencji misji świętych i misjonarzy oraz uczulanie 
wiernych na potrzeby misyjne i popularyzowanie misyjnego wymiaru Kościoła. Kon-
kretna pomoc dla misji obejmowała m.in. coroczne zbieranie ofiar w dniu 6 stycznia. 
Śladem tego pozostaje zapis w kronice parafialnej z roku 1996: „w Święto Objawie-
nia Pańskiego (Trzech Króli) dzieci z Kółka Misyjnego odwiedzały domy w parafii 
z kolędami i recytacją przyjmując ofiary od wiernych na cele misyjne. Zwyczaj ten 
od wielu lat przyjął się w parafii, dla dzieci zaś jest wielką radością i uciechą”110.

Przedstawiając rozmaite zrzeszenia o charakterze religijnym zatrzymać się należy 
na koniec nad Grupą „Albert” organizowaną w ramach Rzeszowskiej Pieszej Piel-
grzymki na Jasną Górę. Nie był to wprawdzie żaden sformalizowany zespół dusz-
pasterski ani nie dotyczył tylko kolbuszowskiej parafii farnej, niemniej warto o nim 
wspomnieć. Nie tylko popularyzował on Kolbuszową i tutejszy region na forum po-
naddiecezjalnym, ale także parafia pw. Wszystkich Świętych była jego ostoją, a jej 
duszpasterze podejmowali obowiązki przewodników. Sama grupa powstała w roku 
1983, a jej patronem obrano beatyfikowanego wówczas Brata Alberta – Adama 
Chmielowskiego. Początkowo skupiała wiernych z okolic Krosna. Po reorganizacji 
diecezji w Polsce w grupie zmierzali do tronu jasnogórskiego pątnicy z ziemi kol-
buszowskiej i sędziszowskiej, a w ostatnich latach również z Łowiska z dekanatu 
sokołowskiego.

Ilość pątników tworzących Grupę „Albert” była zróżnicowana w poszczególnych 
latach. Wedle zachowanych informacji, w roku 1996 w jej ramach pielgrzymowało 
około 300 osób, a w roku 2009 – 221 osób. Na przestrzeni lat nie brakło w niej kapła-
nów i kleryków, sióstr zakonnych, nowożeńców, dzieci pierwszokomunijnych. Choć 
corocznie w szeregach pielgrzymów można było spotkać skromnych „pątniczych ju-
bilatów”, to zasadniczo ich większość stanowiła młodzież. Dodać warto, że w latach 
2008 i 2009 wejściu na Jasną Górę towarzyszyli strzelcy z Rzeszowa, Leżajska, Kol-
buszowej i Brzeska. Zadania przewodników podejmowali kolejno: ks. Tadeusz Po-
lak (1983-1985), ks. Jacek Rawski (1986-1988), ks. Stanisław Węglarz (1989-1992), 
ks. Janusz Mierzwa (1993-1994), ks. Marek Kędzior (1995-1997), ks. Janusz Kurasz 
(1998-2005) i ks. Stanisław Szcząchor (2006-2009)111.

109  G. Wołowiec, Przyjaciel Radia Via, PF, 2001, nr 1, s. 12.
110  LMK.
111  S. Słowik, Historia, struktura i formacja religijna Pieszej Pielgrzymki Rzeszowskiej, w: My z rze-
szowskiej ziemi. 20-lecie Pieszej Pielgrzymki Rzeszowskiej na Jasną Górę 1978-1997, red. S. Garbarz, 
W. Jagustyn, S. Słowik, Rzeszów 1997, s. 212-213; Radość z pielgrzymowania. 25 lat Rzeszowskiej Pieszej 
Pielgrzymki na Jasną Górę 1978-2002, Rzeszów 2002, s. 84-85; MM, Radość i zmęczenie, ZK, 1996, nr 9, 
s. 10; M. F., Rekolekcje w drodze, ZK, 2008, nr 9, s. 25; tegoż, Sierpniowe pielgrzymowanie, ZK, 2009, 
nr 7, s. 9.
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Przejawem formacji stałej pielgrzymów w ciągu roku były spotkania opłatkowe 
i wielkanocne. Przykładowo w roku 1996 „3 lutego odbyło się spotkanie pielgrzy-
mów (pieszych) do Częstochowy grupy kolbuszowsko-sędziszowskiej. Początek tego 
spotkania opłatkowego ustalono na godzinę 17-tą ze Mszą św. Przewodził tej grupie 
jako pielgrzym-przewodnik Ks. Marek Kędzior”112.

112  LMK.
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KS. WALDEMAR PAŁĘCKI MSF

Uroczystość Wszystkich Świętych 
celebracją misterium Chrystusa

Misterium zbawcze Chrystusa wpisane jest w czas człowieka. Powszechne we-
zwanie do świętości, brzmiące na kartach Starego Testamentu, było zachętą do reali-
zacji tej drogi w ciągu wieków (por. Wj 19,6; Kpł 19,2; Pwt 7,6 nn), jak też znalazło 
ważne miejsce w liturgii Kościoła. Podejmując reformę, Sobór Watykański II przypo-
mniał, że: „Zgodnie z tradycją Kościół oddaje cześć Świętym i ma w poważaniu ich 
autentyczne relikwie oraz wizerunki. Uroczystości Świętych głoszą cuda Chrystusa 
w Jego sługach, a wiernym podają odpowiednie przykłady do naśladowania” (KL 
111). Pomimo wielu teologiczno-historycznych pytań, obchód ku czci świętych jest 
dziedzictwem pierwotnego chrześcijaństwa. Wprawdzie w Kościele poapostolskim 
wspomnienia świętych nie należały do samej istoty aktualizacji wydarzenia paschal-
nego w roku liturgicznym, ale w historii tworzyły one jedną z najstarszych warstw 
eklezjalnego świętowania w rytmie liturgicznego czasu1.

W herotologii w kalendarzu liturgicznym ważne miejsce zajmuje wspólna uroczy-
stość ku czci świętych, będąca wspomnieniem tych, którzy w ciągu wieków zreali-
zowali drogę świętości. Wymowa teologiczna tego święta wyrażona zostaje w tek-
stach zamieszczonych w księgach liturgicznych. Chcąc ukazać jednak znaczenie tego 
święta, należy to uczynić również w świetle historii. Spojrzenie poprzez ten pryzmat 
na Uroczystość Wszystkich Świętych ukaże znaczenie świętowania Misterium zbaw-
czego Pana, będącego wyrazem kultu wpisanego w tradycję Kościoła.

Idea kultu świętych w chrześcijaństwie a misterium Pana
Od pierwszych wieków chrześcijaństwa kult świętych związany był ze sprawowa-

niem Pamiątki Pana. Święci postrzegani byli jako szczególny znak i miejsce spotka-
nia pomiędzy zbawiającym Panem a mistycznym działaniem Jego Kościoła. Uzupeł-
niali oni w ten sposób misterium Chrystusa i byli Jego manifestacją i autentycznymi 
świadkami. Jednocześnie do istoty tego kultu należy fakt, że święci nie są tylko ozdo-
bą Kościoła, ale należą do jego natury, będąc przykładem skuteczności odkupieńcze-
go daru Chrystusa2.

Pierwotna wspólnota chrześcijańska nie znała własnych wspomnień ku czci świę-
tych. Jedynym dniem świątecznym była niedziela, jako cotygodniowa Pascha, jak 
też coroczny obchód wydarzenia wielkanocnego. Wkrótce jednak zwrócono uwagę 
na kult świętych, ze względu na konfrontację z otaczającą kulturą judaistyczną i po-
gańską. Antyczne środowisko helleńsko-rzymskie, w którym wzrastało chrześcijań-

1  Por. H. Auf der Maur, Feste und Gedenktage der Heiligen, w: Gottesdienst der Kirche. Handbuch der 
Liturgiewissenschaft, Teil 6,1, red. H. B. Meyer, Regensburg 1994, s. 72.
2  Por. B. Nadolski, Liturgika, t. II, Poznań 1991, s. 157-159.
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stwo, kultywowało cześć herosów, jak też mitologicznych założycieli miast i całych 
narodów. W swojej formie nie mogło to ułatwić rozwoju chrześcijańskiego kultu 
świętych ze względu na politeistyczne podłoże. Nie wyklucza to jednak zjawiska 
wzajemnego przenikania się tych elementów, jak też nadawania powyższym prak-
tykom nowej teologicznej treści, wskazującej jednoznacznie na analogie, gdy chodzi 
o zwyczaje sepulchralne, obchodzenie rocznic śmierci, jak też samej nomenklatury 
używanej w odniesieniu do świętych. Zarówno pogańskie, jak też starotestamentalne 
korzenie kultu zmarłych wskazują na wiele ważnych wspólnych elementów ze zwy-
czajem oddawania czci świętym w chrześcijaństwie. Analogia dotyczy sprawowa-
nia określonego obrzędu na grobach w dniu wspomnienia zmarłych. Oprócz tego 
znane były również określone dni spotkań, wyznaczone na 3., 7., 9., 30., i 40. dzień 
po śmierci lub pogrzebie. Kult herosów natomiast sprawił, że grób zmarłego stał się 
centralnym miejscem kultu danej społeczności3. Na powstający kult oddziaływała 
również literatura Starego Testamentu, która na przełomie III i IV wieku doprowadzi-
ła ostatecznie do wyodrębnienia go w praktyce liturgicznej4.

Terminologia liturgiczna określająca wybitne osoby kształtowała się pod wpły-
wem wielu czynników. Ważną rolę odegrały tu zarówno obiegowe pojęcia używa-
ne w świecie pogańskim, określenia zaczerpnięte z Biblii, jak też nazwy tworzone 
w nowej społeczności religijnej. Do języka chrześcijan pojęcie określające człowieka 
świętego zostało wprowadzone poprzez Biblię. W Septuagincie άγιος odpowiadało 
hebrajskiemu qodes – świętość, rzecz święta, lub qados – święty. Pojęcia te służyły 
zarówno na określenie Boga, ludzi jak też rzeczy. Można było wyróżnić zarówno for-
malne znaczenie świętości, jak też moralne i rytualne nie będące jednak oznaczeniem 
specjalnej grupy ludzi, którzy osiągnęli doskonałość życia5.

W Nowym Przymierzu pojęcie święty dotyczy przede wszystkim Trzeciej Osoby 
Trójcy Świętej, ale także Chrystusa, który jest nazywany Świętym Boga (por. Mk 
1,24; Łk 4,34). Świętymi są określani również aniołowie (por. Łk 9,26; Dz 10,22; Ap 
18,20), patriarchowie (por. Mt 27,52), ich żony (por. 1 P 3,5), prorocy (por. Łk 1,70) 
oraz wszyscy uczestniczący w ekonomii zbawienia przed przyjściem Chrystusa. Taka 
klasyfikacja wskazuje na fakt, że pojęcie to nie służyło pierwotnie do określenia świę-
tości indywidualnej w znaczeniu moralnym i nadprzyrodzonym6.

Od początku istnienia Kościoła fundamentalnym kryterium kultu świętych było 
poniesienie męczeńskiej śmierci. Pojęcie męczennik pochodzi od greckiego słowa 

3  Por. H. Fros, Kult świętych w rozwoju historycznym i w liturgii Kościoła, w: tenże, Wprowadzenie 
do Mszy o świętych, cz. 1, Warszawa 1980, s. 17, 61.
4  Por. H. Auf der Maur, s. 84-88.
5  Grecko-rzymskie pojęcie sanctus odnoszone było do rzeczy, ludzi, jak też bogów. Dotyczyło ono tego 
wszystkiego, co było w jakikolwiek sposób poświęcone bóstwu lub związane z kultem. W późniejszym 
znaczeniu stosowano ten termin do wszystkiego, co w różny sposób znajdowało się pod opieką władz 
i uważane było za nienaruszalne. Poprzez ten fakt zatracało swój charakter. Świętymi stawały się rów-
nież osoby, które cieszyły się przywilejem nienaruszalności, np. legaci czy ambasadorzy. Z czasem termin 
ten w stopniu równym lub najwyższym (sanctissimus) zadomowił się w oficjalnej tytulaturze panujących, 
dlatego kancelarie cesarskie używały go przez całe średniowiecze. W późniejszym czasie stosowano ten 
termin na określenie osoby odznaczającej się wysokim stopniem doskonałości; por. H. Fros, s. 18-19.
6  Por. R. Berger, Neues Pastoralliturgisches Handlexikon, Freiburg-Basel-Wien 2001, s. 193-194.
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μαρτυρείν, μαρτυς i pierwotnie miało znaczenie prawno-sądowe7. Dopiero w drugiej 
połowie II wieku słowo to stało się terminem właściwym na określenie osoby, która 
cierpiała i poniosła śmierć ze względu na wiarę. Łacińskim odpowiednikiem greckie-
go słowa μαρτυς, użytym po raz pierwszy przez Tertuliana († ok. 220), jest słowo 
martyr, określające zarówno tych, którzy ponieśli śmierć męczeńską, jak też osoby, 
które jedynie cierpiały dla Chrystusa8. Kościół pierwotny szanował męczenników, 
ponieważ stali się oni podobni do Jezusa, a swoje świadectwo potwierdzili i umoc-
nili przelaniem krwi. Ich cierpienie stanowi więc owoc i część całego misterium 
Chrystusa9.

Pod koniec doby męczeństwa i w czasach po edykcie mediolańskim w 313 roku 
zwrócono uwagę na inne wzorce świętości, które nie prowadziły bezpośrednio 
do przelania krwi10. W ten sposób wyodrębniono całą grupę niewiast i mężczyzn, 
którzy nie ponieśli śmierci za wiarę, ale prowadzili życie ascetyczne. Wszyscy oni 
odbierali cześć, która pierwotnie wywodziła się z kultu męczenników, a Kościół do-
patrywał się w postaci tych świętych jakiejś formy uczestnictwa w cierpieniu Pana. 
Jednym z pierwszych świętych nie męczenników, był Grzegorz Cudotwórca († 
ok. 270), a pod koniec IV wieku czczono już publicznie św. Bazylego († 379), św. 
Piotra z Sebasty († 392), św. Ambrożego († 397), św. Marcina z Tours († 397) i św. 
Delfina z Bordeaux († 401/403). Do ich grona ze względu na surowość życia zaliczo-
no także św. Hieronima († 419/420) i św. Efrema († 373). Na Zachodzie szczególne 
miejsce zajął papież Sylwester († 335), ponieważ był pierwszym wyznawcą, czczo-
nym w Rzymie11. Idea męczeństwa w znaczeniu dosłownym zeszła więc na dalszy 
plan, rysując tym samym obraz ukazujący powszechność wezwania do świętości 
w zależności od czasu, pełnionego zadania i złożonego świadectwa. Proces ten do-
prowadził po roku 1000 do tworzenia innych wzorców świętości, takich jak: misjona-
rze, fundatorzy kościołów i klasztorów, biskupi, władcy, królowie i księżne. Do tego 
rozwoju przyczyniły się późniejsze zakony mendykanckie12.

Dokonujący się rozwój kultu świętych znalazł się w wiekach średnich pod wpły-
wem mody, która postrzegała poszczególne jednostki, jako wybitne osobistości. Przy-
czyna takiego ujmowania kultu świętych była spowodowana nieco innym położeniem 

7  W Nowym Testamencie najczęściej jest używane na określenie świadectwa składanego dla Ewangelii 
czy Chrystusa. Przeważająca część tekstów biblijnych mówi o świadectwie słownym czy naocznym (por. 
Łk 24,48; J 1,7.19; 15,27; Dz 1,8.22; 1 Kor 15,15). Oprócz tego jest mowa również o złożeniu świadectwa 
poprzez konkretny czyn (por. Mk 1,44; J 5,36; Hbr 2,4; 1 P 5,1). W takim znaczeniu również sam Chrystus 
jest nazywany świadkiem (por. J 18,37; Ap 1,5; 3,14). Tymi, którzy składają świadectwo o Chrystusie, są 
Duch (por. J 5,32; 15,26; 1 J 5,6), Pismo (por. J 5,39; Dz 10,43; 13,22), św. Jan Chrzciciel (por. J 1,7.15.19), 
a także uczniowie, wśród których ważne miejsce zajmują Apostołowie (por. Łk 24,48; J 15,27; Dz 1,8;  
1 Kor 15,15; 1 P 5,1; Ap 1,2). Składanie świadectwa jest niekiedy związane z cierpieniem, prześladowa-
niem, a nawet śmiercią; por. H. Auf der Maur, s. 89.
8  Por. H. Fros, s. 21.
9  Por. O. Casel, Vom wahren Menschenbild, Regensburg 1953, s. 180.
10  Por. M. Kunzler, Liturgia Kościoła, Poznań 1999, s. 696.
11  Por. A. Adam, Grundriss Liturgie, Freiburg-Basel-Wien 1998, s. 291; H. Wegman, Liturgie in der 
Geschichte des Christentums, Regensburg 1994, s. 22.
12  Por. H. Fros, s. 47-49.
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akcentu w relacjach pomiędzy czcią oddawanym świętym a misterium Chrystusa. 
W późnym średniowieczu zwrócono uwagę na ludzką naturę Zbawiciela, uwydatnia-
jąc niektóre aspekty Jego człowieczeństwa. Przykładem są tu osoby związane bezpo-
średnio z otoczeniem Jezusa, jak św. Józef czy św. Jan Apostoł – przyjaciel Pana13. 
W wyniku tego powstały również święta przedkładające rozważaniu pewną ideę, czy 
też będące wynikiem pobożności własnej, które jednak w pełni nie odpowiadały pier-
wotnej idei kultu14.

Przywróceniu właściwej pozycji kultu świętych służyły reformy liturgiczne prze-
prowadzone przez papieży: Piusa V († 1572) i Piusa X († 1914). Miały one na celu 
ukazanie pełnego blasku i zasięgu Mysterium Christi15. Papież Pius V przystąpił bo-
wiem do reformy uporządkowania i zredukowania nadmiernej liczby wspomnień 
hagiologicznych. W kalendarzu, który poprzedził wydany mszał i brewiarz, było 65 
świąt o randze tzw. świąt podwójnych (duplex), 29 świąt pośrednich (semiduplex), 78 
świąt prostych (simplex) oraz 29 wspomnień (memoria). W sumie tworzyło to liczbę 
201 wspomnień hagiologicznych, ale zgodnie z intencją papieża obowiązujący ich 
trzon stanowić miały wyłącznie wspomnienia najwyższej rangi w liczbie 65. Dalszy 
rozwój Sanctorale w czasie kolejnych pontyfikatów przyczynił się do powstania no-
wych wspomnień czy podwyższenia rangi dotychczasowych. Od 1572 roku, a więc 
od początku pontyfikatu Grzegorza XIII († 1585), następcy Piusa V, do końca pon-
tyfikatu Jana XXIII († 1963) wprowadzono prawie 140 nowych wspomnień. Usta-
nowione dni ku czci świętych miały na celu promować doktorów Kościoła, aposto-
łów jedności, świętych królów w epoce monarchów czy też były wyrazem prywatnej 
pobożności papieży. Z drugiej strony reformy te uwypukliły Officium de tempore, 
ukazały znaczenie niedzieli chrześcijańskiej, jak też ograniczyły obchody zwłaszcza 
o charakterze abstrakcyjnym. Niedziele jako Dni Pańskie zostały zachowane od ce-
lebracji hagiologicznych, z wyjątkiem zewnętrznej uroczystości niektórych świętych 
patronów czy założycieli zakonów16. Nie bez znaczenia pozostawały prowadzone 
badania teologiczne w ramach ruchu liturgicznego. Zasługą tych teologów jest przy-
wrócenie i ustawienie we właściwym świetle pierwotnych idei kultu świętych zwią-
zanych z misterium Chrystusa i Misterium Paschalnym17.

Ważnym etapem reformy było opublikowanie encykliki Piusa XII Mediator Dei. 
Ruch liturgiczny okresu międzywojennego dążył do ukazania znaczenia Proprium de 
tempore, postulując w konsekwencji redukcję nadmiernej ilości wspomnień ku czci 
świętych. Papież jednak w trzeciej części swego dokumentu podkreśla, że kult ten 
na stałe wchodzi w zakres liturgii. Jak jednak zaznacza: „W tych świętach, chociaż 
idzie o obchody mniejszego i podrzędnego znaczenia, niemniej jednak Kościół za-
wsze starał się przedkładać wiernym przykłady świętości, aby nimi poruszeni przy-

13  Por. H. Auf der Maur, s. 156; E. Bieger, Das Kirchenjahr zum Nachschlagen, Kevelaer 1997, s. 274; 
K. H. Bieritz, Das Kirchenjahr. Feste, Gedenk und Feiertage in Geschichte und Gegenwart, 6, überarb. 
Aufl., München 2001, s. 241.
14  Por. A. Adam, s. 259; H. Auf der Maur, s. 185; R. Berger, s. 212.
15  Por. O. Casel, Liturgiczne znaczenie świąt, „Mysterium Christi”, nr 8, 1937, s. 267-268.
16  Por. H. Fros, s. 67; H. Auf der Maur, s. 159-163.
17  Por. H. Auf der Maur, s. 251.
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ozdabiali się w cnoty samego Boskiego Zbawiciela”18. Poza tym encyklika ta akcen-
tuje także, że w cnotach świętych jaśnieje moc samego Chrystusa oraz wspomina 
o opiece i wstawiennictwu świętych. Dokument papieski nie zgłębia jednak zaryso-
wanej myśli teologicznej, aby omówić istotę samego kultu oraz przedstawić wzajem-
ne relacje łączące świętych z liturgią19.

Uwzględniając kontekst historyczny rozwoju kultu świętych, należy wskazać, że 
nie polega on na wspominaniu faktów historycznych z życia świętych, lecz ma pro-
wadzić do ścisłej jedności w Chrystusie, który wprowadza człowieka do wspólno-
ty samego Trójjedynego Boga. W relacji do misterium Odkupienia kult świętych 
ma szczególnie chrystocentryczny i eklezjalny charakter, który ujawnia się w sposób 
pełny i całościowy podczas świętowania Uroczystości Wszystkich Świętych.

Przejawy kultu świętych w Mistycznym Ciele Chrystusa
Święci są stale obecni pośród ludu Bożego. Są oni uprzywilejowanymi członka-

mi Mistycznego Ciała Chrystusa i prowadzą wiernych do zjednoczenia z Bogiem. 
Tym szczególnym momentem udziału jest sam kult, który ma na celu sakramentalny 
udział wszystkich wierzących w wydarzeniu Chrystusa. Poprzez przepowiadanie Sło-
wa i sakramenty tworzona jest dlatego wspólnota jednego Ciała Chrystusa, a z tego 
ontyczno-sakramentalnego faktu wynika osobiste zjednoczenie wszystkich uświę-
conych w Nim. Wspomnienia świętych uwypuklają wyraźnie ten aspekt, gdyż pod-
czas zgromadzenia liturgicznego, które jest widzialną wspólnotą Kościoła, następuje 
w Chrystusie zjednoczenie ze społecznością zbawionych wszystkich czasów20.

Zjednoczenie całej wspólnoty zbawionych w Panu wskazuje na charakter paschal-
ny kultu świętych, co szczególnie widać w postaci męczenników. Chodzi tu bowiem 
o zaakcentowanie przejścia (transitus) ze śmierci do chwały. Jednocześnie to miste-
rium nie znajduje się niejako obok misterium Chrystusa, lecz jest z nim ściśle związa-
ne. Dies natalis świętego jest obchodzony jako Pascha Pana. Wyrazem tego jest fakt, 
że rdzeniem liturgii ku czci świętych jest przepowiadanie i sprawowanie Pamiątki 
Śmierci i Zmartwychwstania Pana, które znajdują swoje apogeum w celebrowanej 
w ten dzień Eucharystii21.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa nie jest znany dokładny moment, kiedy 
wspólne spotkania w dzień męczeńskiej śmierci wieńczone były łamaniem chleba, 
a następnie ucztą braterską. Skoro jednak dies natalis, czyli narodziny dla życia 
w Chrystusie, były pojmowane jako udział w wydarzeniu paschalnym, to groma-
dzący się wówczas wyznawcy stawali się także świadkami (μάρτυς) w pełnym tego 

18  Pius XII, Encyklika Mediator Dei, Roma 1947, tłumaczenie polskie: J. Wierusz-Kowalski, Kielce 
1948, s. 91.
19  Por. tamże, s. 92-93. Na podstawie tej encykliki Papież Pius XII zarządził w 1955 roku reformę 
mającą na celu uproszczenie przepisów dotyczących rangi świąt i wspomnień, co doprowadziło później 
do kolejnych zmian, a w konsekwencji do powrotu do istotnych treści kultu świętych, wyrażonych w do-
kumentach Vaticanum II; por. H. Fros, s. 59, 69.
20  Por. H. Auf der Maur, s. 268-269.
21  Por. O. Casel, Liturgiczne znaczenie świąt, s. 267.
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słowa znaczeniu22. We Mszy świętej dzień śmierci i przemienienia danego świętego 
staje się rzeczywistą teraźniejszością. Poprzez sprawowaną liturgię człowiek prze-
żywa wraz ze świętującą wspólnotą wejście świadka Pana do wiecznej chwały, gdyż 
liturgia ta prowadzi do ścisłego mistycznego zjednoczenia z danym świętym23. Takie 
ujęcie Ofiary Mszy świętej ukazuje, że wspólnota Kościoła staje się w Chrystusie 
mistyczną jednością ze świętymi. Człowiek uczestniczy w tym samym źródle uświę-
cenia, którym jest Misterium Paschalne24.

Dzięki Ofierze eucharystycznej stale płynie chwała ku czci świętego, dlatego 
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa sprawowano za niego Mszę świętą25. Według 
świadectwa Ojców Kościoła Ofiara eucharystyczna była składana w podobnym zna-
czeniu za (pro) świętych, jak i za zmarłych26. Obchodzone liturgiczne wspomnienie 
danego świętego można rozumieć jako małe święto Wielkanocy, poprzez które urze-
czywistnia się wydarzenie paschalne w konkretnym człowieku, ukazując tym samym 
inkarnacyjny wymiar kultu świętych27.

Związek Eucharystii z kultem świętych przyczynił się do tego, że imiona tych osób 
dość wcześnie były już wspominane w Kanonie mszalnym, w modlitwie tzw. Com-
municantes, jak też w Nobis quoque peccatoribus. Wstawiennictwo ich jest szczegól-
nie ważne w momencie, gdy wspólnota pod przewodnictwem kapłana przystępuje 
do sprawowania czynności sakramentalnych28. Dlatego misteryjny charakter kultu 
świętych sprawił, że zasadza się on nie tylko na oddawaniu im czci (veneratio) i na-
śladowaniu (imitatio), ale także wzywaniu ich pomocy (invocatio), które jest związa-
ne z ich pośrednictwem (intercessio)29.

Fakt wstawiennictwa doprowadził do rozbudowania liturgicznego wspomnienia 
świętych, ukazując w ciągu wieków różne i bogate jego formy. Wśród nich waż-
ne miejsce w historii zajmowały oracje, gdyż podkreślały znaczenie tego obchodu. 

22  Por. H. Fros, s. 61-63.
23  Por. S. Stricker, Die Grundgedanken des Kirchenjahres, w: Abtei Maria Laach (red.), Der Weg der 
Kirche im heiligen Jahr, Regensburg 1925, s. 55.
24  Por. S. Stricker, Das Kirchenjahr, w: Mysterium. Gesamelten Arbeiten Laacher Mönche, Münster 
1926, s. 307.
25  Por. H. Auf der Maur, s. 269; J. Salij, Modlitwa za świętych w liturgii rzymskiej, „Studia teologiczno-
dogmatyczne”, t. I, Warszawa 1974, s. 192-249.
26  W najstarszej formie liturgicznej nie było różnicy pomiędzy pamiątką męczennika a świętowaniem 
wspomnienia zmarłych. Eucharystia w dzień męczenników była ofiarowana za tych, co zasnęli (pro do-
rmitione), a nie w pierwszym rzędzie o odpuszczenie grzechów (pro remissione peccatorum). Zagadnienie 
to jednak pozostaje nierozstrzygnięte w historii, ponieważ istnieje wiele hipotez dotyczących tego proble-
mu liturgicznego. Między innymi O. Casel przytacza w swoich pismach fragmenty najstarszych świadectw 
starochrześcijańskich, w których zauważa, że Konstytucje Apostolskie (VI 30, 2), opierając się na Didaska-
liach (VI 22,2 § 376, 1 nn) wspominają modlitwę w intencji wszystkich zmarłych chrześcijan, bez szcze-
gólnego wyróżnienia męczenników. Oprócz tego zachęta dotyczy celebracji Eucharystii w ich intencjach; 
por. Konstytucje apostolskie, w: Synody i kolekcje praw, t. II, Kraków 2007, s. 171; O. Casel, Mysterium 
und Martyrium in den römischen Sakramentarien, „Jahrbuch für Liturgiewissenschaft, nr 2, 1922, s. 34; 
H. Fros, s. 76.
27  Por. R. Berger, s. 195; H. Auf der Maur, s. 268.
28  Por. H. Fros, s. 70.
29  Por. B. Nadolski, s. 175; E. Bieger, s. 217; R. Berger, s. 196; A. Adam, s. 292.
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Do najważniejszych należała kolekta (oratio), czyli modlitwa dnia, która ujmowała 
jednocześnie syntetycznie istotne treści związane ze świętami Pańskimi czy kultem 
danego świętego. Najcenniejsze powstały pomiędzy wiekami IV a VI. Kolekta często 
zawierała jakiś szczególny rys wspominanej postaci, zwięzłe określenie jej historycz-
no-eklezjalnego znaczenia, jak też radość z osiągniętej chwały zbawienia. Niemal za-
wsze powoływała się na wstawiennictwo i opiekę świętego, wyrażając zwięźle jeden 
z głównych nurtów kultu hagiologicznego. Prośba zawarta w tych oracjach sformu-
łowana była zazwyczaj tak, jak w modlitwach na inne dni roku kościelnego i uroczy-
stości Pańskie, tzn. ogólnie, w perspektywie dóbr nadprzyrodzonych. Modlitwy te 
inspirowane były czytaniami biblijnymi, czy też zawierały reminiscencje skryptury-
styczne. Rzadko wywodziły się z hagiograficznych legend30.

Zarysowana idea kultu świętych w chrześcijaństwie, jak też jego liturgiczne prze-
jawy, stały się istotną przesłanką, aby ich zasługi czcić nie tylko oddzielnie w po-
szczególnych dniach roku liturgicznego, ale również podczas wspólnej uroczystości. 
Dotyczyło to również wszystkich anonimowych męczenników i świętych, którzy 
oddali swoje życie dla Chrystusa. Wspólne liturgiczne wspomnienie ku czci świę-
tych miało na celu ukazać znaczenie powszechnego wezwania do świętości obecnego 
na kartach Pisma Świętego.

Geneza Uroczystości Wszystkich Świętych
U podstaw Uroczystości ku czci Wszystkich Świętych leży idea męczeństwa 

obecna w pierwszych wiekach. Już od IV wieku na Wschodzie pojawiło się Świę-
to ku czci wszystkich męczenników. Obchodzono je w różnych terminach i miały 
przede wszystkim znaczenie lokalne31. Znamiennym jest jednak fakt, że były to daty 
umiejscowione w pobliżu Paschy, wskazując tym samym na zakorzenienie w Miste-
rium zbawczym Pana. Najwcześniejsze świadectwa odnaleźć można w Kościele sy-
ryjskim. Według św. Efrema Syryjskiego († 373) w Edessie dnia 13 maja obchodzono 
święto ku czci wszystkich męczenników. Kalendarz z Nikomedii, datowany na IV 
wiek, przewiduje świętowanie ku czci wszystkich wyznawców na piątek po Wielka-
nocy, gdzie po dzień dzisiejszy wpisane jest w kalendarz liturgiczny Kościoła chal-
dejskiego. Podobne święto jest poświadczone w homilii św. Jana Chryzostoma († 
407), wskazując, że w pierwszą niedzielę po Pięćdziesiątnicy na całym świecie ob-
chodzono wspomnienie ku czci wszystkich świętych męczenników32. Podobnie w ten 
dzień oddawano cześć świętym w Konstantynopolu, i data ta pozostała w tradycji bi-

30  Por. H. Fros, s. 75; A. Durak, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Kraków 1999, 
s. 88-102.
31  Por. Probst, Allerheiligen, w: Weker und Welte’s Kirchenlexikon, B. I, Freiburg im Breisgau 18822, 
kol. 556.
32  Por. J. P. Migne (wyd.), Patrologiae Cursus completus. Series Graeca, t. 50, 705-712; Probst, kol. 
557; L. Eisenhofer, Allerheiligenfest, w: Lexikon für Theologie und Kirche, B. I, Freiburg im Breisgau 
1930, kol. 280; H. Auf der Maur, s. 130; J. Madey, Allerheiligen. I Liturgie Ost, w: Marienlexikon, B. I, 
Regensburg 1988, s. 100.
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zantyjskiej po dzień dzisiejszy33. Kościół armeński natomiast oddaje cześć wszystkim 
świętym 19 listopada34.

W Kościele rzymskim po raz pierwszy pojawiło się to święto w VI wieku i podob-
nie było obchodzone w niedzielę po Pięćdziesiątnicy. Świadkiem jest księga zawie-
rająca wykaz epistoł z Würzburga, tzw. Comes, gdzie niedziela po Zesłaniu Ducha 
Świętego nosi tytuł: Dominica in natali sanctorum. Święto to prawdopodobnie zo-
stało jednak skreślone przez papieża Grzegorza Wielkiego († 604). Wyraźne wzmian-
ki pojawiły się w VII wieku. Według Liber Pontificalis papież Bonifacy IV († 615) 
polecił przenieść relikwie znaczniejszych męczenników do Panteonu, poświęcając tę 
świątynię 13 maja 609 r. (lub 610) Matce Bożej oraz wszystkim świętym. Uczynił 
to ze względu na niebezpieczeństwo zniszczenia relikwii wobec najazdu barbarzyń-
ców35. O tym fakcie wspominano w elogium na ten dzień w Martyrologium Roma-
num wydanym po Soborze Trydenckim36.

Świadkami zwyczaju obchodzenia wspólnego święta ku czci Świętych były naj-
starsze sakramentarze rzymskie. Według Sakramentarza Leoniańskiego, określane-
go również jako Sakramentarz Weroniański, czy też Libelli z Werony, wspominano 
w dzień świętych Apostołów Piotra i Pawła również wszystkich pozostałych aposto-
łów37. Podobnie w Sakramentarzu Gelazjańskim Straszym po uroczystości św. Apo-
stołów Piotra i Pawła zamieszczono formularz wigilii ku czci wszystkich świętych 
apostołów, a w dniu następnym Natale omnium Apostolorum38. Pod dniem 13 maja 
pojawia się to wspomnienie w Sakramentarzu Gregoriańskim-Hadriańskim, jako 
przypomnienie o poświęceniu kościoła – Panteonu, i nosi ono tytuł: Natale s. Mariae 
ad martyres39.

Rozwój wspólnego święta ku czci wielu świętych nastąpił za papieża Grzegorza 
III († 741). Z jego polecenia w 741 roku w Bazylice Watykańskiej ufundowano ora-
torium: „In honorem Salvatoris, sanctae Dei genetricis semperque virginis Mariae 
dominae nostrae, sanctorumque apostolorum, martyrum quoque et confessorum Chri-
sti, perfectorum iustorum”, polecając tym samym codziennie odmawiać po nieszpo-
rach krótkie oficjum wotywne ku ich czci, czego świadkiem jest Liber Pontificalis (1, 
421-422)40.

33  Por. B. Nadolski, Leksykon Liturgii, Poznań 2006, s. 1701.
34  Por. J. Madey, s. 100.
35  Por. L. Eisenhofer, kol. 280; H. Auf der Maur, s. 130; B. Nadolski, Leksykon Liturgii, s. 1701; M. 
Righetti, Manuale di storia liturgica. L’anno liturgico il Breviario, vol. II, Milano 1969, s. 468; Th. Schnit-
zler, Th. Maas-Ewerd, Allerheiligen. II Liturgie West, w: Marienlexikon, s. 100.
36  Martyrologium Romanum. Editio Princeps (1584). Edizione anastatica, Introduzione e Appendice 
a cura di Manlio Sodi – Roberto Fusco, Città del Vaticano 2005, s. 369.
37  Por. L. K. Mohlberg, Sacramentarium Veronense (Cod. Bibl. Capit. Veron. LXXXV [80]), Roma 1956, 
nr 351-356; 352.
38  Por. L. C. Mohlberg, Liber Sacramentorum Romanae Aeclesiae ordinis anni circuli (Cod. Vat. Reg. 
lat. 316/Paris Bibl. Nat. 7193, 41/56 Sacramentarium Gelasianum), Roma 1960, nr 939-941; 942-945.
39  Por. J. Deshusses, Le Sacramentaire Gregorien. Ses Principales Formes d’apres les plus anciens 
Manuscrits, v. 1, Fribourg 1971, nr 494-496.
40  Por. Probst, kol. 557; H. Auf der Maur, s. 131; M. Righetti, s. 468.
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Święto ku czci wszystkich Świętych znane było również poza Rzymem. Pojawiło 
się ono około roku 800 w Anglii oraz na terenach podległych Karolowi Wielkiemu. 
Od początku obchodzono je 1 listopada. Według Alkuina († 804) określane było jako 
Sollemnitas sanctissima. Według kodeksu Watykańskiego Barberiniego (nr 637) świę-
to to zostało poświadczone wyraźnie w X wieku i następnie zamieszczane w później-
szych księgach rzymskich od wieków XI i XII41. Ważnym impulsem w 835 roku była 
prośba papieża Grzegorza IV († 844) do króla Ludwika Pobożnego († 840), aby ten 
na mocy dekretu zarządził wprowadzenie w swoim państwie uroczystości Wszyst-
kich Świętych. Od tego czasu nabrało więc ono charakteru uniwersalnego, stając się 
ze święta lokalnego Rzymu, świętem wprowadzonym do kalendarza europejskiego42.

Pewną trudnością pozostaje sama data świętowania. Już dzień 13 maja związa-
ny był ze świętem pogańskim: Lemuriae. Celebrowano je w nocy 9., 11., i 13. maja, 
a oznaką świętowania były liczne ablucje, jak też składane ofiary za zmarłych. Prze-
niesienie tego dnia na 1 listopada stwarza pewne trudności. Jedna z hipotez wskazuje 
na fakt, że ten dzień w Rzymie, Galii oraz w krajach anglosaskich był początkiem 
zimy, a u Celtów – świętem pogańskim. Mogło więc mieć miejsce nadanie chrześci-
jańskiego znaczenia tej dacie. Znamiennym jest jednak fakt, że w Galii pomiędzy VI 
a VIII wiekiem 1 listopada obchodzono wspomnienie wszystkich świętych, których 
dzień śmierci był nieznany. Od przełomu IX/X wieku święto to na Zachodzie zostało 
przeniesione na dzień 1 listopada43. Od tego czasu pozostaje niezmiennie umieszcza-
ne w kalendarzach liturgicznych pod tą datą.

W ciągu wieków Uroczystość Wszystkich Świętych wzbogacana była przez dodat-
kowe obchody mające na celu podniesienie rangi świętowania przez wprowadzenie 
wigilii. Papież Sykstus IV († 1484) w 1475 roku ustanowił je jako święto nakazane 
i kazał dołączyć również oktawę. Zostały one zniesione dopiero po reformie w 1955 
roku44.

Zarys historii tego święta wskazuje wyraźnie na chrystocentryczny i paschalny 
aspekt świętowania. Już same daty oscylujące początkowo wokół Paschy Chrystu-
sa podkreślają radosny charakter tej uroczystości. Pokazuje jednocześnie, że święto 
to zakorzenione w starożytności chrześcijańskiej uwydatnia obiektywizm kultu Ojca 
przez Syna w Duchu Świętym. Kult ten wyraźnie oscylował wokół misterium Zba-
wienia, którego centrum było misterium Paschalne. Myśl ta została wyraźnie uwypu-
klona w okresie przedsoborowej odnowy liturgicznej, która przyczyniła się do rozwo-
ju teologii po Vaticanum II45.

41  Por. H. Auf der Maur, s. 131.
42  Por. M. Righetti, s. 468; Th. Schnitzler, Th. Maas-Ewerd, s. 100; T. Sinka, Zarys Liturgiki, Kraków 
2003, s. 167.
43  Por. H. Auf der Maur, s. 251.
44  Por. L. Eisenhofer, kol. 280; M. Righetti, s. 470; B. Nadolski, Liturgika, s. 165.
45  Por. O. Casel, Das christliche Festmysterium, Paderborn 1941, s. 191. 
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Treści teologiczne świętowania na przykładzie źródeł przedsoborowych
Księgi liturgiczne, zawierające teksty na Uroczystość Wszystkich Świętych, uwy-

puklają istotne treści świętowania, które zostały następnie na nowo odczytane po re-
formie Soboru Watykańskiego II. Już najstarsze wzmianki o doborze czytań na ten 
dzień, według Comes z Würzburga, wskazują na perykopę z Apokalipsy, podkreślają-
cą wielki tłum, którego nikt nie mógł zliczyć (por. Ap 7,2-12)46. To czytanie zaczerp-
nięte z ostatniej księgi wskazuje na wypełnienie eschatyczne, które zostało zapocząt-
kowane w osobach świętych. Staje się ono jednocześnie wezwaniem dla wszystkich, 
aby również po zakończeniu swego ziemskiego pielgrzymowania dołączyć do tego 
niezliczonego tłumu zbawionych z każdego pokolenia.

Podobnie teksty najstarszych formularzy liturgicznych związane z ideą oddawa-
nia czci świętym, w różny sposób akcentowały treści teologiczne. W Sakramen-
tarzu z Werony w pierwszej zamieszczonej modlitwie Placatus, quaesumus..., bła-
gano Pana o odwrócenie od modlących się tego wszystkiego, na co zasłużyli przez 
popełnione grzechy. Prośba dotyczyła pragnienia, aby jednocześnie nie przeważały 
w nich ich nieprawości, lecz zwyciężało zawsze pełne pociechy miłosierdzie Boga47. 
Wstawiennictwo świętych akcentuje druga z występujących tu modlitw, Omnipotens 
sempiterne Deus... Kapłan zwracał się w niej do Wszechmogącego, wiecznego Boga, 
który pozwolił, aby czcić zasługi wszystkich świętych apostołów podczas jednej 
uroczystości. Błagano, aby Pan niezwłocznie zechciał hojnie obdarować wszystkich 
uczestników tego świętowania ich niezmierzonym orędownictwem48. W formularzu 
tym znajduje się również modlitwa odmawiana w okresie pokutnym. W tej oracji 
Munera, domine... składano dary uwielbienia, aby ze względu na ponoszone posty, 
Pan uskutecznił zanoszone błaganie za pośrednictwem tych, ku czci których celebro-
wane są uroczystości49. Teologia misterium świętych została uwypuklona w prefacji 
zamieszczonej w tym źródle. Święci postrzegani są jako fundament niebiańskiego 
Jeruzalem, w którym dwanaście solidnych kamieni wyraża apostołów w duchowej 
budowli Kościoła (por. Ef 2,20). To oni ukazali w Ewangelii misterium Trójcy Świę-
tej, a ze względu na słabość ludzką, zgodnie z łaską Pana, ci święci apostołowie byli 
przewidziani jako nauczyciele, orędownicy i pośrednicy, aby ten sakrament poznać 
w odpowiedniej mierze (nihil amplius, nihil minus)50. W oracji po przyjęciu Komunii 

46  Por. M. Righetti s. 467.
47  Placatus, quaesumus, domine, quidquid pro peccatis meremur averte; nec aput (sic!) te delicta nostra 
praevaleant, sed misericordia tua semper exhorta praevincat; L. K. Mohlberg, nr 351.
48  Omnipotens sempiterne deus, qui nos omnium apostolorum merita sub una tribuisti celebritate ve-
nerari; quaesumus, ut celerem nobis tuae propitiationibus abundantiam multiplicatis intercessoribus lar-
giaris; tamże, nr 352.
49  Munera, domine, tuae glorificationis offerimus, quae tibi pro nostris grata ieiuniis eorum, quaesu-
mus, depraecatio, quorum sollemnia celebramus, efficiat; tamże, nr 353.
50  Vere dignum: qui in omnis (sic!) sanctis caelestis Hierusalem fundamenta posuisti, quae dudodecim 
solidata lapidibus apostolorum chorus aeclesiae tuae spiritali constructione declarat: ostendens nobis et in 
trinitate quadriformis evangelii constare mysterium, et in unoquoque evangeliorum trinitatis plenitudinem 
contineri; simulque fragilitatis nostrae per tuam gratiam fuisse provisos huius dispensationis magistros, 
suffragatores et praesules; ut sacri muneris venerabile sacramentum nihil amplius, nihil minus, nossemus 
esse quaerendum; tamże, nr 354.
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świętej Sanctificati... proszono, aby w dniu wspomnienia świętych nigdy nie zabrakło 
modlitwy tych, których Pan dał, aby kierowali ludźmi51. Ostatnia modlitwa nad ludem 
Presta populo... przypomina jeszcze raz teologię orędownictwa świętych. Zawarta 
została tu prośba o szczególne wytchnienie i ożywienie dla tych, którzy byli utrudze-
ni długotrwałymi niepowodzeniami. W dalszej części modlitwy zanoszono błaganie, 
aby Pan przebaczył grzechy i zachował serce od nieprawości. Skoro ludzka słabość 
narażona jest na pokusy, dlatego modlono się, aby przez wstawiennictwo świętych 
wierni otrzymali darowanie kar52.

W Sakramentarzu Galazjańskim Starszym występują dwie msze związane ze świę-
tem ku czci wszystkich apostołów. Zamieszczone tu formularze składają się z trzech 
modlitw, a każdy z nich w różnych sposób akcentuje świętowanie misterium Chrystu-
sa. Pierwszy formularz dotyczy świętowania wigilii tej uroczystości: XXXIIII: Item de 
vigilia omnium Apostolorum. W oracji Concede, quaesumus... błagano Wszechmogą-
cego Boga, aby tak, jak obchodzony jest chwalebny dzień narodzin dla nieba świę-
tych apostołów, modlący się zasłużyli na dojście do Jego przyszłych dobrodziejstw, 
do których poprzedzili ich sami apostołowie53. W modlitwie nad darami, czyli sekre-
cie Muneribus nostris... błagano, aby to, co przeszkadza sumieniu modlących się, 
zostało łaskawie oddalone i przywrócone dzięki zasługom świętych54. Po przyjęciu 
Najświętszego Sakramentu celebrans natomiast odmawiał modlitwę Sumpto, do-
mine.... w której błagał, aby za wstawiennictwem świętych apostołów ze względu 
na to, co przeżywają i doświadczają w życiu teraźniejszym, mogli otrzymać życie 
wieczne55.

Drugi formularz mszalny znajdujący się w Sakramentarzu Gelazjańskim Starszym 
odmawiano podczas wspomnienia narodzin wszystkich świętych apostołów: XXXV: 
Item in natale omnium apostolorum. W modlitwie dnia Deus, qui nos... wychwalano 
Boga, który przez apostołów doprowadził do poznania swojego imienia, aby pozwo-
lił tę ich wieczną chwałę zarówno celebrować, jak też w ten sposób ją urzeczywist-
niać56. Podobnie w sekrecie Gloriam, domine... prosili, aby uzyskawszy przebłaganie 
świętymi misteriami, godnie wywyższali wieczną chwałę apostołów57. W prefacji 

51  Sanctificati, domine, salutari mysterio quaesumus, ut pro nobis eorum non desit oratio, quorum nos 
donasti patrocinio gubernari; tamże, nr 355.
52  Presta populo tuo, domine, quaesumus, consolationis auxilium, et diuturnis calamitatibus laborantem 
respirare concede. Da veniam peccatis, et cor eius ab iniquitate custodi; ut quia humana fragilitatis in-
cessabiliter meretur offensam, intervenientibus sanctis tuis indulgentia lapsis continuata subveniat; tamże, 
nr 356.
53  Concede, quaesumus, omnipotens deus, ut sicut apostolorum tuorum illorum gloriosa natalicia pre-
venimus, sic ad tua beneficia promerenda maiestatem tuam pro nobis ipsi praeveniant; L. C. Mohlberg, 
Liber Sacramentorum, nr 939.
54  Muneribus nostris, domine, apostolorum illorum festa praecidimus, ut quae consienciae nostrae pra-
epediuntur obstaculis, illorum meritis grata reddantur; tamże, nr 940.
55  Sumpto, domine, sacramento suppliciter depraecamur, ut intercedentibus beatis apostolis, quod tem-
poraliter gerimus ad vitam capiamus aeternam: tamże, nr 941.
56  Deus, qui nos per beatos apostolos ad cognicionem tui nominis nenire (venire) tribuisti, da nobis 
eorum gloriam sempiternam et perficiendo caelebrare et caelebrando proficere; tamże, nr 942.
57  Gloriam, domine, sanctorum apostolorum perpetuam praecurrentes quaesumus, ut eandem sacris 
mysteriis expiati dignius caelebremus: per dominum; tamże, nr 943.
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natomiast uwielbiano Boga, który nie opuścił Kościoła, lecz zawsze troszczył się, 
kierował nim i bronił przez swoich apostołów58. Ostatnia oracja tego formularza Per-
ceptis, domine... po przyjęciu Komunii świętej kieruje modlitwy za wstawiennictwem 
apostołów, aby święte czynności, sprawowane dla uczczenia męki apostołów, stały się 
lekarstwem dla modlącego się ludu59.

Formularz w Sakramentarzu Gregoriańskim Hadriańskim na dzień 13 maja został 
zamieszczony jako wspomnienie Najświętszej Maryi Panny: III idus Maias id est XIII 
die Mensis maii natale sanctae Mariae ad Martyres. W oracji Concede quaesumus... 
błagano Pana, aby modlący się mogli dołączyć w chwale niebiańskiej do męczenni-
ków, gdyż to On sprawia, że mogą cieszyć się każdego roku uroczystością60. Również 
motyw radości i uświęcenia powraca w modlitwie nad darami Super has... Godny 
podkreślenia jest dynamizm składania ofiar. Proszono, aby na złożone hostie zstąpiło 
obfite błogosławieństwo Boga, które udzieli im łaskawie daru uświęcenia i pozwo-
li cieszyć się z uroczystości męczenników61. Natomiast w modlitwie końcowej Ad 
completa: Supplices te rogamus omnipotens deus... uczestnicy liturgii błagali, aby 
Pan odnowił przyjmujących święte sakramenty i łaskawie udzielił daru służenia Mu 
poprzez obyczaje, które będą Mu się podobały62.

Wśród wielu źródeł na uwagę zasługuje Missale Francorum z VIII w., w któ-
rym odnaleźć można formularz In natale Sanctorum. W tekstach euchologijnych 
przewija się tu motyw modlitwy i wstawiennictwa świętych. Pierwsza oracja Deus 
qui... to modlitwa do Ojca, który chroni i otacza wiernych swymi świętymi pełnymi 
chwały. To prośba, aby ludziom udzielił daru zarówno postępowania w naśladowaniu 
świętych, jak też wspierania przez nich modlitwami63. Drugą modlitwę Prosint nobis 
... odnaleźć można już w Sakramentarzu z Werony64. Ufna modlitwa, licząca na po-
moc świętych, kierowana była w czasie przygotowania darów Offerimus, domine... 
Radując się z uroczystości, ofiarowano Panu modlitwy i dary na cześć Jego świętych. 
Proszono jednocześnie, aby czynili to zgodnie i mogli zawsze zasłużyć na ich po-
moc65. Podobnie modlitwa Suscipe, domine... to błaganie o przyjęcie ofiary pojedna-

58  Vere dignum: qui aecclesiam tuam sempiternam pietatem non deseres, per apostolos tuos iugiter eam 
et herudis et protegis. Et ideo cum angelis; tamże, nr 944.
59  Perceptis, domine, sacramentis suppliciter rogamus, ut intercedentibus beatis apostolis tuis, quae pro 
illorum veneranda gerimus passione, nobis proficiant ad medillam; tamże, nr 945.
60  Concede quaesumus omnipotens deus ad eorum nos gaudia aeterna pertingere, de quorum nos virtute 
tribuis annua sollemnitate gaudere; J. Deshusses, nr 494.
61  Super has quaesumus hostias domine benedictio copiosa descendat, quae et sanctificationem nobis 
clementer operetur et de martyrum nos sollemnitate laetificet; tamże, nr 495.
62  Supplices te rogamus omnipotens deus ut quos tuis reficis sacramentis tibi etiam placitis moribus 
dignanter deservire concedas. Per dominum; tamże, 496.
63  Deus qui nos sanctorum tuorum caelestibus gloriosis circumdas et protegis, da nobis et imitatione 
proficere et orationibus fulcire; L. C. Mohlberg, Missale Francorum, (Cod. Vat. Reg. lat. 257), Roma 1957, 
nr 114.
64  Prosint nobis, domine, quaesumus, tuorum martyrum suffragia conlata sanctorum, ut quae nostris 
non possumus orationibus obtenere, placentium tibi praecibus adsequamur; tamże, nr 115; L. K. Mohl-
berg, nr 25.
65  Offerimus, domine, preces et munera in honore sanctorum tuorum gaudentes: praesta, quaesumus, ut 
et convenienter haec agere et remedii sempiterne valeamus adquirire: per dominum; tamże, 116.
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nia i chwały. Ukazany tutaj został dynamizm tej modlitwy ofiarnej, gdyż proszono, 
aby zstąpiło na wiernych błogosławieństwo Boże, a składana ofiara przez wstawien-
nictwo świętych została przedstawiona Bogu. Ona przez to ma stać się sakramentem 
zbawienia66.

Wiele treści teologicznych podaje prefacja zamieszczona w tym źródle. Bóg okre-
ślony jest jako chwała cnót świętych, gdyż udzielił tym walczącym mocy w wyznaniu 
wiary, jak też chwały w cierpieniu. Oni ze względu na imię Jednorodzonego odważ-
nie świadcząc poprzez chwalebną śmierć wobec królów i władców, wylali dla Niego 
swoją drogocenną krew. Ten tekst liturgiczny pełen uwielbienia kończy się prośbą, 
aby wierni należycie zjednoczyli się w oddawaniu im czci, skoro nie mogą dorównać 
im, naśladując ich męstwo. Wzorem tego ma być zjednoczenie radości modlących się 
ze szczęściem świętych w niebiańskich komnatach Królestwa67. W modlitwie po ko-
munii Purificet nos... błagano, aby Pan oczyścił wiernych przez przyjęcie boskich sa-
kramentów i chwalebną modlitwę swoich świętych68. Ostatnia modlitwa tego formu-
larza Praesta, quaesumus... podobnie ma swe źródło w Sakramentarzu z Werony69.

Reforma Soboru Trydenckiego, która zaowocowała wydaniem Mszału Rzymskie-
go w 1570 roku, zamieszcza formularz mszalny ku czci Wszystkich Świętych. Ty-
tuł tego święta brzmi: In Festo omnium sanctorum. Już na początku Introit zachęca 
do radości w Panu, obchodząc uroczystość ku czci Wszystkich Świętych. Motywem 
przewodnim tego święta jest to, aby radujący się aniołowie wychwalali Boga. Tę 
myśl podejmuje również werset psalmu Introitu, podkreślając jednocześnie, że tylko 
prawym przystoi pieśń chwały (por. Ps 33[32],1)70. Kolekta tego formularza Omnipo-
tens sempiterne Deus... uwielbia Boga, który dozwala podczas wspólnej uroczystości 
czcić zasługi wszystkich świętych. W modlitwie tej błagano, aby Pan udzielił uczest-
nikom liturgii obfitszych łask zmiłowania ze względu na licznych pośredników71.

66  Suscipe, domine, sacrificium plagationis et laudes, ut benedictio tua larga discendat, quae et munera 
nostra sanctis tuis depraecantibus tibi reddat accepta et nobis sacramentum redemptionis efficiat; tamże, 
nr 117.
67  Vere dignum: confitebuntur tibi, domine, omnia opera tua et sancti tui benedicant te, quoniam glo-
ria virtutes eorum tu es, quibus virtutem in confessione pugnantibus et gloriam in passione vencentibus 
contulisti. Qui summum illum unigeniti tui nomine coram regibus et potestatibus voce libera protestantes 
praetiosum tibi sanguinem gloriosa morte fuderunt. Clementiam tuam suppliciter obsecrantes, ut cum exul-
tatione sanctis in caelestis regni cobilibus (sic!) gaudia nostra subiungas, et quos virtutes imitatione non 
possumus sequi, devitae veneratione coniugamus affectu: per quem; tamże, nr 118.
68  Purificet nos, quaesumus, domine, et divinis praeceptio sacramenti et gloriosa sanctorum tuorum 
oratio; tamże, nr 119.
69  Praesta, quaesumus, omnipotens deus, ut quorum memoriam sacramenti particepatione recolimus, 
fidem quoque proficiendo sectemur; tamże, nr 120; L. K. Mohlberg, nr 737.
70  Gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebrantes sub honore Sanctorum omnium: de quorum 
solemnitate gaudent Angeli, et collaudant Filium Dei. V. Exultate, iusti, in Domino: rectos decet collauda-
tio; Missale Romanum. Editio Princeps (1570). Edizione anastatica, Introduzione e Appendice a cura di 
Manlio Sodi – Achille Maria Triacca, Città del Vaticano 1998, s. 116.
71  Omnipotens sempiterne Deus, qui nos omnium Sanctorum tuorum merita sub una tribuisti celebritate 
venerari: quaesumus; ut desideratam nobis tuae propitationis abundantiam, multiplicatis intercessoribus, 
largiaris; tamże, s. 116.
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Liturgia Słowa wskazuje na kluczowe teksty obecne w najstarszych księgach. 
Tekst nawiązujący do wielkiego tłumu z Apokalipsy, którego nikt nie mógł zliczyć 
(por. Ap 7,2-12), wskazuje na rzesze ludzi, którzy odzwierciedlili w swoim życiu 
świętość Boga. W odpowiedzi na czytanie Graduał w słowach Timete Dominum... 
wskazuje na fundament świętości, jakim jest bojaźń Boża. Uwypuklono tutaj myśl, 
że tym bowiem, którzy się boją Pana niczego nie zabraknie (por. Ps 34[33],10-11). 
Werset przed Ewangelią to zachęta, aby przyszli do Pana wszyscy, którzy są utrudze-
ni, gdyż Pan ich pokrzepi (por. Mt 11-28), a Ewangelia przedkłada orędzie świętości, 
które zostało przypomniane na Górze Błogosławieństw72.

O aktualnej szczęśliwości świętych wspominają kolejne teksty. Antyfona na Offer-
torium w słowach pełnych ufności podkreśla, że dusze sprawiedliwych są w ręku Boga 
i nie dosięgnie ich męka, gdyż trwają w pokoju (por. Mdr 3,1-3). Mając na względzie 
stan zbawionych, zanoszono modlitwę nad darami Munera tibi..., w której określano 
składane dary jako wyraz oddania wspólnoty. Złożone ku czci wszystkich świętych 
miały przyczynić się do zbawienia wiernych, którzy je ofiarowali73. Antyfona na ko-
munię jeszcze raz przypomina o istocie świętości, wskazując na pierwszym miejscu 
na czystość serca (por. Mt 5,8-10). Ostatnia modlitwa tego formularza, Postcommu-
nio: Da, quaesumus, Domine... to błaganie, aby wierny lud zawsze z radością czcił 
Wszystkich Świętych i doznawał pomocy dzięki ich nieustannemu wstawiennictwu74.

Formularze liturgiczne znajdujące się w najstarszych prezentowanych źródłach 
podkreślają fakt, że Bóg jest centrum świętości, z którego wypływa wszelka doskona-
łość. To ona sprawia, że święci stają się szczególnymi orędownikami, nauczycielami 
i mistrzami wiernych. W duchowej strukturze Kościoła są fundamentem i czcigodny-
mi członkami Mistycznego Ciała Chrystusa, dlatego wiele tekstów wskazuje na ich 
pośrednictwo i wstawiennictwo. Szczególnie ta myśl brzmi w odniesieniu do uprosze-
nia odpuszczenia grzechów i wynagrodzenia za nie. Ta modlitwa związana jest także 
z pragnieniem naśladowania ich cnót, aby wszyscy doszli do chwały zbawionych.

Chrystocentryzm Uroczystości Wszystkich Świętych po Vaticanum II
Odnowa Soboru Watykańskiego II, przygotowana przez ruch liturgiczny, zaowo-

cowała pełniejszym spojrzeniem na sam kult, jak też istotę czci oddawanej świętym. 
Elogium na ten dzień w Martyrologium Rzymskim wskazuje, że jest to Uroczystość 
wszystkich świętych, którzy wraz z Chrystusem przebywają w chwale, których 
wspólnotą cieszy się niebo. Kościół pielgrzymujący na ziemi pamięć o nich czci aż 
dotąd, ich pobudzony przykładem, aby cieszył się ich opieką, i aby był uwieńczony 
w ich zwycięstwie po wieczne czasy w obliczu boskiego Majestatu75.

72  Por. tamże, s. 116-117.
73  Munera tibi, Domine, nostrae devotionis offerimus; quae et pro cunctorum tibi grata sint honore 
iustorum, et nobis salutaria, te miserante, reddantur; tamże, s. 117.
74  Da, quaesumus, Domine, fidelibus populis omnium Sanctorum tuorum semper veneratione laetari: et 
eorum perpetua supplicatione muniri; tamże.
75  Sollemnitas omnium Sanctorum qui cum Christo sunt in gloria, qua sub uno festivitatis gaudio, qu-
orum societate caelum exsultat, eorum memoriam sancta Ecclesia in terra adhuc peregrinas veneratur, ut 



229

W Mszale po Soborze Watykańskim II zamieszczono zarówno teksty, które wcze-
śniej znajdowały się w Mszale Trydenckim, jak też nowe formularze. Nie zostały 
zmienione również w Mszale Rzymskim z 2002 roku. Sama uroczystość została za-
tytułowana Omnium sanctorum, Sollemnitas, podkreślając tym samym rangę świę-
towania tego dnia. Antyfona na wejście: Gaudeamus omnes in Domino... pozostała 
z Mszału Trydenckiego. Ciesząc się z radości wszystkich świętych, jeszcze raz pod-
kreślono, że uroczystość ta ma na celu wychwalanie Syna Bożego, a nie doskonałości 
poszczególnych świętych76. Podobnie niezmienną pozostała modlitwa dnia Omnipo-
tens sempiterne Deus... Wyraża ona pragnienie, aby z uwagi na zasługi Wszystkich 
Świętych, czczonych w jednej uroczystości, Pan ze względu na tak wielu orędowni-
ków udzielił hojnie upragnionego przebaczenia77.

Liturgia Słowa nawiązuje częściowo do ksiąg przedwatykańskich. Na pierwszym 
miejscu znajduje się czytanie z Apokalipsy o niezliczonej rzeszy świętych (por. Ap 
7,2-4.9-14). W porównaniu z tekstem tego czytania zamieszczonym w Mszale Rzym-
skim z 1570 opuszczono tu fragment mówiący o pieczętowaniu wybranych z każdego 
pokolenia (w. 5-8), ale za to dodano dwa wersety podkreślające szczególną rolę mę-
czenników, którzy opłukali swe szaty we krwi Baranka (por. Ap 7,13-14). Motywem 
przewodnim jest również chwała, którą święci oddają Bogu zasiadającemu na tronie 
i Barankowi. W odpowiedzi brzmią słowa Psalmu responsoryjnego Do Pana należy 
ziemia i wszystko, co ją napełnia (por. Ps 24[23]). Na postawione pytanie, kto wstąpi 
na górę Pana?, Psalmista odpowiada: że może być to tylko człowiek rąk nieskala-
nych, czystego serca, jak też taki, który duszy nie skłonił ku marnościom. Drugie 
czytanie, zaczerpnięte z listów św. Jana Apostoła, wskazuje na uniwersalizm powo-
łania do świętości. Istotą jej bowiem jest upodobnienie się do Boga i oglądanie Go 
twarzą w twarz (por. 1 J 3,1-3). Werset przed Ewangelią, jak też sama Ewangelia 
nawiązuje do tradycji potrydenckiej. Zachęta, aby wszyscy utrudzeni i obciążeni 
przyszli do Pana, który ich pokrzepi (por. Mt 11,28), prowadzi na Górę Błogosła-
wieństw, gdzie Chrystus przypomniał o fundamentcie prawdziwego szczęścia (por. 
Mt 5,1-12)78.

Idea orędownictwa świętych powraca w modlitwie nad darami Grata tibi... Skoro 
bowiem święci cieszą się nieśmiertelnym życiem, to powinni udzielać pomocy wier-
nym w dążeniu do zbawienia79.

eorundem exemplo incitetur, patrocinio laetetur triumphoque in conspectu divinae maiestatis ad aeterna 
saecula coronetur; Martyrologium Romanum. Ex decreto sacrosancti oecumenici concilii Vaticani II in-
stauratum auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatum. Editio altera, Città del Vaticano 2004, s. 600.
76  Gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebrantes sub honore Sanctorum omnium: de quorum 
solemnitate gaudent Angeli, et collaudant Filium Dei. V. Exultate, iusti, in Domino: rectos decet collauda-
tio; MR 2002, s. 855.
77  Omnipotens sempiterne Deus, qui nos omnium Sanctorum tuorum merita sub una tribuisti celebritate 
venerari: quaesumus; ut desideratam nobis tuae propitationis abundantiam, multiplicatis intercessoribus, 
largiaris; tamże, s. 855.
78  Lekcjonarz Mszalny. Czytania w Mszach o świętych, t. VI, Poznań 2004, s. 380-382.
79  Grata tibi sint, Domine, munera, quae pro cunctorum offerimus honore Sanctorum, et concede, ut, 
quos iam credimus de sua immortalitate securos, sentiamus de nostra salute sollicitos; MR 2002, s. 855.
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W prefacji motywem przewodnim jest wdzięczność za to, że Bóg pozwala czcić 
święte miasto, niebieskie Jeruzalem, które jest matką wierzących. W nim bowiem 
święci wychwalają Pana na wieki i do niego wierni śpieszą, pielgrzymując drogą 
wiary i radując się jednocześnie z chwały wyniesionych członków Kościoła. Podczas 
tej drogi pielgrzymowania umacnia wiernych zarówno wstawiennictwo świętych, jak 
też ich przykład80. Na uwagę zasługuje również wspomnienie tajemnicy dnia w dru-
giej i trzeciej Modlitwie Eucharystycznej. Podkreślony zostaje w tych tekstach chry-
stocentryzm kultu świętych. Fundamentem czci oddawanej wszystkim świętym jest 
bowiem fakt, że w życiu doczesnym naśladowali Chrystusa i po śmierci otrzymali 
udział w chwale Pana81.

Antyfona na komunię, będąca tą samą, co w mszale potrydenckim, przywołuje trzy 
błogosławieństwa proklamowane w Ewangelii, wskazując na tych, którzy są czystego 
serca, wprowadzają pokój i są prześladowani (por. Mt 5,8-10)82. Modlitwa po komu-
nii natomiast uwypukla jeszcze raz prawdę, że tylko Bóg jedynie jest święty, którego 
wierni wielbią we wszystkich świętych. W modlitwie tej błagano jednocześnie Boga, 
aby dzięki uświęceniu otrzymali pełnię miłości i po pielgrzymce wiary mogli przejść 
od stołu Eucharystii do ucztowania w niebiańskiej ojczyźnie83.

Treści teologiczne przedstawione w liturgii tego dnia zostały jeszcze raz podkreślo-
ne w uroczystym błogosławieństwie. Bóg nazwany jest tu chwałą i radością świętych, 
który pozwala obchodzić ich uroczystość. Wstawiennictwo świętych ma szczegól-
nie uwolnić wiernych od zła doczesnego, a ich przykład pociągać do życia w służbie 
Bogu i bliźnim. Celem natomiast tego świętowania jest udział kiedyś w radości zba-
wionych w niebie84.

Podobnie teksty Liturgii Godzin poddają medytacji misterium tego święta. Chry-
stocentryzm świętowania został podkreślony w hymnach na tę uroczystość. Hymn 
nieszporny Christe, redemptor omnium... [O Chryste, Zbawco ludzkości...] skierowa-
ny do Chrystusa ukazuje pewną gradację w Królestwie niebiańskim. Jest on tekstem 
pełnym uwielbienia i prośby kierowanej za wstawiennictwem świętych. Na pierw-
szym miejscu wśród orędowników stawia postać Bogurodzicy, aby czuwała nad swy-

80  Vere dignum... Nobis enim hodie civitatem tuam tribuis celebrare, quae mater nostra est, caelestisque 
Ierusalem, ubi iam te in aeternum fratrum nostrorum corona collaudat. Ad quam peregrini, per fidem ac-
cedentes, alacriter festinamus, congaudentes de Ecclesiae sublimium glorificatione membrorum, qua simul 
fragilitati nostrae adiumenta et exempla concedis. Et ideo, cum ipsorum Angelorumque frequentia, una te 
magnificamus, laudis voce clamantes; tamże, s. 856-857.
81  Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986, s. 315*, 322*. 
82  Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt: beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur: beati 
qui persecutionem patiuntur propter iustitiam, quoniam ipsorum est regnum caelorum; MR 2002, s. 858.
83  Mirabilem te, Deus, et unum Sanctum in omnibus Sanctis tuis adorantes, tuam gratiam imploramus, 
qua, sanctificationem in tui amoris plenitudine cosummantes, ex hac mensa peregrinantium ad caelestis 
patriae convivium transeamus; tamże, s. 858.
84  Deus, gloria et exsultatio Sanctorum, benedicat vos benedictione perpetua, qui vobis tribuat eximiis 
suffragis roborari. Amen. Eorum interccessione a praesentibus malis liberari, et exemplis sanctae conver-
sationis instructi, in servitio Dei fratrumque inveniamini semper intenti. Amen. Quatenus cum iis omnibus 
valeatis illius patriae vos gaudia possidere, in qua filios suos supernis coniungi civibus in pace perpetua 
sancta laetatur Ecclesia. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descen-
dat super vos et maneat semper; tamże, s. 614.
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mi sługami. W dalszej kolejności ta modlitwa do Chrystusa zanoszona jest za wsta-
wiennictwem aniołów, aby Pan zechciał zachować wszystkich ludzi od wszelkiego 
zła. Prośba o zyskanie zbawienia jest natomiast kierowana za wstawiennictwem pro-
roków oraz apostołów Chrystusa. Święci męczennicy są błagani, aby pomogli dojść 
do nieba dzięki ich wstawiennictwu. W ostatnich strofach błagano o orędownictwo 
pozostałych świętych, szczególnie tych, którzy należeli do grona białych męczenni-
ków, jak: dziewice, mnichów, czy też innych wyznawców. Prośba dotyczyła pragnie-
nia, aby uprosili oni dla wierzących łaskę osiągnięcia królestwa Pana85. Hymn ten 
znano już od IX wieku i w nieco zmienionej formie został umieszczony w Liturgii 
Godzin po Soborze Watykańskim II86.

Antyfony do psalmów Pierwszych Nieszporów układają się w sekwencję ukazu-
jącą wywyższenie świętych. Radość szczęśliwości i zbawienia podkreśla myśl, że 
światłość wiekuista będzie świecić świętym Pana przez całą wieczność (1 Ant.). Oni 
bowiem będą radością miasta Bożego Jeruzalem (2 Ant.), aby śpiewać przed tronem 
Boga i Baranka nową pieśń (3 Ant.). Motyw o nowym Jeruzalem powtórzony zo-
staje w czytaniu, wskazując na fakt przystąpienia do świętego miasta na uroczyste 
zebranie. W centrum tych tekstów znajduje się Chrystus jako jedyny pośrednik No-
wego Testamentu (por. Hbr 12,22-24). Cel zbawionych podkreślono również w An-
tyfonie do Pieśni Maryi, gdzie powołaniem wszystkich świętych różnych stanów jest 
uwielbienie Trójjedynego Boga. Bóg jako źródło i inicjator świętości ukazany został 
w prośbach tej godziny. To On ustanowił Apostołów fundamentem Kościoła, męczen-
nikom udzielił daru męstwa, dziewice obdarzył łaską naśladowania czystości i nie-
winności Chrystusa, a przez świętych objawia swoje oblicze oraz naukę87.

Teocentryzm kultu świętych wyraża sam werset Invitatorium. Jest on wezwaniem 
do wszystkich uczestników liturgii, aby w ten dzień uwielbiać Boga w zgromadze-
niu świętych88. Pewien niuans można odnaleźć w tekście łacińskim, zapraszającym 
do chwalby Boga, który jest wychwalany w zgromadzeniu świętych: Deum, qui glo-
rificatur in concilio sanctorum, venite, adoremus89. Chrystocentryczna wizja kultu 
świętych została natomiast nakreślona w hymnie Godziny Czytań Christe, caelorum 
habitator alme..., który sięga X wieku90. Tekst ten sławi Chrystusa jako zbawienie 
świętych, ich życie i nadzieję, którego błogosławią wszyscy aniołowie i święci. Po-
dobnie w hymnie tym kierowana jest modlitwa do Zbawcy, aby za wstawiennictwem 
Maryi pośpieszył z ratunkiem wszystkim wiernym i dopomógł im dojść do wiecz-
nego życia, którego celem jest uwielbianie Boga91. Powraca tutaj myśl wstawiennic-
twa Maryi wyrażona w ikonografii jako Tej, która wskazuje na Chrystusa – Drogę 
(Hodegetria)92.

85  Por. LH, s. 1232; LG, s. 1305.
86  W. Danielski, Christe, Redemptor omnium, conserva, EK, t. III, kol. 271-272.
87  Por. LH, s. 1232-1236; LG, s. 1305-1311.
88  Por. J. Szczych, Święci nas oczekują, Kraków 2009, s. 53.
89  Por. LH, s. 1236.
90  Por. W. Danielski, Christe, caelorum habitator alme, EK, t. III, kol. 270.
91  Por. LH, s. 1236-1237; LG, s. 1311-1312. 
92  Por. M. Kruk, Maryja. X. W ikonografii, EK, t. XII, kol. 61.
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Podobnie pozostałe teksty tej godziny wskazują na Zbawiciela. Antyfony psal-
miczne podkreślają, że to On uwieńczył swoich wiernych czcią i chwałą, dlatego Jego 
imię jest przedziwne (1 Ant.). Jednocześnie Jezus wzywa do zachowania czystości 
serca, by móc oglądać Boga (2 Ant.) i sam ukazał swoim świętym drogę życia i na-
pełnia ich radością przy sobie (3 Ant.). Czytania tej godziny układają się w sekwencję 
chwalby świętych. Wizja odkupionych z każdego pokolenia, języka i narodu wska-
zuje na dziękczynienie Bogu za to, że został zabity za swój lud (por. Ap 5,1-14). Św. 
Bernard natomiast stawia retoryczne pytanie: po co świętym wygłaszane pochwały?! 
W odpowiedzi podaje, że poprzez świętowanie korzyści otrzymują sami wierni Ko-
ścioła pielgrzymującego. Do pierwszych z nich należy bowiem pragnienie przebywa-
nia z nimi. Drugim życzeniem jest natomiast pragnienie, aby Pan ukazał się w chwale 
ich życia. Te dary mogą być wyproszone dzięki wstawiennictwu świętych93. Wsta-
wiennictwo to jednak należy odnosić do Chrystusa94.

Misterium Chrystusa zostaje nakreślone podobnie w tekstach Jutrzni. Hymn Iesu, 
salvator saeculi... [Jezu, świata Zbawicielu...] to błaganie, aby Chrystus przyszedł 
z pomocą wszystkim odkupionym. Ten dar wypraszany jest za wstawiennictwem 
wielu świętych. Na pierwszym miejscu przyzywana jest Święta Boża Rodzicielka, 
zjednująca łaskę, a następnie Aniołowie, Patriarchowie i Prorocy, upraszający dar 
przebaczenia. Prośba o rozwiązanie pęta win kierowana jest za wstawiennictwem 
Jana Chrzciciela i wszystkich Apostołów, a o obmycie z grzechów modlący błagają 
zastęp męczenników, wyznawców i dziewic. Przyczyna zakonników, jak też orędow-
nictwo pozostałych świętych ma upraszać u Boga dar życia wiecznego95. Hymn ten 
powstał w IX czy X wieku i przypisywany jest Rabanowi Maurowi, a wprowadzony 
został do liturgii przez papieża Urbana VIII († 1644)96. Antyfony do psalmów podkre-
ślają z jednej strony fakt zamieszkania świętych w Królestwie Niebieskim (1 Ant.), 
jak też oddawanie chwały Panu w zgromadzeniu świętych (2 i 3 Ant.). Do tego zgro-
madzenia powołani są wszyscy ludzie, o czym przypomina krótkie czytanie (por. Ef 
1,17-18), gdyż święci zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca (Ant. do Pieśni Za-
chariasza). Natomiast prośby Jutrzni uwypukla teocentryzm świętowania. Bóg został 
określony jako korona wszystkich świętych, który jest źródłem świętości. W świę-
tych ukazuje odbicie świętości swojego syna, a jednocześnie budzi pragnienie zjed-
noczenia z Nim w tych, którzy jeszcze przebywają na ziemi. Wpatrując się w przy-
kłady świętych i wzywając ich orędownictwa, wierni już teraz mogą jednoczyć się 
z nimi poprzez celebrację Mszy świętej97. Eucharystia jest bowiem dziękczynieniem 
za chwałę udzieloną świętym98.

Antyfony i czytania modlitwy w ciągu dnia to powszechne wezwanie do świętości 
(por. 1 P 1,15-16). O tym, że jest to wezwanie skierowane do wszystkich, świadczy 
niezmierzona liczba zbawionych w eschatycznej wizji świętego miasta Jeruzalem, 

93  Por. LH, s. 1237-1242; LG, s. 1312-1317.
94  Por. B. Nadolski, Liturgika, s. 172.
95  Por. LH, s. 1243; LG, s. 1317-1318.
96  Por. M. Straszewicz, Iesu Salvator saeculi, EK, t. VI, kol. 1438-1439.
97  Por. LH, s. 1243-1244; LG, s. 1318-1319.
98  Por. W. Pałęcki, Rok liturgiczny Paschą Chrystusa, Sandomierz 2006, s. 335.
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w którym będą panowały radość i wesele (por. Iz 65,18-19), jak też będzie rozbrzmie-
wać chwalba na cześć jedynego Boga i Baranka (por. Ant. Modlitwy przedpołudnio-
wej; Ap 21,10-11; 22,3b-4). Teraz także Kościół głosi ich chwałę i mądrość (Ant. 
Modlitwy południowej), gdyż dzięki wierze dokonali czynów sprawiedliwych (Ant. 
Modlitwy popołudniowej)99. Teksty te wskazują na szczególne zasługi świętych 
i nagrodę100.

Doksologią świętych tej Uroczystości są teksty Drugich Nieszporów, które brzmią 
mocnym akordem dziękczynienia. Do wizji eschatycznej nawiązuje już pierwsza 
antyfona przedkładająca obraz wielkiego tłumu (1 Ant.). Oni bowiem zostali do-
świadczeni przez Pana i zostali uznani godnymi Boga (2 Ant.). Ta godność dotyczy 
wszystkich ludzi odkupionych we krwi Chrystusa, którzy stali się królestwem dla 
Stwórcy (3 Ant.). Tę ostatnią myśl podejmuje jeszcze raz krótkie czytanie i Antyfona 
do Pieśni Maryi. Wezwanie do świętości dotyczy wszystkich ludzi, dlatego warun-
kiem koniecznym jest oczyszczenie ciała i ducha (por. 2 Kor 6,16b; 7,1), aby móc 
uczestniczyć w królestwie, w którym święci radują się z Chrystusem i odziani w białe 
szaty towarzyszą Barankowi (Ant. do Pieśni Maryi)101. Motyw ten odnajduje swoje 
dopełnienie w teologii eschatycznej zakorzenionej w Misterium Paschalnym Pana.

Zakończenie
Celebracja Uroczystości Wszystkich Świętych jest obchodzeniem Misterium Chry-

stusa, które objawia się podczas liturgicznego świętowania. Teksty liturgiczne, jak 
też historyczne kształtowanie się tego święta wskazują na pierwszym miejscu na teo-
centryczne ujęcie kultu świętych. Podkreślają one fakt, że Bóg jest źródłem święto-
ści, a sami święci jedynie odzwierciedlają w swoim życiu i postępowaniu świętość 
Stwórcy. Rozwijający się kult męczenników, jak też później innych stanów świętości, 
doprowadził do ukształtowania się uroczystości obejmującej swym wspomnieniem 
nie tylko tych, którzy przelali krew dla Chrystusa, ale również niezliczonej liczby 
innych, którzy świadczyli w swoim życiu o Bogu. Proklamowana wizja niezliczonej 
liczby osób wokół tronu Boga i Baranka z Księgi Apokalipsy sięga najstarszych lek-
cjonarzy mszalnych, wskazując tym samym na powszechność zbawienia.

Przejawy kultu w pierwszych wiekach chrześcijaństwa ukazują zarówno chry-
stocentryczne, jak też eklezjalne podstawy tej uroczystości. W pierwszych wiekach 
czczono bowiem świętych jako ucieleśnienie i ukazanie misterium Chrystusa. Spo-
glądano na nich jako na najdostojniejszych członków w Mistycznym Ciele Pana, któ-
rzy otrzymują ten blask od niego jako Głowy. Kult ten w pierwszym rzędzie nie zwra-
cał tyle uwagi na zalety i właściwości poszczególnych osób, czy też dokonane przez 
nich heroiczne czyny, ale zachęta Invitatorium Uroczystości Wszystkich Świętych 
od początku wzywała, aby oddając cześć świętym, uwielbiać w nich samego Boga. 
To tylko dzięki świętości Pana osiągnęli doskonałość, a Chrystus jest ich diademem 
królewskim.

99  Por. LH, s. 1245-1246; LG, s. 1319-1320.
100  Por. J. Szczych, s. 68.
101  Por. LH, s. 1246-1248; LG, s. 1320-1323.
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Paschalny aspekt kultu Wszystkich Świętych podkreślany jest przede wszystkim 
na przykładzie świętych męczenników. Podobnie jak Chrystus poprzez wydarze-
nie paschalne zasiadł po prawicy Boga (por. Hbr 10,12), tak samo święci przeszli 
do chwały zbawionych dzięki złożonemu świadectwu i zostali uświęceni w mocy 
jedynej ofiary paschalnej (por. Hbr 10,14). Dokonuje się to poprzez życie zgodne 
z Ewangelią, której kompendium jest droga Ośmiu Błogosławieństw.

Ważną kwestią podczas świętowania Uroczystości Wszystkich Świętych jest teo-
logia wstawiennictwa. Chrystocentryczne ujęcie kultu świętych wskazuje, że tylko 
Chrystus jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem, a człowiekiem. Myśl tę pod-
kreślają teksty modlitw wstawienniczych Jutrzni i Nieszporów po Soborze Watykań-
skim II. Modlitwy te zanoszone są do Ojca przez Chrystusa, upraszając orędownictwa 
świętych. Obchodząc wspomnienie Wszystkich Świętych, celebrowane i uobecniane 
jest całe Misterium Chrystusa, wskazując zarówno na skutek daru Odkupienia, jak też 
motyw naśladowania Pana, zrealizowany na przykładzie świętych. Jest to jednocze-
śnie wezwanie do wejścia na drogę świętości dla wszystkich chrześcijan.

Proklamowane treści teologiczne tekstów liturgicznych Uroczystości Wszystkich 
Świętych pozwolą na pewno na coraz to owocniejsze obchodzenie tego dnia świą-
tecznego. Wyraźniejsze podkreślanie teocentrycznego, chrystologicznego, paschalne-
go oraz eschatycznego charakteru tego święta pozwoli na ujmowanie we właściwych 
proporcjach zagadnień związanych ze wstawiennictwem świętych. Jednocześnie 
ukaże tym wyraźniej motyw naśladowania świętych nie tylko jako wzoru, ale jako 
przykładu naśladowania samego Pana, które powinno mieć miejsce we wszystkich 
stanach życia. Kult liturgiczny świętych w ich Uroczystość postrzegany przez pry-
zmat tradycji i liturgii pozwoli jednocześnie otwierać skarbiec liturgii i odkrywać 
jego znaczenie w życiu chrześcijańskim.
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WOJCIECH MROCZKA

Okręg parafialny w latach 1510-1772
Brak jest opracowań, które w całości poświęcone byłyby kolbuszowskiemu okrę-

gowi parafialnemu. Możemy na ten temat spotkać tylko niewielkie wzmianki w pra-
cach: Waldemara Kowalskiego1, Sławomira Zycha2 i Macieja Skowrońskiego3. In-
formacje zawarte w publikacjach wyżej wymienionych autorów są lakoniczne, ale 
zawierają wykazy osad znajdujących się w tym okręgu. Dotyczą one jednak tylko 
niektórych lat i wieków. W opracowaniach autorstwa Sławomira Zycha zestawienie 
to odnosi się do roku 1764, a Maciej Skowroński odnotował miejscowości z XVI wie-
ku i z roku 1795. Natomiast w pracy Waldemara Kowalskiego znajdziemy co prawda 
dane o charakterze przekrojowym, informujące w jakich latach i wiekach pojawiały 
się kolejne osady w kolbuszowskim okręgu parafialnym, ale jest tam wiele mylnych 
ustaleń, które dotyczą zwłaszcza czasu pojawienia się poszczególnych miejscowo-
ści. Jest to zapewne spowodowane tym, że informacje te są przede wszystkim opar-
te na protokołach z wizytacji kościelnych, w których niestety wiele wsi nie zostało 
odnotowywanych. Nie wykorzystano natomiast takiego źródła historycznego, jakim 
są kolbuszowskie akta metrykalne4, dzięki którym, począwszy od roku 1640, można 
w miarę precyzyjnie określić datę początków dziejów poszczególnych wsi tworzą-
cych kolbuszowski okręg parafialny. Nie bez znaczenia jest również to, że źródło, 
jakim są metryki, dostarcza także wiele wiadomości dotyczących zmian w nazewnic-
twie miejscowości oraz są w nich wymienione bardzo małe, nieznane dzisiaj osady, 
które kiedyś tu były, a brak jest o nich wiadomości w innych dokumentach5. Można 
też w metrykach znaleźć pewne przekazy związane z procesami osadniczymi, jakie 
tu miały miejsce po roku 1640. Poza tym, uwzględniając takie dane jak choćby liczba 
chrztów, można się pokusić o określenie pod względem demograficznym wielkości 
poszczególnych wsi. W niniejszym opracowaniu chcę ukazać kolbuszowski okręg 
parafialny w okresie od roku 1510 do 1772. Podstawową bazę źródłową stanowią 
kolbuszowskie akta metrykalne, niektóre protokoły wizytacji kościelnych z wieków 
XVII i XVIII oraz publikacje dotyczące dziejów osadnictwa i Kościoła w regionie 
kolbuszowskim.

1  W. Kowalski, Dzieje parafii Kolbuszowa w okresie przedrozbiorowym, w: Kolbuszowa. 300 lat miasta. 
Materiały z sesji naukowej 6-7 X 2000 r., red. J. Bardan, Kolbuszowa 2001, s. 24.
2  S. Zych, Z badań nad dziejami kolbuszowskiej parafii farnej, cz. 1, Kolbuszowa 2004, s. 5; tenże, 
Z dziejów Kościoła katolickiego na terenie obecnej diecezji rzeszowskiej, Kolbuszowa 2010, s.106.
3  M. Skowroński, Kolbuszowa. Krótki zarys dziejów, dodatek do ZK, 1999, nr 6, s. 25.
4  Dwie najstarsze księgi metrykalne znajdujące się w Archiwum Parafialnym w Kolbuszowej to: Liber 
Baptisatorum ecclesia prop. Kolbuszoviensis ab Anno 1640 mense Aprilis ad A. 1663 mense Majus, tomus 
1 (dalej: APK, Liber Baptisatorum, t. 1) oraz Liber Copulatorum ecclesia prop. Kolbuszoviensis ab A. 1640 
mense Julionis ad A 1675/6, tomus 1 (dalej: APK, Liber Copulatorum, t. 1).
5  Trzy takie osady: Górki, Poręcze i Zaurlica są przedstawione w opracowaniu Trzy nieznane osady 
w XVII-wiecznym kolbuszowskim okręgu parafialnym.
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Kolbuszowska parafia na początku swego istnienia obejmowała swym zasięgiem 
dwie osady: Werynię Małą i Wielką6. Nie wiadomo, czy były to samodzielne wioski, 
czy też stanowiły części jednej wsi. Za tą pierwszą ewentualnością opowiada się Piotr 
Miodunka, twierdząc, że były dwie nowe lokacje7. Natomiast znawca historii regionu 
kolbuszowskiego Maciej Skowroński uważa, że były to dwie części tej samej wsi8. 
Takiego zdania jest również autor niniejszego opracowania9. Mimo że obecny stan 
badań dotyczący procesów osadniczych okolic Kolbuszowej nie pozwala na udzie-
lenie jednoznacznej odpowiedzi w powyższej sprawie, to bezspornym jest fakt, iż 
Werynia Mała oraz Wielka to późniejsze miejscowości o nazwie Kolbuszowa i Wery-
nia, chociaż i tu nie jest rozstrzygnięta kwestia, która z nich była kolebką dzisiejszej 
stolicy powiatu kolbuszowskiego. W tym temacie nadal brak zgody wśród badaczy 
dziejów kolbuszowskiego regionu. Natomiast jest pełna zgoda co do tego, że tylko 
te dwie osady do drugiej połowy XVI wieku tworzyły okręg kolbuszowskiej parafii. 
Należy zaznaczyć, że w tym okresie, na tym terenie był również jeden folwark zwany 
Podsobnie, którego zabudowania wzniesiono na miejscu dawnego sołectwa, do roku 
1513 należącego do Mikołaja Kolbuskiego10. W tych dwóch wioskach w roku 1536 r. 
było osiadłych 62 kmieci i 11 zagrodników. Były także 2 karczmy, młyn wodny  
i 2 sadzawki11.

Kolbuszowski okręg parafialny ciągle się powiększał w wyniku kolonizacji ol-
brzymich terenów leśnych rozciągających się na zachód i południe od Weryni i Kol-
buszowej, gdzie od XVI do XVIII wieku włącznie powstawały wciąż nowe osady. 
Pierwszą z nich był Świerczów. Maciej Skowroński twierdzi, że miało to miejsce 
przed rokiem 157212. Natomiast w innym opracowaniu poświęconym dziejom tej wsi 
można spotkać się z informacją, że pierwsza wzmianka o niej pochodzi z roku 158113, 
a jej właścicielem był wtedy Stanisław Tarnowski, który płacił podatek od 7 zagród 
i 3 komorników14. Za czasów zarządzania dobrami kolbuszowskimi przez Stanisła-
wa Tarnowskiego, który był bardzo dobrym gospodarzem, nastąpił dynamiczny roz-
wój Kolbuszowej i Weryni, gdzie w roku 1581 było już 66 kmieci, 20 zagrodników,  

6  P. Miodunka, Sieć parafialna nad Dolną Wisłoką w średniowieczu (do ok. 1530 r.), „Rocznik Mielec-
ki”, nr 2, 1999, s.109; tenże, Kolbuszowa czy Werynia Wielka? Początki osady w świetle nowej interpre-
tacji źródeł, ZK, 2004, nr 5, s. 22-23; tenże, Rola Mieleckich i Tarnowskich z linii rzemieńskiej w rozwoju 
osadnictwa na obszarze Puszczy Sandomierskiej, RK, nr 7, 2003, s.19; W. Mroczka, S. Zych, Kilka uwag 
o początkach procesów osadniczych na terenie Weryni i Kolbuszowej, ZK, 2003, nr 4, s.16-17; W. Mrocz-
ka, O początkach kolbuszowskiej parafii, ZK, 2008, nr 10, s. 23-24; M. Piórek, Pięć wieków Weryni. Zarys 
dziejów wsi XVI-XX w., Kolbuszowa 2004, s. 49.
7  P. Miodunka, Sieć parafialna, s.109; tenże, Kolbuszowa czy Werynia, s. 22; tenże, Rola Mieleckich, 
s. 20.
8  M. Skowroński, O Weryni w przeddzień jubileuszowej fety, ZK, 2003, nr 12, s. 20-21.
9  W. Mroczka, Jeszcze raz o początkach Kolbuszowej i Weryni, PK, 2004, nr 132-133, s. 5; tenże, O po-
czątkach kolbuszowskiej parafii, ZK, 2008, nr 10, s. 23-24.
10  M. Skowroński, Kolbuszowa. Krótki, s. 5.
11  Tamże, s. 6.
12  Tamże, s. 25.
13  Świerczów. Szkice z dziejów wsi, red. S. Zych, Kolbuszowa 2000, s. 15.
14  Tamże.
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12 komorników z bydłem, 10 bez bydła, 6 ubogich i 22 rzemieślników. Funkcjonowa-
ły też 4 karczmy i został założony folwark Wojków15.

W protokołach z wizytacji z roku 1604 w kolbuszowskim okręgu parafialnym 
zostały wymienione tylko 3 wsie: Kolbuszowa, Świerczów i Werynia16. Należy jed-
nak sądzić, że już wtedy były rozpoczęte procesy kolonizacyjne na terenie nie tylko 
Przedborza, którego początki według Macieja Skowrońskiego sięgają roku 159317, 
ale także Bukowca, Domatkowa, Kupna i Woli Domatkowskiej. Mimo że miejsco-
wości te nie zostały w protokołach wizytacyjnych z roku 1604 odnotowane, można 
domniemywać, że już wtedy istniały. Taki sąd jest zasadny, gdyż są przypadki, że 
osada wymieniona w aktach metrykalnych pod koniec pierwszej połowy XVII wieku, 
w dokumentach wizytacyjnych została odnotowana dopiero ponad 100 lat później. 
Tak było w przypadku osady Malców, o której mamy informację dopiero w proto-
kole wizytacyjnym z roku 174818, a tymczasem kolbuszowskie metryki odnotowały 
tę miejscowość już w roku 164019. Podobnie było w przypadku Huty Przedborskiej, 
która w tym źródle jest wymieniona kilka razy w latach 40. XVII wieku, a pierwszy 
zapis dotyczący tej osady pochodzi z roku 164620, natomiast w dokumentach wizy-
tacyjnych jest wymieniona dopiero w roku 176421. Także w przypadku kilku innych 
wsi początki ich dziejów w zapisach metrykalnych są dużo starsze niż te w aktach 
wizytacyjnych. Przez analogię można sądzić, że początki miejscowości: Bukowiec, 
Kupno, Przedbórz, Smarkulów i Wola Domatków, które zostały wymienione w do-
kumentach wizytacyjnych dopiero w roku 164622, należy umieścić wiele dziesiątków 

15  M. Skowroński, Kolbuszowa. Krótki, s. 6.
16  AKapMK, sygn. AVCap. 23, Acta visitationis ecclesiarum archidiaconatus Sandomiriensis sub R. D. 
Bernardo Maciejowski episcopo Cracoviensi duce Severiensi. Exequutio visitationis pergebatur Sandomi-
riae die 16 Martii ad Aprilis Anno Domini 1604, k. 24. Fotokopia ze zbiorów ks. dr. S. Zycha.
17  M. Skowroński, Powiat Kolbuszowski, [b.m.] 2000, s. 100. 
18  AKMK, sygn. AV 42, Acta visitationis ecclesiarum In decanatibus Rudnicensi et Miechocinensi 
sub auspiciis et regimine Celsissimi Principis R.D. Andrease Stanislai Kostka comitis in Załuskie Zału-
ski episcopi Cracoviensis ducis Severiae, per me Andream Potocki Canonicum ecclesiarium cathedratium 
Chelmensis et coadiutorum Cracoviensis archidiaconum et officialem Sandomiriensem expeditae diebus 
Januarii et Martii Anno Domini 1748. Fotokopia ze zbiorów ks. dr. S. Zycha.
19  Osadę Malców odnotowano w aktach metrykalnych w roku 1640 dwa razy: 1 lipca, kiedy to jako 
matka chrzestna została wymieniona Anna Mazurówna de Malcow (APK, Liber Baptisatorum, t. 1, s. 3), 
która 11 listopada 1640 zawarła związek małżeński z Jakubem Kołodziejczykiem z Kupna (APK, Liber 
Copulatorum, t. 1, s. 2). 
20  Po raz pierwszy osada o nazwie Huta została wymieniona w kolbuszowskich aktach metrykalnych 
27 września 1646 r. Por. APK, Liber Baptisatorum, t. 1, s. 64. Z kolei 24 marca 1647 r. zapisano: „Ego 
Adamus Czyzewic Parocho Colbusow. Baptisani Zophiam Joannie Andzel et Catherina de Huta”; tamże, 
s. 69. W tym samym roku miejscowość ta została jeszcze odnotowana 12 lipca i 18 sierpnia; tamże, s. 72 
i 73. Por. M. Piórek, Przezwiska i nazwiska mieszkańców Kolbuszowej w latach 1640-1700, Kolbuszowa 
2006, s. 60-61.
21  AKMK, sygn. AV 51, Acta visitationis ecclesiarum in archidiakonatu Sandomiriensi consistentium de 
speciali mandato Clesissimi Principis R.D. Cajetani Ignatii Sołtyk episcope Cracoviensis ducis Severiae, 
per me Joannem Cantium Ligęza STD ecclesiarum Insignis Collegiatae Sandomirientibus 1765 et 1766 
terminatae (Decanatus Połanecensis, Miechocinensis, Rudnicensis et Coprivnicensis), k.114. Fotokopia 
ze zbiorów ks. dr. S. Zycha.
22  AKapMK, sygn. AV 7, Visitatio Sandomieriensis Archidiaconatus Anno Domini 1646 ex commissio-
ne R.D.Petri Gembicki episcopi Cracoviensis ducis Severiae per R.D. Gregorium Kownacki IUD custodem 
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lat wcześniej. Tak uważa również wspomniany badacz dziejów regionu kolbuszow-
skiego Marian Piórek, który twierdzi, że Bukowiec był lokowany pod koniec XVI 
wieku23, a początki dziejów wsi Kupno to druga połowa XVI wieku24.

Na pewno można stwierdzić, że w pierwszej połowie XVI wieku kolbuszowski 
okręg parafialny tworzyły Werynia i Kolbuszowa oraz folwark Podsobnie, a w drugiej 
połowie tamtego stulecia dołączył do nich Świerczów i folwark Wojków. Natomiast 
najprawdopodobniej na przełomie wieków XVI i XVII w tym okręgu pojawiły się 
kolejne wsie: Bukowiec, Domatków, Kupno, Przedbórz i Wola Domatkowska. Brak 
jest jednak dokumentów, które jednoznacznie by to potwierdzały. Dopiero od roku 
1640, bo od tego czasu zachowały się kolbuszowskie akta metrykalne, możemy de-
finitywnie określić, w jakim czasie poszczególne miejscowości pojawiały się w tym 
okręgu. Na podstawie tego źródła możemy stwierdzić, że w roku 1640 w jego skład 
oprócz tych najstarszych, tj. Weryni, Kolbuszowej i Świerczowa, wchodziły także: 
Bukowiec, Domatków, Kupno, Malców, Poręcze, Przedbórz i Wola Domatkowska.

W zapisach metrykalnych z roku 1640 najwięcej razy zostały odnotowane: Kup-
no, Przedbórz, Bukowiec i Wola Domatkowska. Pierwsza z tych miejscowości jest 
wymieniona 31, a druga 27 razy25. Jeżeli więc w ciągu niecałego roku, bo księga 
ochrzczonych była prowadzona od kwietnia, a księga zaślubionych od lipca, nazwy 
tych miejscowości zostały tyle razy odnotowane, to fakt ten przemawia za tym, że 
wioski te były już wtedy dobrze zaludnione, a co za tym idzie procesy osadnicze 
zapewne rozpoczęły się dużo wcześniej. Potwierdzaniem tego jest również liczba 
chrztów. Otóż w ciągu tego niepełnego roku ochrzczono w Kupnie 15, a w Przedbo-
rzu 16 dzieci26.

Na podstawie zapisów metrykalnych wiadomo również, że w roku 1640 mieszka-
ły w Kupnie rodziny określane następującymi mianami: Bajorek, Bartkowic, Dąsik, 
Dziembek, Kaczorek, Knap, Kołodziejczyk, Kozioł, Krawiec, Kret, Lep, Łasek, Maś, 
Miazga, Niezgódka, Pastuła, Pitak, Polek, Półciowicz, Przywara, Safinek, Sofka, Suf-
nar, Watrasik, Węgrzyn, Wiktor, Wróblik, Ząbek27. Natomiast nazwiska mieszkań-
ców Przedborza odnotowane w metrykach w 1640 roku to: Bajor, Boryczka, Bryk, 
Draus, Dziewit, Godek, Kołodziej, Książek, Łyczko, Machlerczyk, Madura, Masia, 
Niedźwiedź, Pądo, Rozmusek, Sączek, Sczęchowic, Sitarz, Skura, Ślusarz, Świer-
czek, Tokarz, Wieloch, Woit, Zioło, Żmudka28. Ta wielość nazwisk odnotowanych 
na przestrzeni tylko kilku miesięcy świadczy także, że były to osady zamieszkałe 

Tarnoviensem, Venceslaum Kostecki praepositum Opocnensem plebanum Malicensem Expedia (Decana-
tus: Coprivnicensis, Rudnicensis, Miechocinensis et Połanecisis), k. 30v. Fotokopia ze zbiorów ks. dr. S. 
Zycha.
23  M. Piórek, Przezwiska, s. 53.
24  Tamże, s. 151, 169.
25  Obliczono w oparciu o APK, Liber Copulatorum, t. 1, s. 1-3; APK, Liber Baptisatorum, t. 1, s. 1-7.
26  Tamże.
27  Por. APK, Liber Baptisatorum, t. 1, s. 1-7; APK, Liber Copulatorum, t. 1, s. 1-3; M. Piórek, Przezwi-
ska, s. 134-150. 
28  APK, Liber Baptisatorum, t. 1, s. 1-7; APK, Liber Copulatorum, t. 1, s. 1-3; M. Piórek, Przezwiska, 
s. 152-169.
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przynajmniej przez kilkadziesiąt rodzin i trudno przypuszczać, by osiadły one tu tuż 
przed rokiem 1640. Raczej można sądzić że proces ten był rozłożony w czasie i mógł 
trwać już kilka dziesięcioleci.

Dużo mniej razy w 1640 roku zostały wymienione w metrykach: Bukowiec i Wola 
Domatkowska. Pierwsza z tych osad została odnotowana 14, a druga 11 razy. Także 
liczba dzieci ochrzczonych była w nich dużo mniejsza, bo od kwietnia do końca 1640 
roku ochrzczono ich w Bukowcu 7, a Woli Domatkowskiej 629. Świadczy to, że były 
to osady dużo mniej zaludnione niż Przedbórz i Kupno, ale wcale na podstawie tej 
dużo mniejszej liczby ochrzczonych nie można twierdzić, że ich dzieje mają młodszą 
metrykę. Zresztą Bukowiec jeszcze na początku XIX wieku był bardzo małą wio-
ską. Otóż w 1808 roku było w nim 26 domów, w których mieszkały 193 osoby30. 
Natomiast, gdy za kryterium wielkości pod względem liczby ludności tych wiosek 
przyjmiemy liczbę ochrzczonych w poszczególnych latach, możemy stwierdzić, że 
do najmniejszych osad w kolbuszowskim okręgu parafialnym w roku 1640 należały: 
Świerczów, gdzie odnotowano tylko 1 chrzest, Domatków – 3 chrzty oraz Malców 
i Poręcze. Z tych dwóch ostatnich nie odnotowano ani jednego chrztu w tym roku, ale 
osady te już wtedy istniały, gdyż nazwa Malców została wymieniona 1 lipca 1640 r. 
w księdze chrztów31 oraz w tym samym roku 11 listopada w księdze zaślubionych32. 
Pierwszy zapis metrykalny w drugiej z tych ksiąg potwierdza również, że funkcjono-
wała już wówczas osada o nazwie Poręcze33.

Pisząc o XVII-wiecznych osadach w kolbuszowskiej parafii, uważam, że należy 
omówić zagadnienia związane z Wolą Domatkowską i Domatkowem. W aktach me-
trykalnych kolbuszowskiego okręgu parafialnego w wiekach XVII i XVIII setki razy 
odnotowano wieś o nazwie Wola Domatkowska, a sporadycznie osady: Wola Smar-
kulowska34, Wola Kasztelańska35, Wola Starościńska36, Wola Kolbuszowska37. Czyż-
by wtedy na tym terenie było aż tyle miejscowości o dwuczłonowej nazwie, z których 
pierwszy to Wola? Sądzę, że tymi kilkoma nazwami, które różniły się tylko przymiot-
nikowym wyróżnikiem, była nazywana ta sama wieś, a drugi zmienny człon jej na-
zwy wskazuje tylko na dawne zaplecze osadnicze oraz przynależność własnościową.

29  Tamże.
30  B. Kumor, Spis wojskowy ludności Galicji z 1808 roku, w: Przeszłość Demograficzna Polski. Mate-
riały i Studia nr 10 za rok 1977, Warszawa-Poznań 1978, s. 78.
31  APK, Liber Baptisatorum, t. 1, s. 3.
32  APK, Liber Copulatorum, t. 1, s. 2.
33  W lipcu 1640 roku zapisano: „Ego Adamus Czyżowic Prarochus Colbusowien. Matrimonium inter 
Sebastianum Watrasik de Widełki et Zophiam Młynarczonka de Poręcze”. Por. tamże, s. 1. Sprawy związa-
ne z osadą Poręcze przedstawiłem w opracowaniu zatytułowanym Trzy nieznane osady w XVII wiecznym, 
kolbuszowskim okręgu parafialnym.
34  Osada o takiej nazwie została odnotowana w kolbuszowskich aktach metrykalnych w latach: 1658, 
1659, 1741 i 1744.
35  Taką nazwę wsi odnotowano w kolbuszowskich aktach metrykalnych po raz pierwszy w 1777 roku. 
36  Tamże.
37  Wieś o takiej nazwie wymieniono w kolbuszowskich aktach metrykalnych w roku 1780.
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W zapisie z wizytacji z roku 1646 odnotowano Smarkulów i Wolę Domatków38; 
brak jest Domatkowa. Tymczasem w aktach metrykalnych w okresie 1640-1646 Do-
matków został wymieniony dziesiątki razy, a Smarkulów ani razu. Z nazwą Smarku-
lów w tym źródle spotkać się można tylko jeden raz i to dopiero w roku 165739. Po-
dobnie jest w przypadku nazwy Wola Domatkowska i Wola Smarkulowska. W aktach 
metrykalnych setki razy odnotowano tę pierwszą, natomiast drugą nazwę tylko kilka 
razy. Po raz pierwszy została ona zapisana w metryce ślubu z 11 sierpnia 1658 r.40 
Spotykamy ją również 24 listopada 1658 r.41 i 12 września 1659 r.42 Jeżeli więc nazwa 
Domatków w zapisach metrykalnych dominuje od 1640 roku, a brak jej w protoko-
łach wizytacyjnych z roku 1646, gdzie z kolei odnotowano Smarkulów, którego poza 
jednym przypadkiem na próżno szukać w aktach metrykalnych, to należy sądzić, że 
wieś określana dzisiaj nazwą Domatków była w XVII wieku nazywana także Smar-
kulowem. Nazwy te stosowano zamiennie. Bardziej urzędową, a zarazem przyjemniej 
brzmiącą była nazwa Domatków, dlatego była stosowana w zapisach metrykalnych. 
Natomiast ta druga, która zapewne była używana raczej w pospolitym obiegu przez 
miejscową ludność, została sporadycznie odnotowana w źródłach. Można sądzić, że 
ten Domatków (Smarkulów) był starszy od sąsiadującej Woli, dlatego też miała ona 
w swej nazwie przymiotnikowy wyróżnik Domatkowska (Smarkulowska), wskazują-
cy na zaplecze prowadzonej tu kiedyś akcji osadniczej.

Uważam, że należy wykluczyć, iż były tu wtedy cztery samodzielne osady o na-
zwach: Domatków, Smarkulów, Wola Domatkowska i Wola Smarkulowska. Jeże-
li by tak było, powinny być one wszystkie odnotowane w kolejnych protokołach 
z wizytacji kościelnych, a przede wszystkim w zapisach metrykalnych. Tymczasem 
dominują w tych źródłach nazwy Domatków i Wola Domatkowska. Smarkulów jest 
tylko raz odnotowany w aktach metrykalnych43 i protokołach wizytacyjnych44. Po-
dobnie jest z nazwą Wola Smarkulowska, która nie jest wymieniona w dokumentach 
wizytacyjnych, a w metrykach tylko kilka razy w latach 50. XVII i 40. XVIII wie-
ku. Należy też wykluczyć, że osady Smarkulów i Wola Smarkulowska w nieznanych 
okolicznościach zanikły. Raczej trzeba przyjąć, że to nie osady zanikły, ale ich drugie 
nazwy. Nie można wykluczyć i takiej ewentualności, że jakaś część Domatkowa była 
wtedy nazywana Smarkulowem i dlatego nazwa ta mogła się pojawić w niektórych 
dokumentach zamiast nazwy Domatków.

Należy zaznaczyć, że na Kolbuszowszczyźnie w okresie przedrozbiorowym wielo-
krotnie wieś była określana dwoma nazwami. Zjawisko to dotyczyło m.in. takich wsi 
jak: Wola Raniżowska, która w XIV wieku była zwana Doblową,45 Zielonka to dawna 

38  AKapMK, sygn. AV 7, k. 30v.
39  APK, Liber Baptisatorum, t. 1, s. 159.
40  APK, Liber Copulatorum, t. 1, s. 51. 
41  Tamże, s. 52.
42  Tamże, s. 53.
43  APK, Liber Baptisatorum, t. 1, s. 159.
44  AKapMK, sygn. AV 7, k. 30v.
45  K. Skowroński, Z dziejów osadnictwa nad Wisłoką w XIV wieku, w: Mediaevalia. W 50 rocznicę 
pracy naukowej Jana Dąbrowskiego, Warszawa 1960, s. 136.
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Ossówka46, Dymarkę nazywano w wiekach XVII i XVIII Przywozem47, a dzisiejsze 
Ostrowy Tuszowskie to dawne Sławogóry48. Takich przykładów potwierdzających, że 
jakaś miejscowość była określana więcej niż jedną nazwą można przytoczyć więcej 
i to nie tylko z naszego regionu. Na przykład na ziemi bełskiej takimi osadami o po-
dwójnej nazwie były Jastrzębica alias Krzywica, Wola Jastrzębicka alias Tęczyńska49. 
Takie przypadki spotkamy i w sąsiadującym z ziemią sandomierską województwie 
ruskim, gdzie dawna Pietraszówka to dzisiejsza Boguchwała50, a wieś Nosówka była 
nazywana Topolówką51.

Na ogół tak bywało, że różne nazwy tej samej osady były używane przez pewien 
czas zamiennie, by po pewnym okresie jedna z nich utrwalała się, a druga ulegała 
zapomnieniu. Tak zapewne był z nazwami Domatków i Smarkulów oraz Wola Do-
matkowska i Wola Smarkulowska. Te pierwsze wyszły zwycięsko z tej rywalizacji. 
Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku Woli Domatkowskiej zaginięcie jej przy-
miotnikowego wyróżnika „Smarkulowska” nie zakończyło definitywnie problemów 
z nazewnictwem tej wsi. Otóż, jak już zasygnalizowałem wcześniej, pojawiły się ta-
kie nazwy jak: Wola Starościńska, Wola Kasztelańska i Wola Kolbuszowska. Dwa 
drugie człony nazwy tej wsi: Starościńska i Kasztelańska były potwierdzeniem, że 
ta miejscowość w okresie przedrozbiorowym należała do niegrodowego starostwa 
ropczyckiego i stanowiła uposażenie kasztelanii sandomierskiej. Ciekawe jest, że za-
częto stosować je dopiero, kiedy majątki starostw i kasztelanii zostały przejęte przez 
austriackiego zaborcę. Być może chodziło o to, aby na początku epoki zaborów przy-
pomnieć dawną, królewską przeszłość tej wsi. Natomiast kolejna nazwa Wola Kolbu-
szowska wskazuje na bliskość miasta Kolbuszowa.

Warto zaznaczyć, że w aktach metrykalnych wielokrotnie spotkać można zapisy, 
że osada ta była określana tylko jednoczłonową nazwą Wola. Taka nazwa tej wsi za-
istniała już w roku 1645, gdy w metryce ślubu z 12 października odnotowano Wa-
lentego Kłeczka i Zofię Madejczonkę de Wola oraz Błażeja Pisczka de Wola52. Wieś 
ta była określana taką jednoczłonową nazwą bez przymiotnikowych wyróżników tak-
że na początku XVIII wieku53 oraz wiele dziesiątków lat później54. Tak więc podsta-
wowy człon tej nazwy to Wola, który był niezmienny, ale w większości przypadków 

46  M. Piórek, Procesy osadnictwa, s. 38
47  W. Mroczka, Procesy osadnicze na terenie wsi Dzikowiec do końca XVIII w., w: Dzikowiec 1566-
2006, red. W. Mroczka, Mielec 2006, s. 89-96. 
48  S. Zych, Parafia i sanktuarium w Ostrowach Tuszowskich. Zarys dziejów, Mielec 2007, s. 9; A. Janu-
szek-Sieradzka, Z dziejów wsi Ostrowy Tuszowskie w XVI-XVII wieku, Mielec 2008, s. 12.
49  A. Janeczek, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV do po-
czątku XVII w., Warszawa 1993, s. 173. 
50  J. Kurtyka, Osadnictwo średniowieczne. Początki osady i miasta, w: Dzieje Rzeszowa, red. F. Kiryk, 
t. 1, Rzeszów 1994, s. 100.
51  Tamże, s. 145; Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1628 roku, wyd. Z. Budzyński, K. Przyboś, 
w: Polska południowo-wschodnia w epoce nowożytnej. Źródła dziejowe, t. 1, cz. 1 i cz. 2, Przemyśl-Rze-
szów 1997, s. 158, 120; S. Zych, Z dziejów, s. 137.
52  APK, Liber Copulatorum, t. I, s. 16.
53  APK, Liber Baptisatorum, t. 3, s. 118, 119, 120 i in.
54  Zapisy de Wola spotkamy w kolbuszowskich aktach metrykalnych w latach 70. XVIII wieku.
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uzupełniany przymiotnikowym wyróżnikiem Domatkowska, a bardzo rzadko Smar-
kulowska. Natomiast w drugiej połowie XVIII wieku spotkano również drugie człony 
tej nazwy: Starościńska, Kasztelańska, Kolbuszowska.

Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czym była spowodowana ta wielość nazw, 
jakimi określano tę samą miejscowość. Być może wynikało to z tego, że obszar Do-
matkowa i Woli Domatkowskiej był terenem pogranicza między własnością królew-
ską i szlachecką. Na takim pograniczu procesy osadnicze na ogół były niezwykle 
skomplikowane. Dość często powstawały małe, kilkudworzyskowe osady posiada-
jące własne nazwy. Z biegiem czasu nie tyle one zanikały, co raczej następowała ich 
koncentracja w jeden silny gospodarczy organizm. Z tym procesem łączenia związa-
ne było zastępowanie dawnych nazw nowymi. To poplątanie nazewnictwa miejsco-
wości na tym terenie występowało jeszcze w XIX wieku. Otóż w 1848 roku w gro-
madzie Brzezówka była osada o nazwie Rymałkowska Wola55. Od wielu dziesiątków 
lat miejscowość o takiej nazwie już tu nie występuje. Nie wiadomo też, jaka część 
dzisiejszej Brzezówki była nią określana.

W roku 1645 pojawiła się w kolbuszowskim okręgu kolejna niewielka osada 
o nazwie Górki56. Natomiast rok później w aktach metrykalnych natknąć się moż-
na na pierwszy zapis dotyczący hutnictwa na obszarze Przedborza. Otóż w metryce 
z dnia 29 lipca 1646 r. odnotowano chrzest Łazarza z Przedborza, syna Wojciecha 
i Marii Wieloch, którego rodzicami chrzestnymi byli Walenty Pękalka z Krasnobrodu 
i Katarzyna Hutniczka z Medyni57. Ten metrykalny zapis wskazuje, że fachowców 
do tutejszej huty szkła sprowadzono z odległych miejscowości. Huta ta była już wy-
mieniona w lustracji województwa sandomierskiego z roku 162758. Należała do sta-
rostwa ropczyckiego i początkowo przyłączona była do folwarku w Zdziarach59.

Osada o nazwie Huta była wymieniana w kolbuszowskich aktach metrykalnych 
począwszy od roku 1646. 27 września 1646 r. został odnotowany Eugeniusz Zielonka 
de Huta60. Natomiast w roku 1647 nazwę tę wymieniono w metrykach 24 marca61, 12 
lipca62 i 18 sierpnia63. Na podstawie tych zapisów wiadomo, że w Hucie mieszkały 
wówczas rodziny o nazwiskach: Andzel, Haręza, Malarz, Zielonka64. Można sądzić, 
że praca w hucie była swego rodzaju nobilitacją, co uwidoczniło się nawet zmianą 

55  K. Ślusarek, Między dominium a gminą. Przemiany w środowiskach lokalnych Galicji w latach 40.-
70. XIX wieku (Studium na przykładzie Kolbuszowej i Mielca), w: Miasteczko i okolica- od średniowiecza 
do współczesności, red. J. Hoff, Kolbuszowa 2006, s. 110.
56  Sprawy związane z tą osadą przedstawiłem w opracowaniu Trzy nieznane osady w XVII-wiecznym, 
kolbuszowskim okręgu parafialnym.
57  APK, Liber Baptisatorum, t. 1, s. 62.
58  M. Skowroński, Zakłady dawnego hutnictwa żelaza i szkła na terenie Polski południowo-wschodniej 
od XV do pocz. XX wieku, „Rocznik Mielecki”, nr 10-11, 2007-2008, s. 63.
59  Tamże.
60  APK, Liber Baptisatorum, t. 1, s. 64.
61  Tamże, s. 69.
62  Tamże, s. 72.
63  Tamże, s. 73
64  Tamże, s. 64, 69, 72, 73; M. Piórek, Przezwiska, s. 60-61.
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nazwisk osób tam pracujących na takie, które były uznawane za szlacheckie. Dlatego 
też w zapisach metrykalnych w latach 80. XVII wieku osoby zamieszkałe w Hucie, 
wcześniej określane mianami Malarz i Zielonka, były odnotowywane już jako Malar-
ski i Zieliński65.

W połowie XVII wieku kolbuszowski okręg parafialny tworzyły następujące osa-
dy: Bukowiec, Domatków (Smarkulów), Górki, Huta, Kolbuszowa, Kupno, Malców, 
Podsobnie, Poręcze, Przedbórz, Świerczów, Werynia, Wojków, Wola Domatkowska 
(Smarkulowska). Tak znaczny przyrost liczby osad świadczył o niezwykle dynamicz-
nych procesach osadniczych, jakie tu miały miejsce w okresie pierwszego półwiecza 
XVII stulecia. Należy jednak zaznaczyć, że niektóre z tych osad takie jak: Górki, 
Huta, Malców, Podsobnie, Poręcze, Wojków były bardzo małe i stanowiły je obiekty 
gospodarcze i przysiółki.

Największymi wioskami pod względem liczby mieszkańców w kolbuszowskiej 
parafii u schyłku pierwszego półwiecza XVII stulecia były: Kolbuszowa, Przedbórz, 
Werynia i Kupno. Możemy tak domniemywać przede wszystkim na podstawie liczby 
chrztów, a co za tym idzie i liczby rodzących się tam dzieci w okresie 1641-1650. 
Biorąc pod uwagę to kryterium, zdecydowanie największą wioską była Kolbuszowa, 
gdzie na przestrzeni wyżej wymienionych lat ochrzczono 468 osób66. Prawie o po-
łowę mniej było chrztów w Przedborzu, bo odnotowano ich wtedy 24067. Zbliżona 
liczba chrztów była wtedy w Weryni (230)68 i w Kupnie (201)69. Z tych liczb wyni-
kałoby, że Kolbuszowa jak na ówczesne czasy, była bardzo dużą wsią, a Przedbórz, 
Werynię i Kupno można zaliczyć do średnich wiosek. Natomiast biorąc pod uwagę 
liczbę chrztów odnotowanych w metrykach w latach 1640-1650, takie miejscowości 
jak: Domatków (74 chrzty)70, Bukowiec (56 chrztów)71, Świerczów (49 chrztów)72 
i Wola Domatkowska (39 chrztów)73 były niezbyt zasobnymi w ludność. Były to jed-
nak już samodzielne wioski i raczej nie do przyjęcia jest teza, że niektóre z nich jak 
Domatków czy Wola Domatkowska jeszcze w XVIII wieku były przysiółkami74. Tezę 

65  21 kwietnia 1683 r. w aktach metrykalnych został odnotowany Andreas Zieliński alias Hutnik. Por. 
APK, Liber Copulatorum, t. 2, s. 5. Był on mieszkańcem Huty, co potwierdza zapis metrykalny z 1688 
roku, gdy został zapisany jako Andreas Zieliński de Huta. Por. tamże, s. 16. Pierwszy z tych zapisów po-
twierdza, że był hutnikiem, o czym świadczy jego drugie nazwisko. Również w 1688 roku został odno-
towany Gregorius Malarski de Huta. Ponieważ w 1648 roku został w metrykach wymieniony Gregorius 
Malarz de Huta (APK, Liber Baptisatorum, t. 1, s. 48), to niewykluczone, że była to ta sama osoba. Można 
domniemywać, że ta zmiana nazwisk nastąpiła ze względów społecznych, mających na celu swoiste udo-
stojnienie tych osób i zapewne tę szczególną pozycję w środowisku osiągnęli, będąc pracownikami huty.
66  W. Mroczka, Parafia kolbuszowska u schyłku pierwszej połowy XVII wieku w świetle akt metrykal-
nych, w: Pięć wieków Kolbuszowej 1500/1508-2008. Studia, szkice i materiały z dziejów miasta i powiatu, 
red. S. Zych, Kolbuszowa 2009, s. 27.
67  Tamże, s.29.
68  Tamże.
69  Tamże.
70  Tamże
71  Tamże
72  Tamże
73  Tamże
74  M. Skowroński, Kolbuszowa. Krótki, s. 25; tenże, Zakłady, s. 64.
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tę potwierdzają zapisy metrykalne. Oto w roku 1640 roku przy nazwie Domatków za-
pisano villa (wieś)75. W czasach I Rzeczypospolitej, jak i w pierwszych dziesięciole-
ciach epoki zaborów, była to niewielka wioska i w roku 1808 liczyła tylko 30 domów 
zamieszkałych przez 174 osoby76. Mimo tak małej liczby gospodarstw osada ta nie 
była jednak przysiółkiem, tylko samodzielną wsią77.

Te szacunkowe dane oparte na ilości chrztów w połowie XVII wieku, a dotyczące 
wielkości pod względem liczby ludności osad kolbuszowskiej parafii, znajdują po-
twierdzenie w informacjach zawartych w pracach Waldemara Kowalskiego. Otóż we-
dług niego najbardziej ludną wioską była Kolbuszowa, gdzie w roku 1673 mieszkało: 
376 chłopów, 25 czeladzi folwarcznej oraz 3 szlachciców78, natomiast w Weryni było 
wtedy 213 chłopów i 4 czeladzi folwarcznej79. Zdecydowanie mniej ludności było 
w Świerczowie i Woli Domatkowskiej, bo w tej pierwszej osadzie 33, a w drugiej 34 
chłopów80.

Na pewno samodzielnymi osadami nie były wtedy: Górki, Huta, Malców, Podsob-
nie, Poręcze i Wojków. Częściami Przedborza były Huta i Malców. Podsobnie i Woj-
ków to kolbuszowskie folwarki. Natomiast najprawdopodobniej przysiółkiem Kupna 
były Poręcze, a Górki to przysiółek Kolbuszowej. Z upływem czasu w samodzielną 
wieś przekształciły się tylko dwie z nich: Huta, która już w 1733 roku w aktach me-
trykalnych była określana jako villa Huta Przedborska81 oraz Górki, jeżeli przyjmie-
my, że to późniejsza Kolbuszowa Górna. Należy zaznaczyć, że Huta Przedborska była 
też nie tylko w metrykach, ale i w protokołach z wizytacji kościelnych zapisywana 
nazwą Poducie82. Mimo pojawienia się nowych nazw tej wsi, jeszcze na początku 
XIX wieku była ona określana dawną jednoczłonową nazwą Huta83. Stanowiła wciąż 
małą wioskę składającą się w roku 1808 tylko z 29 domów zamieszkałych przez 225 
mieszkańców84.

W drugiej połowie XVII wieku w kolbuszowskim okręgu parafialnym pojawiły 
się następne miejscowości. W aktach metrykalnych już w roku 1677 została po raz 
pierwszy odnotowana Brzezówka85. W protokołach wizytacyjnych pojawiła się ona 
dopiero w roku 172786. Nazwa tej osady była także zapisywana jako Brzozówka. 
Miejscowość ta w metrykach pochodzących z drugiej połowy XVII i pierwszych 

75  Tak został określony Domatków w metryce z dnia 5 grudnia 1640 r. Por. APK, Liber Baptisatorum, t. 
1, s. 6.
76  B. Kumor, s. 96.
77  Tamże.
78  W. Kowalski, s. 25, tabela 1.
79  Tamże.
80  Tamże.
81  APK, Liber Copulatorum, t. 2, s. 57.
82  AKMK, sygn. AV 51, k. 114.
83  B. Kumor, s.117. 
84  Tamże.
85  17 września 1677 r. został ochrzczony Krzysztof syn Daniela i Marianny Sipuła de Brzezówka. Por. 
APK, Liber Baptisatorum, t. 2, s. 83. 
86  W. Kowalski, Dzieje parafii, s. 24; tenże, Uposażenie parafii, s. 268, 346.
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dziesięcioleci XVIII wieku była bardzo rzadko wymieniana, co przemawia za tym, 
że nie była zasobna w ludność. Niewiele w tym względzie zmieniło się przez kolejne 
dziesięciolecia, bo na początku XIX wieku, w roku 1808, wioska ta składała się z 48 
domów, gdzie zamieszkiwało 313 osób87.

Taką drugą małą osadą, która pojawiła się na tym terenie pod koniec XVII wie-
ku, było Zapole. Została ona wymieniona w metrykach już w latach 168588 i 168889. 
Obecnie miejscowość ta należy do parafii Niwiska, ale ponieważ w roku 1765 od-
dawała meszne do kolbuszowskiego kościoła, to niektórzy z historyków uważają, że 
w okresie przedrozbiorowym była w kolbuszowskim okręgu parafialnym90. Trudno 
jednak na podstawie tylko tego jednego źródła tak twierdzić, gdyż w kolbuszowskich 
aktach metrykalnych nazwa tej osady była bardzo sporadycznie odnotowywana, 
co raczej wskazywałoby, że nie była z kolbuszowskim kościołem związana na stałe. 
Pojedyncze zapisy metrykalne dotyczące tej miejscowości świadczą o bardzo małej 
liczbie zamieszkałej tam ludności.

Początek XVIII wieku przyniósł kolejne zmiany w kolonizacji terytorium kol-
buszowskiej parafii. W latach 1690-1700 wieś Kolbuszowa stała się miastem i jako 
oppidum została wymieniona już w roku 169491. Przyległe do niego przedmieścia, 
rozciągnięte wzdłuż drogi od Rzeszowa w kierunku Baranowa i Mielca, przekształci-
ły się w dwie duże wsie: Kolbuszową Górną i Kolbuszową Dolną. Trzeba zaznaczyć, 
że procesy osadnicze na terytorium tych wsi trwały już od wieku XVI, gdyż to wtedy 
powstały tam folwarki Podsobnie i Wojków, a przede wszystkim była tam siedziba 
kolejnych właścicieli Kolbuszowej. Natomiast utworzone na przełomie stuleci XVII 
i XVIII miasto objęło swym zasięgiem tereny na zachód od stawu zamkowego, a trzy 
z jego czterech niw, a mianowicie Cegielnarówka, Jastrzębiec i Podkierkucie, rozcią-
gały się aż po granice Domatkowa, Brzezówki i powstałej nowej osady, która dzisiaj 
jest określana nazwą Nowa Wieś. Czwarta niwa miejska zwana Podstawie obejmowa-
ła obszar od stawu zamkowego po drogę do Sędziszowa.

W aktach metrykalnych przez pierwsze dwa dziesięciolecia XVIII wieku przy 
mieszkańcach tych trzech miejscowości, tj. miasta oraz wsi Kolbuszowa Górna 
i Dolna stawiano nadal zapis de villa Kolbuszowa. Brak zapisów potwierdzających, 
że były one już samodzielnymi, wyodrębnionymi z Kolbuszowej miejscowościa-
mi. Nie zaznaczano również, że Kolbuszowa to miasto. Dopiero od końca drugiego 
dziesięciolecia XVIII wieku spotyka się takie zapisy jak: villa Gura92, villa Dolna 

87  B. Kumor, s. 76.
88  APK, Liber Copulatorum, t. 2, s. 9.
89  Tamże, s. 16.
90  M. Skowroński, Kolbuszowa. Krótki, s. 25.
91  AKS, Visitationes internae et externae decanatuum Koprzywnicensis, Rudnicensis, Miechocinecsis, 
połanecensis ecclasiarum XLII, hospitalium peractae per archidiakonem Sandomieriensem Anno Domini 
MDCXCIV mense Septembri, Octobri, Novembri, sygn. 800, s. 101. Fotokopia ze zbiorów ks. dr. S. Zycha.
92  W metryce z 24 września 1719 r. odnotowano po raz pierwszy zapis „de Villa Gura” poświadczający 
istnienie samodzielnej wsi o nazwie Kolbuszowa Górna (APK, Liber Baptisatorum, t. 3, s. 235). Taki spo-
sób zapisu tej wsi spotkać można w metrykach w kolejnych latach.
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Kolbuszowa93, Gurna Kolbuszowa94, oppido Kolbuszowa95. Takie odnotowywanie 
tych miejscowości trwało jeszcze przez kolejne lata XVIII wieku. W tych zapisach 
metrykalnych brak jest jednak konsekwencji. W tym samym roku Kolbuszowa była 
określana jako opiddum (miasto) oraz jako villa (wieś)96. Mimo tej niekonsekwencji, 
zapisy metrykalne pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, że od końca drugiej de-
kady XVIII wieku kolbuszowska parafia powiększyła się o kolejne dwie samodzielne 
wioski: Kolbuszową Górną i Kolbuszową Dolną, których nazwy były jeszcze przez 
wiele dziesiątków lat różnie zapisywane: Kolbuszowa Dół, Kolbuszowa Dolna, Gura, 
Góra, Gurna Kolbuszowa, Górna Kolbuszowa97.

W pierwszej połowie XVIII wieku, w pobliżu Kolbuszowej odnotowana zosta-
ła kolejna wieś, wzmiankowana w roku 1727 pod nazwą Jaciska98. Również w tym 
samym roku osadę tę wymieniono w kolbuszowskich aktach metrykalnych99. Także 
w następnym roku wystąpiła w tym źródle taka nazwa tej osady100. Dość szybko zo-
stała ona zastąpiona nową, która funkcjonuje do tej pory. Otóż w latach 30. XVIII 
wieku osada ta w zapisach metrykalnych była określana jako Villa noviter101. Wtedy 
też pojawiła się jej polska nazwa –Nowa Wieś102. Ta niewielka miejscowość była tak-
że określana inną nazwą: Jaciszka alias Poręba103. Należy zaznaczyć, że te kolejne 
nazwy nie wyparły zupełnie tej pierwszej, gdyż sporadycznie występowała ona jesz-
cze w latach 60. XVIII wieku. Otóż w metryce chrztu z dnia 1 marca 1762 r. pojawił 
się zapis de villa Jaksiska104. Natomiast w tym samym źródle pod datą 29 stycznia 
1764 r. została zapisana de villa Jaciska105.

Nie można wykluczyć, że dzieje osady o nazwie Nowa Wieś są dużo starsze i się-
gają drugiej połowy XVII wieku. Do takiego stwierdzenia upoważniają niektóre 
zapisy metrykalne. Otóż w metryce chrztu z 8 kwietnia 1685 r. znalazł się zapis de 
Budy106. Miejscowość ta została zapisana w kolbuszowskich aktach także w latach 

93  Taka nazwa tej wsi jest zapisana w metryce z 2 lutego 1727 r. Por. APK, Liber Copulatorum, t. 3, 
s. 31.
94  Tamże, s. 32.
95  Kolbuszowa jako miasto (oppidum) została określona 12 lutego 1720 r. Por. tamże, s. 6.
96  Takie zapisy dotyczące Kolbuszowej możemy spotkać w 1720 roku. Por. tamże.
97  Jeszcze na początku lat 70. XVIII wieku w kolbuszowskich aktach metrykalnych zdarzały się takie 
zapisy jak „de Kolbuszowa”, „de Góra”, „de Dół”. Por. APK, Liber Baptisatorum, t. 5 (1743-1772) [b.s.].
98  M. Skowroński, Powiat, s. 101; Z dziejów Nowej Wsi k. Kolbuszowej, red. S. Zych, Kolbuszowa 
2000, s. 3.
99  W metryce chrztu z 1 grudnia 1727 r. odnotowano Catharinę Kretową de villa Jaciska. Por. APK, 
Liber Baptisatorum, t. 4, b.s.
100  W metryce chrztu z 15 lutego 1728 r. odnotowano Hedwigis Cebulina de Villa Jasiczka. Por tamże.
101  25 sierpnia 1737 r. osada ta została nazwana Villa noviter. Por. APK, Liber Copulatorum, t. 2, s. 68.
102  18 października 1739 r. pojawił się zapis Villa Nova. Por. tamże, s. 76.
103  Taka nazwa tej wsi została odnotowana w kolbuszowskich aktach metrykalnych 29 czerwca 1733 r. 
Por. APK, Liber Copulatorum, t. 3, s. 55.
104  APK, Liber Baptisatorum, t. 5, b.s.
105  Tamże.
106  APK, Liber Baptisatorum, t. 3, s. 26.
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1688 i 1693107. Ponieważ w języku staropolskim budę określano nazwą jata108, to być 
może Jaciskami nazywano tylko tę część Nowej Wsi, która jeszcze dzisiaj jest okre-
ślana nazwą Budy. Przemawiają za tym i zapisy metrykalne z lat 60. XVIII wieku. 
Otóż w roku 1764 w metrykach chrztów kilkanaście razy odnotowano Nową Wieś, 
a tylko jeden raz zapisano de villa Jaciska. Charakter pisma wskazuje, że metryki 
sporządzała ta sama osoba. Dlaczego więc tylko w jednym przypadku zapisała dawną 
nazwę wsi, gdy w pozostałych konsekwentnie odnotowywała ją jako de villa Nowa 
Wieś? Można domniemywać, że ten pojedynczy zapis dotyczył osoby, która mieszka-
ła w części wsi zwanej Jaciska, czyli w przysiółku Budy. Należy jednak stwierdzić, że 
na podstawie tylko kolbuszowskich akt metrykalnych trudno definitywnie udowodnić 
prawdziwość powyższej tezy. Tematyka związana z nazwą i początkami dziejów No-
wej Wsi wymaga dalszych badań.

W XVIII wieku w kolbuszowskim okręgu parafialnym pojawiła się też osada o na-
zwie Zagranice. Została ona wymieniona już w protokołach wizytacyjnych w roku 
1748109. Także w aktach metrykalnych została ona odnotowana mniej więcej w tym 
samym czasie110. Osada ta znajdowała się na południe od Domatkowa i jej nazwa 
przetrwała do dzisiejszych czasów.

W drugim półwieczu XVIII stulecia w kolbuszowskiej parafii, na południe 
od Kupna, powstała następna miejscowość – Poręby Kupieńskie. Została ona wymie-
niona w protokołach wizytacyjnych w roku 1764111. W tym samym roku odnotowano 
ją w kolbuszowskich aktach metrykalnych112. Na obrzeżach miasta i Kolbuszowej 
Dolnej powstało kilka małych enklaw osadniczych określanych takimi nazwami jak: 
Błonie, Piaski, Zwierzyniec, Podbłonie. Pierwsza z tych nazw została wymieniona 
w metrykach już w roku 1766. Kolejne dwie pojawiły się w latach 1773 i 1774, a na-
zwa Podbłonie została odnotowana w 1781 roku.

Jako samodzielną jednostkę osadniczą można potraktować zabudowania właści-
cieli Kolbuszowej, które określano w metrykach łacińską nazwą Aula (Dwór). Taki 
zapis wystąpił w aktach metrykalnych już 14 października 1691 r.113 Liczba osób 
stanowiących dwór kolbuszowski była większa niż ta, którą tworzyli mieszkańcy 
niektórych małych osad tutejszej parafii. Otóż w roku 1720 w otoczeniu Aleksandra 
Dominika Lubomirskiego, ówczesnego właściciela Kolbuszowej, były następująca 
osoby: 11 sług szlacheckich, 7 młodzieży szlacheckiej, 15 pokojowców, 13 lokajów, 
6 trębaczy, 2 muzykantów, 4 pachołków, 4 kucharzy, 4 kuchcików, 9 czeladzi stajen-

107  W metryce ślubu z 14 listopada 1693 r. został wymieniony świadek Michael Tokarz de Budy. Por. 
APK, Liber Copulatorum, t. 2, s. 126. Natomiast w metryce chrztu z 1 listopada 1688 r. pojawił się zapis 
Anna Linowska de villa Budy. Por. APK, Liber Baptisatorum, t. 3, s. 49.
108  A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1957, s. 201.
109  W. Kowalski, Dzieje parafii, s.24.
110  25 października 1751 r. w metryce chrztu została odnotowana Regina Tylutki de Zagranice. Por. 
APK, Liber Baptisatorum, t. 5, b.s.
111  AKMK, sygn. AV 51.
112  Osada o nazwie Poręby Kupieńskie została odnotowana w kolbuszowskich aktach metrykalnych 27 
marca 1764 r. Por. APK, Liber Baptisatorum, t. 5, b.s.
113  APK, Liber Baptisatorum, t. 3, s. 66.
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nej, 4 kamerdynerzy, 2 strzelcy, 2 psiarczykowie, 6 myśliwych, cyrulik, pasztetnik, 
krawiec, rymarz, grupa stangretów z forysiem i kilkudziesięciu rajtarów114. Jeszcze 
liczebniejszy był ten dwór za czasów Sanguszków, bo pojawili się w nim dodatkowo: 
paziowie, rachmistrze , kamerdynerzy, konował, pisarz pokojowy, cukiernik, zegar-
mistrz, administratorzy, oficjaliści, damy dworskie i klientela magnacka115. Wśród 
mieszkańców kolbuszowskiego dworu nie brakowało i obcokrajowców. Potwierdzają 
to i zapisy metrykalne. Otóż w metryce z 4 lutego 1742 r. został odnotowany Carolus 
Berkman Germani ab Aula116. Nic więc dziwnego, że tak liczna zbiorowość, jaką 
był dwór kolbuszowski, który zdecydowanie wyróżniał się statusem społecznym nad 
pozostałymi jednostkami osadniczymi kolbuszowskiej parafii, była w dokumentach 
kościelnych określana oddzielną nazwą.

Można domniemywać, że w kolbuszowskim okręgu parafialnym w okresie przed-
rozbiorowym było również Hucisko. Miejscowość ta została wymieniona w kolbu-
szowskich metrykach po raz pierwszy w roku 1696117. Osadę tę określano także na-
zwą Ucisko. Za tym, że mogła ona wówczas znajdować się w kolbuszowskiej parafii 
przemawia nie tyle jej odnotowanie w tym źródle, co raczej to, że w roku 1765 odda-
wano z niej meszne do kolbuszowskiego kościoła118 oraz że jej mieszkańcy byli tam 
chrzczeni119. Należy jednak zaznaczyć, że mimo sporadycznych metryk mówiących 
o chrzczeniu dzieci z Huciska w kolbuszowskiej świątyni, zapisy te nie upoważniają 
do jednoznacznego stwierdzenia o przynależności tej miejscowości do kolbuszow-
skiego okręgu parafialnego. Otóż w wiekach XVII i XVIII było wiele przypadków, że 
były tu chrzczone dzieci z wielu miejscowości spoza kolbuszowskiej parafii120. Jeśli 
Hucisko i Zapole w okresie przedrozbiorowym były w granicach kolbuszowskiej pa-
rafii, to zapewne niedługo. Po roku 1772 zostały włączone do kościoła w Niwiskach, 
gdyż już w 1792 roku wymieniono je wśród wiosek tej parafii121.

U schyłku okresu przedrozbiorowego kolbuszowski okręg parafialny tworzyło 
miasto Kolbuszowa wraz z małymi enklawami osadniczymi, które powstały na jego 
obszarze, takimi jak: Błonie, Piaski, Podbłonie, folwark Kłodniczówka. Poza tym 
były w nim wsie: Brzezówka, Bukowiec, Domatków (Smarkulów), Huta Przedborska 
(Spoducie, Poducie), Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa Górna, Kupno, Nowa Wieś 
(Jaciska), Poręby Kupieńskie, Przedbórz, Świerczów, Werynia, Wola Domatkowska 
zwana też: Kasztelańską, Kolbuszowską, Smarkulowską, Starościńską oraz dwie 
małe osady Zagranicze i Zwierzyniec. Nie można wykluczyć, że do okręgu tego nale-

114  F. Zacny, Rola dworu Lubomirskich i Sanguszków w rozwoju miasta na przełomie XVII i XVIII wie-
ku, w: Kolbuszowa. 300 lat miasta, s. 57. 
115  Tamże.
116  APK, Liber Copulatorum, t. 2, s. 80.
117  APK, Liber Baptisatorum, t. 3, s. 88.
118  M. Skowroński, Kolbuszowa. Krótki, s. 25
119  24 stycznia 1696 r. w kolbuszowskim kościele ochrzczono syna Kazimierza Krzysztofa i Marianny 
Bystrzanowskich. Por. APK, Liber Baptisatorum, t. 3, s. 88.
120  W aktach metrykalnych kolbuszowskiej parafii w XVII i XVIII wieku odnotowano chrzty dzieci 
z takich miejscowości jak m.in.: Cmolas, Dzikowiec, Kłapówka, Lipnica, Mechowiec, Niwiska, Widełki, 
Wola Raniżowska, Zarębki. Por. APK, Liber Baptisatorum, t. 1, 2, 3, 4, 5.
121  S. Zych, Z dziejów, s. 36.
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żały też wtedy Hucisko (Ucisko) i Zapole. Na jego terytorium znajdowało się również 
kilka folwarków, z których najstarszą metrykę miały Podsobnie i Wojków oraz kol-
buszowski dwór. W niektórych opracowaniach możemy spotkać informacje, że był 
tu i zamek obronny, który został zburzony w roku 1769122.

W przypadku kolbuszowskiej parafii nie znalazła zastosowania zasada, że jej ob-
szar należał do jednego właściciela. Rozpatrując kryteria własnościowe tego teryto-
rium, należy stwierdzić, że nie było ono w całości własnością szlachecką. Myli się 
więc Waldemar Kowalski, twierdząc, że występowała tu tylko taka własność123. Otóż 
było inaczej, gdyż oprócz wiosek będących własnością szlachecką, było tu również 
kilka wsi królewskich. Były nimi Kupno i Poręby Kupieńskie należące do tenuty 
bratkowickiej. Natomiast do kasztelanii sandomierskiej należały: Brzezówka, Do-
matków, Huta Przedborska, Hucisko, Przedbórz i Wola Domatkowska124. Być może 
okresowo do kolbuszowskiej parafii należały także Niwiska i Trześń. Taką tezę stawia 
Waldemar Kowalski125. O ile by tak nawet było, to ta przynależność trwała bardzo 
krótko, bo początki Niwisk to rok 1575126, a już w roku 1593 Zofia Tarnowska ufun-
dowała tu parafię filialną127, która była podporządkowana kościołowi w Rzochowie.

Przez cały omawiany okres następował ciągły proces rozrastania się kolbuszow-
skiego okręgu parafialnego, a było to nierozerwalnie związane z pojawieniem się 
tu nowych osad. W roku 1772 jego terytorium pokrywało się w zasadzie z obszarem 
dzisiejszego miasta i gminy Kolbuszowa, posiadającym powierzchnię 171,5 km2. 
Poza granicami pozostawały tylko: Kłapówka, Widełka i Zarębki128. Jeżeli odejmie-
my od tego 42,49 km², czyli powierzchnię tych trzech wiosek129, uzyskamy obszar 
ówczesnej kolbuszowskiej parafii, który liczył 129,01 km². Jej obszar zwiększyłby 
się natomiast o 11,51 km2 i wynosił 140,52 km2, jeśli w jej granicach były także Hu-
cisko i Zapole130. Tak więc terytorium omawianego okręgu u schyłku I Rzeczpospo-
litej znacznie przekraczało swą wielkością średnią obszarową parafii województwa 
sandomierskiego, którego powierzchnia to 25790 km2 i w XVI wieku odnotowano 
tam 3059 osad, z których 380 było siedzibami parafii rzymskokatolickich131. Wynika 
z tego, że średnio na jedną parafię przypadało 8 miejscowości zajmujących obszar 
67,86 km2. Przez następne dwa stulecia liczba placówek duszpasterskich w tym wo-
jewództwie zwiększyła się bardzo nieznacznie, gdyż około roku 1772 średnia obsza-

122  Pamiętnik Benedykta Gregorowicza, w: Pamiętniki urzędników galicyjskich, Kraków 1978, s. 58.
123  W. Kowalski, Dzieje, s. 25.
124  M. Skowroński, Kolbuszowa. Krótki, s.25.
125  W. Kowalski, Dzieje, s. 24.
126  S. Zych, Z dziejów, s. 33.
127  Tamże, s. 34.
128  W. Mroczka, Powiat kolbuszowski u schyłku XX i na początku XXI wieku (1998-2008), Rzeszów 
2009, s. 9.
129  Dane uzyskane z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Staro-
stwa Powiatowego w Kolbuszowej.
130  Tamże.
131  Atlas historyczny Polski. Województwo sandomierskie w drugiej połowie XVI wieku, red. W. Pałucki, 
cz. 2, Warszawa 1993, s. 56, 75.
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rowa parafii zmniejszyła się tylko do 67,47 km2, a więc była prawie taka sama jak 
w XVI wieku132.

Kolbuszowski okręg parafialny przed rokiem 1772 był podobnej wielkości jak ten 
będący siedzibą dekanatu, to jest miechociński, który liczył 126,2 km2 w XIV wie-
ku133. Należy jednak zaznaczyć, że mimo iż kolbuszowską parafię można było pod 
względem obszarowym zaliczyć wtedy do tych największych w województwie san-
domierskim, to na pewno nie należała do tej grupy w skali całej Polski134, gdyż przed 
rokiem 1772 były i takie na jej terytorium, które znacznie przekraczały 1000 km2.

Ukształtowane w czasach I Rzeczypospolitej granice kolbuszowskiej parafii nie 
uległy zmianom w okresie zaborów. Zmiany nastąpiły dopiero po odzyskaniu niepod-
ległości. Wtedy to rozpoczął się proces odwrotny, tj. stopniowe zmniejszanie się jej 
terytorium, które zapoczątkowane zostało najpierw przez wydzielenie w 1919 roku 
parafii Kupno135, a 10 lat później Przedborza136. Dzisiaj w tym dawnym kolbuszow-
skim okręgu parafialnym jest 7 samodzielnych parafii: Domatków, Kolbuszowa – fara, 
Kolbuszowa – św. Brata Alberta, Kolbuszowa Górna, Kupno, Przedbórz, Werynia137.

Wraz z powiększaniem się kolbuszowskiego okręgu parafialnego zwiększała się 
też na jego terytorium liczba wiernych Ilustruje to poniższe zestawienie138. Poniższy 
wykaz wskazuje, że były takie okresy w dziejach kolbuszowskiej parafii, kiedy liczba 
parafian znacznie się zmniejszała. Nie wiadomo, czy było to spowodowane wojnami, 
epidemiami, czy innymi przyczynami. Jednak na początku epoki rozbiorów nastąpił 
znaczny wzrost liczby wiernych. W 1777 roku było ich już 3600139.

Rok 1646 1676 1694 1727 1736/1738 1747/1748 1764/1766
Liczba 
wiernych 2317 3000 2500 2000 1500 2470 2060

Należy zaznaczyć, że parafię zamieszkiwali nie tylko katolicy, ale począwszy 
od drugiej połowy XVII wieku ciągle przybywało wyznawców judaizmu. Nie jest 
znana ich liczba z początku drugiej połowy XVII wieku140, ale w latach 1747-1748 
było ich 166141, a w roku 1765 w kolbuszowskiej gminie żydowskiej mieszkało już 

132  S. Litak, Podziały administracyjne Kościoła łacińskiego w Polsce około 1772 r., „Kwartalnik Histo-
ryczny”, nr 4, rocznik LXXXIX, Warszawa 1982, s. 569.
133  J. Rawski, Wybrane zagadnienia dotyczące administracji kościelnej w widłach Wisły i Sanu, Tarno-
brzeg 1997, s. 42-42, tabela 3.
134  S. Litak, s. 560.
135  APK, LMK, s. 33.
136  Tamże, s. 36.
137  A. Ziętek-Salwik, Parafie dekanatu kolbuszowskiego, Kolbuszowa 2007, s. 5.
138  Wykaz sporządzono na podstawie danych zawartych w pracy W. Kowalskiego. Por. W. Kowalski, 
Dzieje, s. 26, tabela 2.
139  B. Kumor, s. 45.
140  W. Kowalski, Ludność żydowska a duchowieństwo archidiakonatu sandomierskiego w XII–XVIII 
wieku, „Studia Judaica”, nr 2, 1998, s. 180, uwagi do tabeli 1.
141  Tamże, s. 181, tabela 2.
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677 Żydów142, z czego aż 542 było mieszkańcami miasta143. Przez cały omawiany 
okres w kolbuszowskim okręgu parafialnym ciągle przybywało nowych osad. Poniż-
sze zestawienie ilustruje, jak na przestrzeni lat 1640-1772 odnotowane zostały ich 
nazwy w aktach metrykalnych.

Rok Nazwy osad

1640 Bukowiec, Domatków, Kolbuszowa, Kupno, Malców, Poręcze, Przedbórz, 
Świerczów, Werynia, Wola Domatkowska

1645 Górki, Wola
1646 Huta
1657 Smarkulów
1658 Wola Smarkulowska
1677 Brzezówka (Brzozówka)
1685 Budy
1688 Zapole
1696 Hucisko
1700 Ucisko
1719 Gura
1726 Kolbuszowa Dolna, Dół
1727 Jaciska, Gurna Kolbuszowa
1728 Górna Kolbuszowa
1733 Jaciszka alias Poręba, Huta Przedborska
1737 Villa nowiter
1739 Nowa Wieś
1751 Zagranice
1761 Spoducie
1762 Poducie
1764 Poręby Kupieńskie
1766 Błonie

142  Tamże, s. 183, tabela 3.
143  Tamże.
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WOJCIECH MROCZKA

Trzy nieznane siedemnastowieczne osady
W niektórych dokumentach i publikacjach dotyczących XVII-wiecznych dziejów 

Kolbuszowszczyzny zostały odnotowane osady o nazwach, których dzisiaj na próżno 
szukać nawet na najdokładniejszych mapach. Nie pamiętają o nich również najstarsi 
mieszkańcy Kolbuszowej i okolic. Niniejsze opracowanie poświęcam trzem z tych 
osad. Miejscowości te to: Górki, Poręcze i Zaurlica. Dwie pierwsze z nich zostały 
wymienione w XVII-wiecznych kolbuszowskich aktach metrykalnych1, natomiast 
na nazwę tej trzeciej natknąć się można się w pracach Waldemara Kowalskiego2 i Ma-
riana Piórka3. Drugi z tych badaczy wymienił w swoich opracowaniach również miej-
scowość Górki, choć uważa on, iż znajdowała się ona poza okręgiem kolbuszowskiej 
parafii4. Tenże historyk odnotował także Poręcze i pokusił się nawet o jednoznaczne 
ich zlokalizowanie5. Na temat tej osady opublikował artykuł również autor niniejsze-
go opracowania, sugerując, że była ona związana z kolbuszowskim młynem6.

Mimo pierwszych prób zidentyfikowania niektórych z tych osad, nadal nie jeste-
śmy w stanie udzielić precyzyjnej informacji, co to były za osady i na terenie jakich 
dzisiejszych miejscowości należy je zlokalizować. Na pewno wiemy tylko, że istniały 
one w XVII stuleciu. Pozostaje natomiast do wyjaśnienia, czy były samodzielne, czy 
stanowiły przysiółki innych wsi. Nie można wykluczyć, że niektóre z nich stanowiły 
obiekty gospodarcze, takie jak folwarki czy młyny. Niewykluczone, że były częścią 
zwartej zabudowy wsi, która posiadała własną nazwę. Nie wiemy też, co się z nimi 
stało. Dlaczego później ich nazwy nie zostały już odnotowywane w dokumentach? 
Co było przyczyną ich zaniku? Można brać tu pod uwagę kilka ewentualności. Mo-
gły zostać wchłonięte przez większą miejscowość, w pobliżu której funkcjonowały. 
Nie można wykluczyć, że znikły wraz zaprzestaniem działalności przez dany obiekt 
gospodarczy, przy którym istniały. Ich nazwa mogła także ulec zmianie, gdyż zo-
stała zastąpiona inną lub też przestano jej używać, bo określany nią dany fragment 
wsi zintegrował się z całością osady i nie było potrzeby określania go oddzielną na-

1  APK, Liber Copulatorum ecclesia prop. Kolbuszoviensis ab A: 1640 mense Juli ad A:1675/76, tomus 
1 (dalej: APK, Liber Copulatorum, t.1); Liber Baptisatorum ecclesia prop. Kolbuszoviensis ab Anno 1640 
mense Aprili ad A. 1663 mense Majus, tomus 1 (dalej: APK, Liber Baptisatorum, t. 1); Liber Baptisatorum 
ecclesia prop. Kolbuszoviensis ab A. 1664 mense Februarius ad A. 1679 men. Junium, tomus 2 (dalej: APK, 
Liber Baptisatorum, t. 2). 
2  W. Kowalski, Uposażenie parafii archidiakonatu sandomierskiego w XV-XVIII wieku, Kielce 1998, 
s. 268; tenże, Dzieje parafii Kolbuszowa w okresie przedrozbiorowym, w: Kolbuszowa. 300 lat miasta. 
Materiały z sesji naukowej 6-7 X 2000 r., red. J. Bardan, Kolbuszowa 2001, s. 30.
3  M. Piórek, Proces osadnictwa w południowo-zachodniej części Puszczy Sandomierskiej od XV-XVII 
wieku (Okolice Kolbuszowej), RK, nr 8, 2005, s. 38.
4  Tenże, Zanim powstało miasto Kolbuszowa. Chrzty, śluby, imiona i nazwiska mieszkańców parafii 
kolbuszowskiej w latach 1640-1700, RK, nr 8, 2005, s. 87; tenże, Przezwiska i nazwiska mieszkańców Kol-
buszowej w latach 1640-1700, Kolbuszowa 2006, s. 212-231, tabela 18.
5  Tenże, Przezwiska, s. 128.
6  W. Mroczka, Zapomniana osada Poręcze, ZK, 2004, nr 12, s. 18.
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zwą. W przypadku nazwy, która wywodziła się od nazwiska posesora folwarku, jej 
zanik zapewne miał miejsce, gdy zmieniał się właściciel lub dzierżawca. Mogły być 
również inne powody zaniku tych nazw. W niniejszym opracowaniu chcę przekazać 
informacje o tych trzech wyżej wymienionych osadach i podjąć próbę udzielenia od-
powiedzi na zasygnalizowane pytania.

Osada Górki
Osada Górki została tylko pięć razy odnotowana w kolbuszowskich aktach metry-

kalnych . Cztery razy spotka się tę nazwę w księdze ochrzczonych i jeden raz w księ-
dze ślubów. Oto wykaz metryk, w których została ona odnotowana:

• metryka chrztu z 29 stycznia 1645 r. Agaty Wilczok z Domatkowa, córki Jakuba 
i Zofii; rodzice chrzestni Agaty: Maciej Bańczik de Górki i Agnieszka Wiąckowa7.

• metryka chrztu z 29 stycznia 1645 r. Doroty Skobel z Kupna, córki Jana i Anny; 
rodzice chrzestni Doroty: Maciej Bańczik de Górki i Regina Czsonka de Kupno8.

• metryka chrztu z 3 lutego 1645 r. Agaty Żmuda z Przedborza, córki Szymona 
i Zofii; rodzice chrzestni: Maciej Bańka i Zofia Kramarka Psitkowa, oboje z miej-
scowości Górki9.

• metryka chrztu z 4 lutego 1645 r. Walentego (nazwisko nieczytelne) z Przedborza, 
syna Jakuba i Reginy; rodzice chrzestni: Jan Zięba z Przedborza i Jadwiga Fuda-
lejka de Górki10.

• metryka ślubu z 3 lipca 1644 r. Jana Kostera de Górki z Dorotą Rosionką z Kolbu-
szowej; świadkowie Jan Faraś z Weryni i Wojciech Bełtka z Kolbuszowej11.

Powyższe metryki to jedyne znane dokumenty dotyczące naszego regionu, w któ-
rych osada o nazwie Górki została odnotowana. Co na podstawie tych zapisów me-
trykalnych możemy stwierdzić? Po pierwsze jest to informacja, że taka nazwa pod 
koniec pierwszej połowy XVII wieku funkcjonowała, ale czy określano nią samo-
dzielną osadę, przysiółek, część wsi lub zabudowę związaną z jakimś obiektem go-
spodarczym, tego już nie wiadomo. Podejmijmy więc próbę rozwikłania tej zagadki. 
Możemy to uczynić przede wszystkim w oparciu o zapisy dotyczące mieszkańców 
tej osady. Byli nimi: Maciej Bańczik (Bańka), Zofia Kramarka Psitkowa, Jadwiga 
Fudalejka i Jan Kostera. Analizując zapisy metrykalne dotyczące pierwszej z tych 
osób, można stwierdzić, że Maciej Bańczik był również określany mianem Bańka12 
oraz Bańczyk. Został on dziesiątki razy w latach 1640-1650 odnotowany jako ojciec 
chrzestny dzieci nie tylko z Kolbuszowej, ale i wielu innych wiosek kolbuszowskiej 
parafii. Po raz pierwszy został wymieniony w metrykach 3 kwietnia 1640 r. i zapisa-

7 APK, Liber Baptisatorum, t. 1, s. 50.
8 Tamże.
9 Tamże.
10 Tamże.
11 APK, Liber Copulatorum, t. 1, s. 13
12 APK, Liber Baptisatorum, t. 1., s. 95-96; M. Piórek, Przezwiska, s.63; tenże, Zanim powstało, s. 65.
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no go jako Bańczyk13. Taka forma zapisu nazwiska dominowała w zapisach metry-
kalnych w pierwszej połowie lat 40. XVII wieku. Natomiast w drugiej połowie tego 
okresu już w zdecydowanej większości przypadków dominowało miano Bańka14. Był 
on bardzo często proszony na ojca chrzestnego. I tak w roku 1642 był nim 19 razy, 
w roku 1644 – 21 razy, a w roku 1643 aż 26 razy15. Również w następnych latach zo-
stał wielokrotnie odnotowany jako ojciec chrzestny dzieci kolbuszowskich parafian.

Podejmując próbę wyjaśnienia etymologii jego nazwiska, można domniemywać, 
że miano to wywodzi się od łacińskiej nazwy ławy, czyli kramu, a więc mógł on być 
przykościelnym kramarzem. Otóż łacińska nazwa takiego kramu, czyli ławy to ban-
ci16. I tak zakłady rzemieślnicze były zwane jako banci artificum, kramy sukiennicze 
to banci pannuum, krawieckie – banci sartorum, szewskie – banci sutorum17. Nie 
można wykluczyć, że Maciej Bańczik, a może już i jego przodkowie, był właścicie-
lem takiej ławy to jest banci i stąd jego nazwisko Bańczik- Bańczyk-Bańka.

Etymologia tego nazwiska niewiele jednak pomaga w rozwikłania choćby takiej 
kwestii, czy Górki znajdowały się na terenie parafii kolbuszowskiej, czy poza nią, jak 
to twierdzi wspomniany Marian Piórek. Dużo bardziej pomocne w tej kwestii jest to, 
że osoba Macieja została odnotowywana dziesiątki razy w metrykach na przestrzeni 
kilkunastu lat. Otóż mimo że został on tak często wymieniony w tym źródle, to tylko 
trzy razy zaznaczono, że pochodził z miejscowości Górki, a w pozostałych przypad-
kach zapisano, że był mieszkańcem Kolbuszowej. Na tej podstawie można sądzić, że 
nazwą Górki określano część Kolbuszowej. Na pewno nie była to samodzielna osa-
da, bo gdyby tak było, to w każdym przypadku w metrykach przy nazwisku Macieja 
Bańczika (Bańczyka-Bańki) byłby zapis de Górki. Trudno też zakładać taką ewen-
tualność, aby na stale mieszkał w Kolbuszowej, a tylko pod koniec stycznia i lutego 
1645 roku był mieszkańcem Górek. Otóż jeszcze 21 stycznia 1645 r. odnotowano, 
że pochodził z Kolbuszowej18. Takie też miejsce jego zamieszkania odnotowano 
13 lutego 1645 r.19 Nic nie upoważnia, aby sądzić, iż w okresie między 22 stycznia 
a 12 lutego 1645 r. mieszkał w jakiś nieznanych nam Górkach.

Uważam, że nie do zaakceptowania jest również przypuszczenie, że tenże Maciej 
Bańczik-Bańka z Górek to zupełnie inna osoba niż ten z Kolbuszowej, tylko mający 
to samo nazwisko (nazwiska). Otóż raczej trudno zakładać, by był aż taki zbieg oko-
liczności, aby ten z Górek miał takie samo imię jak ten z Kolbuszowej, a zarazem ich 
nazwiska miałyby być zapisywane w takich samych różnych formach.

O tym, że Górki to część Kolbuszowej, przemawiają także zapisy metrykalne do-
tyczące kolejnych osób przy których zaznaczono, że pochodzą z tej osady. Szczegól-

13  APK, Liber Baptisatorum, t. , s. 1.
14  Tamże, s. 95 i in.
15  Wykaz ten sporządzono w oparciu o APK, Liber Baptisatorum, t. 1, s. 18-49.
16  S. Sochaniewicz, Wójtostwa i sołtystwa pod względem prawnym i ekonomicznym w ziemi lwowskiej, 
Lwów 1921, s. 353.
17  Tamże, s. 354.
18  APK, Liber Baptisatorum, t. 1, s. 50.
19  Tamże.
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nie za taką tezą świadczą informacje dotyczące Zofii Kramarki Psitkowej. Otóż była 
ona odnotowywana w metrykach pod dwoma nazwiskami Kramarka i Psitka. Na ogół 
prawie zawsze była określana mianem Kramarka. Tak została zapisana między inny-
mi w metrykach: 9 kwietnia 1641 r.,20 23 października 1641 r.21, 2 stycznia 1642 r.22, 
26 marca 1642 r.23, 3 sierpnia 1643 r.24, 24 lutego 1644 r.25, 27 listopada 1644 r.26 Dużo 
rzadziej została wymieniona pod nazwiskiem Psitka. Otóż tym mianem określono 
ją tylko kilka razy, m.in.: 28 sierpnia 1640 r.,27 8 maja 1644 r.28 i 6 czerwca 1643 r.29 
We wszystkich tych przypadkach zapisano ją jako mieszkankę Kolbuszowej. Nato-
miast tylko jeden raz została odnotowana pod dwoma nazwiskami. Tak ją zapisano 
w metryce z 3 lutego 1645 r., gdy zastosowano taki zapis: Sophia Kramarka Psitko-
wa de Górki30. Ten zapis upoważnia do stwierdzenia, że wymieniona dziesiątki razy 
Zofia Kramarka (Psitka) z Kolbuszowej i ta tylko jeden raz odnotowana jako Zofia 
Kramarka Psitkowa z Górek to ta sama osoba, tylko określana dwoma różnymi na-
zwiskami. Mamy tu do czynienia z tzw. obocznością leksykalną. Na ten temat Ma-
rek Górny w swej pracy pisze następująco: „W XVII wieku nazewnictwo osobowe 
chłopów rozwijało się bardzo intensywnie. Każdy mógł otrzymać jakieś przezwisko, 
bez względu na to, czy już miał nazwisko czy nie. Zdarzało się więc, że chłop uży-
wał dwóch mian, do czasu aż jedno z nich nie wyparło drugiego”31. Z takim właśnie 
przypadkiem mamy do czynienia przy zapisach dotyczących Zofii Kramarki Psitko-
wej. Zresztą zjawisko to w kolbuszowskiej parafii w XVII wieku nie dotyczyło tylko 
jej. W metrykach pochodzących z tamtego okresu spotyka się wiele takich przypad-
ków poświadczających, że ówcześni mieszkańcy kolbuszowskiej parafii byli określa-
ni dwoma nazwiskami. Oto kilka takich zapisów metrykalnych: Czostkiewicz alias 
Młynarz z Kolbuszowej (metryka z 30 października 1653 r.)32, Zofia Bystriczka alias 
Dworniczka z Weryni (metryka z 27 lipca 1653 r.)33, Piotr Dąbrowski alias Dwornik 
z Weryni (metryka z 3 stycznia 1651 r.)34, Anna Koralowicowna alias Ogrodnicka 
z Kolbuszowej (metryka ze stycznia 1668 r.)35, Regina Niedźwiedzina alias Dolna 
z Kolbuszowej (metryka z 19 maja 1670 r.)36. Przykłady te jednoznacznie świadczą, 

20  Tamże, s. 11.
21  Tamże, s. 16
22  Tamże, s. 18.
23  Tamże, s. 21.
24  Tamże, s. 35.
25  Tamże, s. 42.
26  Tamże, s. 48.
27  Tamże, s. 4.
28  Tamże, s. 45.
29  Tamże, s. 33.
30  Tamże, s. 50.
31  M. Górny, Przezwiska i nazwiska chłopów pałuckich XVII wieku. Pochodzenie i budowa, Wrocław 
1990, s. 67.
32  APK, Liber Baptisatorum, t. 1, s. 123.
33  Tamże, s.120
34  Tamże, s.112.
35  APK, Liber Baptisatorum, t. 2, s.25.
36  Tamże, s. 40.
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że Zofia Kramarka Psitkowa nie była odosobniona w sposobie jej odnotowywania 
w metrykach. Zresztą spotka się w tym źródle podobny zapis dotyczący innej kol-
buszowskiej kramarki. Otóż 21 czerwca 1684 r. odnotowano Mariannę Sętkowską 
alias Kramarkę37. Z tych zapisów wynika, że nie brakowało takich osób, które były 
określane nie tylko swoim rodowym nazwiskiem, ale było ono czasami zastępowane 
nazwą zawodu, jaki ta osoba wykonywała. Odnotowywano ich też używając dwóch 
mian. Jednym było nazwisko odziedziczone po przodkach, a drugie to nazwa zawodu 
lub przezwisko. Tak było również w przypadku Zofii Kramarki alias Psitkowej. Jej 
właściwe nazwisko to Psitka, ale była zapisywana też jako Kramarka, bo wykony-
wała ten zawód. Raczej trudno sądzić, aby z innych powodów nadano jej to drugie 
miano. O tym, że Psitka było jej właściwym nazwiskiem, świadczyło występowa-
nie w Kolbuszowej innych osób zapisywanych tym mianem. Otóż w metryce z 26 
czerwca 1651 r. odnotowano rodzinę Alberta i Katarzyny Psitków38. Mieszkali oni 
tu i w następnych latach, co potwierdza metryka chrztu ich córki Zofii z dnia 16 
kwietnia 1653 r.39 Tak więc wszystko wskazuje na to, że Zofia Psitkowa zwana też 
Kramarką tak jak i Maciej Bańczik (Bańczyk-Bańka) miała swój kram w pobliżu kol-
buszowskiego kościoła. Była więc osobą znaną prawie dla wszystkich parafian i chy-
ba dlatego tak często proszono ją na matkę chrzestną. W roku 1644 była nią 9 razy40. 
W metrykach istnieją również zapisy, które informują, że trzymała dzieci do chrztu 
wspólnie z wymienionym wcześniej Maciejem Bańczykiem. Takie informacje wid-
nieją m.in. w zapisach metrykalnych z 11 września 1641 r.41, 15 czerwca 1643 r.42 czy 
27 listopada 1644 r., gdy aż dwa razy w tym dniu byli oni rodzicami chrzestnymi43. 
Jeżeli więc założyć, a nic nie upoważnia, aby sądzić inaczej, że Zofia Kramarka alias 
Psitkowa z Górek to ta sama osoba, która dziesiątki razy została odnotowana w me-
trykach jako Zofia Kramarka lub Zofia Psitkowa z Kolbuszowej, to jednoznacznie 
można stwierdzić, że nazwą Górki określano jakąś część ówczesnej wsi Kolbuszowa. 
Przemawiają za tym także zapisy metrykalne dotyczące Jadwigi Fudalejki, która zo-
stała w metryce z dnia 2 lutego 1645 r. zapisana jako mieszkanka Górek44. Mimo że 
została ona wymieniona w metrykach wiele razy, to tylko raz podano, iż mieszkała de 
Górki. Poza tym we wszystkich pozostałych przypadkach została odnotowana jako 
mieszkanka Kolbuszowej. Tak ją zapisano m.in. w metrykach chrztu z 6 paździer-
nika 1640 r.45, 24 lutego 1641 r.46, 18 lutego 1642 r.47, 6 lutego 1643 r.48, 13 marca 

37  APK, Liber Baptisatorum, t. 3, s. 19.
38  APK, Liber Baptisatorum, t. 1, s. 108. 
39  Tamże, s. 118.
40  Tamże, s. 40-49.
41  Tamże, s.15.
42  Tamże, s. 34.
43  Tamże, s.48.
44  Tamże, s. 50.
45  Tamże, s. 5.
46  Tamże, s. 10.
47  Tamże, s. 19.
48  Tamże, s. 29.
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1644 r.49, 30 marca 1650 r.50. Mimo że posługiwała się tylko jednym nazwiskiem, 
nie ma żadnych podstaw, aby sądzić, iż ta jeden raz odnotowana Jadwiga Fudalejka 
z Górek i ta wymieniona wiele razy jako mieszkanka Kolbuszowej były dwiema róż-
nymi osobami, tylko mającymi to samo imię i nazwisko. O tym, że była ona na stałe 
związana z Kolbuszową przemawia choćby to, że trzymała ona kilka razy do chrztu 
dzieci kolbuszowskich włościan wspólnie z wymienianym wcześniej Maciejem Bań-
czikiem-Bańczykiem-Bańką. Jest tu podobna sytuacja, jak w przypadku Zofii Psit-
kowej alias Kramarki. Zapis z 10 sierpnia 1641 r. głosi: Mathias Bańczyk et Hedwi-
gis Fudalejka ambo de Kolbuszowa51. Takie zapisy metrykalne pochodzą również 
z 13 lipca 1641 r.52, 18 listopada 1642 r.53, 6 lutego 1643 r.54, 3 sierpnia 1644 r.55 Byli 
oni rodzicami chrzestnymi nie tylko dzieci mieszkańców Kolbuszowej, ale także po-
chodzących z innych wiosek kolbuszowskiej parafii. Trzymali oni do chrztu również 
dzieci nieślubne. Potwierdza to metryka chrztu z 6 lutego 1643 r., kiedy to Jadwiga 
Fudalejka i Maciej Bańczyk z Kolbuszowej byli rodzicami chrzestnymi Apolonii, 
nieślubnej córki Reginy Wlazłówny56. To, że byli oni rodzicami dziecka nieślubnego, 
może być jeszcze jednym dowodem na to, iż mogli oni być przykościelnymi kra-
marzami. Można tak sądzić, gdyż zakładając, że nie było chętnych wśród krewnych 
i znajomych matki do trzymania jej dziecka do chrztu, a tak mogło być, gdyż nieślub-
ne dziecko w tamtych czasach było naznaczone swoistą infamią, to jego rodzicami 
chrzestnymi zostawały osoby obce, które łatwo można było spotkać przy kościele, 
bo tam miały swój kram.

O tym, że rodzina Jadwigi Fudalejki mieszkała w Kolbuszowej świadczą i inne 
zapisy metrykalne. Oto 18 kwietnia 1642 r. odnotowano Krzysztofa Fudalejczyka 
z Kolbuszowej57. Być może był to syn Jadwigi. Tego na pewno nie wiadomo, ale 
jednoznacznie w oparciu o ten zapis można stwierdzić, iż w Kolbuszowej mieszkało 
więcej osób o tym nazwisku, a nie tylko Jadwiga Fudalejka. Wszystko więc prze-
mawia za tym, że była ona mieszkanką Kolbuszowej. Została tylko raz zapisana, że 
pochodziła z Górek i uważam, że ten jednostkowy zapis przemawia za tym, że tą na-
zwą określano nie oddzielną osadę, lecz część ówczesnej wsi Kolbuszowa. Można 
domniemywać, że była to nazwa pospolita, używana powszechnie tylko przez miesz-
kańców tej osady. Natomiast w metrykach takie nazwy odnotowywano sporadycznie 
i tylko wtedy, gdy chciano szczególnie dokładnie określić miejsce zamieszkania danej 
osoby. Wówczas to wymieniano nazwy przysiółków i poszczególnych części wsi. Ta-
kie zapewne były powody, że Maciej Bańczyk, Zofia Kramarka-Psitkowa i Jadwi-
ga Fudalejka zostali zapisani w metrykach jako mieszkańcy Górek. Również chyba 

49  Tamże, s. 43.
50  Tamże, s. 99.
51  Tamże, s. 14.
52  Tamże.
53  Tamże, s. 26.
54  Tamże, s. 29.
55  Tamże, s. 45.
56  Tamże, s. 29.
57  Tamże, s. 22.
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to zadecydowało, że w metryce ślubu z 3 lipca 1644 r. przy Janie Kostera napisano de 
Górki58. Zawarł on związek małżeński z Dorotą Rosionką z Kolbuszowej i zapisem 
de Górki przy jego osobie chciano dokładnie zaznaczyć z jakiej części tej wsi pocho-
dził pan młody.

Analiza zapisów metrykalnych, w których została odnotowana nazwa Górki, prze-
mawia za tym, że nazwą tą określano część Kolbuszowej, która już wtedy, to jest 
pod koniec pierwszej połowy XVII wieku, zaczęła się wyodrębniać z jej terytorium. 
Nie miała jeszcze samodzielności prawnej, ale posiadała odrębność funkcjonującą 
w świadomości miejscowego społeczeństwa, co uwidoczniało się przede wszystkim 
w tym, że była określana własną nazwą. Ciekawe jest również to, że miejscowość 
Górki, tak w księdze chrztów, jak i księdze ślubów, została wymieniona tylko w la-
tach 1644 i 1645, a w pozostałych wszystkich latach przy osobach tam mieszkających 
zawsze mamy zapis de Kolbuszowa, co jednoznacznie poświadcza, że osada o na-
zwie Górki była częścią wsi Kolbuszowa. Można tylko domniemywać, że jej nazwę 
odnotowywano w metrykach tylko wtedy, gdy chciano z nieznanych nam powodów 
bardzo dokładnie określić miejsce zamieszkania niektórych osób. Zresztą w metry-
kach pochodzącymi z tamtego okresu takie zapisy dotyczące lokalnych nazw spotkać 
można i w innych przypadkach59.

Podsumowując rozważania dotyczące nazwy Górki, można sądzić, że określano 
nią część Kolbuszowej, która była położona wyżej. Wydaje się, że określano nią teren 
dzisiejszej Kolbuszowej Górnej. Przemawia za tym również to, że wiele dziesiątków 
lat później wioska ta była w metrykach określana nazwą Góra. Z taką nazwą tej miej-
scowości spotkać się można pierwszy raz w roku 1719, kiedy to w metryce chrztu 
z 24 września zapisano de villa de Gura60. Ta informacja potwierdza, że była to już 
samodzielna wieś. Tą jednoczłonową nazwą będzie ona określana jeszcze przez kilka 
następnych lat XVIII wieku, co potwierdzają metrykalne zapisy z tamtego okresu, 
chociaż na ogół była już zapisywana przez „ó”. Taka jednoczłonowa nazwa tej wsi 
dominowała też w języku mówionym. Zresztą do tej pory posługuje się nią wielu 
mieszkańców Kolbuszowszczyzny. Należy jednak stwierdzić, że już od lat 20. XVIII 
wieku upowszechniła się dwuczłonowa nazwa tej wsi61. Niewykluczone, że zanim 
pojawiła się tu zwarta zabudowa wzdłuż drogi do Rzeszowa, to wcześniej powsta-
łe pojedyncze enklawy osadnicze były określane nazwą Górki. Zresztą na obszar 
dzisiejszej Kolbuszowej Górnej osadnictwo wkroczyło już w drugiej połowie XVI 
wieku, gdyż założono tu wtedy folwark Wojków62. Oprócz zabudowań folwarcz-
nych zapewnie były i nieliczne sadyby kmieci. Fakt, że kolonizacja terenu dzisiejszej 
Kolbuszowej Górnej nastąpiła dużo wcześniej, nim zaczęto używać tej nazwy, po-

58  APK, Liber Copulatorum, t. 1, s. 13.
59  W kolbuszowskich aktach metrykalnych z tamtego okresu są wymienione i inne osady o nazwach, 
które dzisiaj nie funkcjonują. Np. w księdze zaślubionych odnotowano pod datą 17 czerwca 1644 r. Toma-
sza Bednarczyka de Garna, a 2 października 1644 r. Jakuba Pawłowskiego de Pustelniki. Por. APK, Liber 
Copulatorum, t. 1, s. 13, 14.
60  APK, Liber Baptisatorum, t. 3, s. 235.
61  APK, Liber Copulatorum, t. 3, s. 32.
62  M. Skowroński, Kolbuszowa. Krótki zarys dziejów, dodatek do ZK, 1999, nr 3, s.6.
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twierdza także mapa Miega63. Otóż na tej pochodzącej z przełomu lat 70. i 80. XVIII 
wieku mapie ukazano zabudowę tej wsi prawie taką, jak dzisiaj. Skolonizowanie tak 
dużego terenu musiało trwać wiele dziesięcioleci i rozpoczęło się dużo wcześniej niż 
tę osadę zaczęto określać na początku XVIII wieku dzisiejszą dwuczłonową nazwą. 
Natomiast wcześniej pojedyncze zbudowania, jakie tu powstały, mogły być określane 
nazwą Górki. Można przypuszczać, że ta dawna nazwa Kolbuszowej Górnej domi-
nowała przede wszystkim w języku mówionym tutejszej społeczności i dlatego tyl-
ko w kilku przypadkach została odnotowywana w aktach metrykalnych. Została ona 
z kolei zastąpiona nazwą Góra, która jak już zaznaczyłem wcześniej, dość często była 
zapisywana jako Gura64.

Na podstawie akt metrykalnych można jednoznacznie stwierdzić, że Kolbuszo-
wa Górna była na początku XVIII wieku określana nazwą Góra (Gura). Natomiast 
w oparciu tylko o to źródło nie można definitywnie udowodnić, że wcześniej, czyli 
w XVII wieku, kiedy osada ta nie była jeszcze samodzielną wsią, zwano ją Górki. 
Zagadnienie to wymaga dalszych badań związanych przede wszystkim z poszukiwa-
niem nowych źródeł historycznych, które zaprezentowaną w tym artykule hipotezę 
mogłyby jednoznacznie potwierdzić. Na razie, opierając się tylko na tej bazie źródło-
wej, jaką stanowią metryki, można stwierdzić, że osada Górki znajdowała się w kol-
buszowskim okręgu parafialnym, na terytorium ówczesnej wsi Kolbuszowa.

Poręcze
Osada o takiej nazwie została wymieniona w aktach metrykalnych kolbuszowskiej 

parafii tylko sześciokrotnie. A oto metryki, w których jest ona odnotowana:

• metryka ślubu Sebastiana Watrasika de Widełki z Zofią Młynarczonką de Poręcze 
(lipiec 1640 roku)65,

• metryka chrztu Walentego, syna Macieja i Zofii Młynarz de Poręcze (9 lutego 
1642 r.)66,

• metryka chrztu Zuzanny, córki Macieja i Zofii Młynarz de Poręcze (3 sierpnia 
1643 r.)67,

• metryka chrztu Kacpra, syna Macieja i Zofii Młynarz de Poręcze (18 stycznia 
1645 r.)68,

• metryka chrztu Elżbiety, córki Marcina i Zofii Plesik de Poręcze (23 października 
1649 r.)69,

63  Zbiory Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej, Mapa F. Miega (1779-1782).
64  Taka nazwa wsi Kolbuszowa Górna została odnotowana w metrykach między innymi w latach 1719 
i 1720. Por. APK, Liber Baptisatorum, t. 1, s. 235 i in.
65  APK, Liber Copulatorum, t. 1, s. 1.
66  APK, Liber Baptisatorum, t. 1, s. 19.
67  Tamże, s. 35.
68  Tamże, s. 49.
69  Tamże, s. 93.
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• metryka chrztu Józefa , syna Wojciecha i Zuzanny Drab de Poręcze (16 sierpnia 
1667 r.)70.

Na podstawie powyższych metryk, choć nie wszystkich71, napisałem artykuł Za-
pomniana osada Poręcze, który opublikowano w grudniowym numerze „Ziemi 
Kolbuszowskiej” z roku 200472. Zawarłem tam następujące stwierdzenie: „Reasu-
mując można sądzić, że nieznana do tej pory osada o nazwie Poręcze, która kilka 
razy została odnotowana w siedemnastowiecznych metrykach parafialnych, nie była 
samodzielną wsią, tylko taką nazwą określano część Kolbuszowej, gdzie znajdowały 
się zabudowania kolbuszowskiego młyna”73. Jest to pierwsza próba identyfikacji tej 
osady, a zarazem jej konkretnego zlokalizowania. W dotychczasowych publikacjach 
jest ona jeszcze wymieniona w pracach Mariana Piórka. W artykule jego autorstwa 
zatytułowanym Zanim powstało miasto Kolbuszowa wymienia ją wśród osad, któ-
re znajdowały się poza kolbuszowską parafią74. Ale już w pracy Przezwiska i nazwi-
ska mieszkańców Kolbuszowej w latach 1640-1700, być może zasugerowany moimi 
stwierdzeniami na jej temat, pisze tak: „Nowe miasteczko Kolbuszowa w wyniku 
lokacji i urbanizacji wchłonęło małą osadę (przysiółek) o nazwie „de Poręcze” poło-
żoną po drugiej stronie wsi Kolbuszowa, za rzeką i młynem, w której mieszkali w la-
tach 1640-1649 m.in. tutejszy młynarz (Maciej i Zofia Młynarz Plesik i ich synowie 
Walenty, Kacper; córka Elżbieta)”75.

Czy jednak jednoznaczna identyfikacja tej osady dokonana przeze mnie oraz Ma-
riana Piórka, który zarazem pokusił się o dokładne jej umiejscowienie na terytorium 
Kolbuszowej, jest słuszna? Otóż okazuje się, że wnikliwa analiza zapisów metry-
kalnych nasuwa w tym temacie pewne wątpliwości. Uważam, że do moich wcze-
śniejszych ustaleń nie można wnosić uwag tylko w tym zakresie, że Poręcze były 
na terenie kolbuszowskiej parafii. Wiemy, że do roku 1645, a nie do roku 1649, jak 
pisze Marian Piórek, mieszkała tam rodzina Macieja i Zofii Młynarzów. Być może 
wykonywali oni zawód młynarza, na co wskazuje ich miano, jakim byli zapisywani 
w metrykach. Natomiast zapisy te nie upoważniają do jednoznacznego stwierdzenia, 
że osada ta to na pewno kolbuszowski młyn. Nie można także twierdzić, jak uczyni-
łem to w cytowanym artykule, że rodzina Młynarzów miała drugie miano Plesik i że 
kolbuszowski młyn przed rokiem 1649 przejął od nich Wojciech Cząstkiewic76.

Nim spróbuję wyjaśnić powyższe wątpliwości, trzeba odpowiedzieć na pytanie, 
co wiadomo o osadzie Poręcze na podstawie zapisów metrykalnych. Otóż na pewno 
wiadomo, że taką nazwą określano w latach 1640-1667 osadę, w której mieszkały 
w tym okresie rodziny: Zofii i Macieja Młynarzów, Zofii i Marcina Plesików oraz 

70  APK, Liber Baptisatorum, t. 2, s. 22.
71  Została pominięta metryka chrztu Zuzanny Młynarz z dnia 3 sierpnia 1643 r. Por. APK, Liber Bap-
tisatorum, t. 1, s. 35.
72  W. Mroczka, Zapomniana osada, s. 18-19.
73  Tamże.
74  M. Piórek, Zanim powstało, s.43.
75  M. Piórek, Przezwiska, s. 128.
76  W. Mroczka, Zapomniana osada, s. 18-19.
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Wojciecha i Zuzanny Drab. Wiadomo także, że w pierwszej z tych rodzin urodziło się 
w pierwszej połowie lat 40. XVII wieku troje dzieci: Walenty, Kacper, Zuzanna. Na-
tomiast w rodzinie Plesików urodziła się w roku 1649 córka Elżbieta, a w roku 1667 
w rodzinie Drabów syn Józef. Mieszkała tam również Zofia Młynarczonka, która po-
ślubiła w lipcu 1640 roku Sebastiana Watrasika z Widełki. Forma zapisu jej nazwiska 
wskazuje, że była córką młynarza, ale czy tego, który został trzykrotnie odnotowa-
ny w metrykach jako Maciej Młynarz, tego już nie wiadomo. No cóż, w metrykach 
ślubów z okresu staropolskiego brak jest informacji o rodzicach osób zawierających 
związek małżeński.

Uważam, że zapisy metrykalne upoważniają nas jednak, aby twierdzić, że Poręcze 
znajdowały się na terytorium kolbuszowskiej parafii. Przemawia za tym kilka prze-
słanek. Po pierwsze ślub Zofii Młynarczonki z Poręcz został zawarty w kościele kol-
buszowskim, co jednoznacznie wskazywałoby, że mieszkała ona na terenie tej parafii, 
bo na ogół tak zawsze było i jest do tej pory, iż sakrament małżeństwa zawiera się 
w świątyni, skąd pochodzi panna młoda. Po drugie, wszystkie dzieci mieszkańców 
osady Poręcze były chrzczone również w kościele kolbuszowskim, a więc musiał 
to być ich kościół parafialny. Rodzice chrzestni tych dzieci także pochodzili z terenu 
kolbuszowskiej parafii. Należy jednak zastrzec, że ta ostatnia przesłanka tylko czę-
ściowo przemawia za tym, aby osadę Poręcze lokować na terenie kolbuszowskiego 
okręgu parafialnego, gdyż znanych jest wiele przypadków, że rodzice chrzestni po-
chodzili z poza parafii.

Powyższe dowody nie pozwalają jednak, aby jednoznacznie można było stwier-
dzić, że nazwą Poręcze określano część Kolbuszowej, gdzie mieścił się kolbuszowski 
młyn. Otóż analiza zapisów metrykalnych dotyczących rodzin Młynarzów i Plesi-
ków z Poręcz nie upoważnia, by sądzić, że jest to ta sama rodzina, tylko że w latach 
1642, 1643, 1645 została określona mianem Młynarz, a w roku 1649 została odnoto-
wana jako Plesik. Nie można także twierdzić, że posługiwała się dwoma nazwiska-
mi, z których jedno oznaczało wykonywany zawód, a drugie było odziedziczonym 
po przodkach. Taką hipotezę postawiłem w swoim artykule77, tymczasem okazuje się, 
że przeoczyłem bardzo istotną rzecz. Plesik nie miał na imię Maciej, tylko Marcin. 
Tak więc Maciej Młynarz i Marcin Plesik to dwie różne osoby i wcale nie musiały 
być związane z kolbuszowskim młynem. Mimo tego zastrzeżenia uważam, że nadal 
można domniemywać, że Poręcze były osadą, gdzie był młyn, tylko nie znajdował się 
on na terytorium Kolbuszowej. Za tym, że nazwą tą określano zabudowania młyna 
przemawia przede wszystkim to, że Zofia z Poręcz, która zawarła związek małżeński 
w lipcu 1640 roku, została w metryce ślubu nazwana Młynarczonką78. Taki zapis prze-
mawia za tym, że była ona córką młynarza. Brak jest jednak jednoznacznego dowodu, 
że młyn ten mieścił się na terytorium Kolbuszowej. Otóż Maciej Młynarz z Poręcz 
ani raz nie został nazwany kolbuszowskim młynarzem, a takie zapisy przy innych 
osobach wykonujących ten zawód w tamtym okresie mamy. Tak był w metrykach od-
notowywany kolbuszowski młynarz z połowy XVII wieku o nazwisku Cząstkowic. 

77  Tamże.
78  APK, Liber Copulatorum, t. 1, s. 1.
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Oto dwa zapisy metrykalne dotyczące jego osoby: Albertus Cząstkowic alias młynarz 
kolbuszowski79; Albertus Cząstkowic Młynarz Kolbuszowski80. W metrykach był on 
także odnotowywany jako Alberto Młynarz Cząstkowic81, ale zapisywano go również 
bez wymieniania jego rodowego nazwiska. Tak został odnotowany 10 lutego 1653 r., 
kiedy to był świadkiem na ślubie i zapisano go jako Alberto Młynarz de Kolbuszo-
wa82. W taki sam sposób został wymieniony w tym źródle 16 lutego 1653 r.83 Te zapi-
sy metrykalne jednoznacznie wskazują, że był on młynarzem kolbuszowskim. Należy 
jednak obiektywnie zastrzec, że tylko w przypadku młynarza o nazwisku Cząstkowic 
są w metrykach zapisy informujące, że był on kolbuszowskim młynarzem. Takich 
zapisów nie mamy w metrykach, które dotyczą Wojciecha i Jana Bunarów84, chociaż 
z innych źródeł wiemy na pewno, że byli to kolbuszowscy młynarze85. Nie możemy 
tego powiedzieć o Macieju z Poręcz, który był określany mianem Młynarz. Możemy 
tylko domniemywać, że był on młynarzem w tej nieznanej osadzie, ale czy była ona 
na terenie Kolbuszowej, to budzi już wiele wątpliwości.

Z zapisów metrykalnych wynika, że osadę Poręcze można umieścić nie tyle na te-
renie Kolbuszowej, co raczej Kupna. Otóż nazwisko Plesik występowało wtedy w tej 
miejscowości. Odnotowano je nie tylko w tym okresie, kiedy wymienioną mamy 
osadę Poręcze. Otóż osoby o tym nazwisku występowały w Kupnie m.in. w latach 
164786, 165187, 1654 r.88 i 167489. Ale ród ten był związany z tą miejscowością i w koń-
cu XVII wieku, gdyż 15 sierpnia 1700 r. odnotowano Andrzeja Plesika de Kupno90. 
Jeżeli więc ród ten był związany z Kupnem przez wiele dziesięcioleci XVII wieku, 
to można sądzić, że i Marcin Plesik tam też mieszkał, mimo że został zapisany w me-
trykach jako pochodzący z Poręcz. O ile tak by było, wynikałoby z tego, że nazwą tą 
określano część Kupna. Przemawia za tym również to, że niektórzy rodzice chrzestni 
dzieci pochodzących z Poręcz byli mieszkańcami Kupna. I tak matką chrzestną Elż-
biety, córki Zofii i Marcina Plesików z Poręcz była Zofia Hyczkowa z Kupna91. Rów-
nież z tej miejscowości pochodziła matka chrzestna Józefa, syna Wojciecha Draba 

79  Tamże, s. 89 (metryka chrztu z 28 kwietnia 1949 r.).
80  Tamże, s. 112 (metryka chrztu z 3 stycznia 1652 r.).
81  APK, Liber Copulatorum, s.44.
82  Tamże, s. 37
83  Tamże.
84  Wojciech Bunar został odnotowany w Liber Copulatorum (t. 1, s. 49, 62, 65) oraz w Liber Bapti-
satorum (t. 2, s. 6). Natomiast Jan Bunar został wymieniony w Liber Baptisatorum (t. 2, s. 33, 44, 66). 
W każdym z tych przypadków brak jest informacji, że to młynarze kolbuszowscy. 
85  APKr OW, A. Sang., rkps 123/36. Z kopią tego dokumentu autor mógł się zapoznać dzięki życzliwo-
ści pana Macieja Skowrońskiego z Kolbuszowej. Por. F. Zacny, Rola dworu Lubomirskich i Sanguszków 
w rozwoju miasta Kolbuszowa na przełomie XVII i XVIII wieku, w: Kolbuszowa. 300 lat miasta, Kolbuszo-
wa 2001, red J. Bardan, s. 50.
86  M. Piórek, Przezwiska, s. 145
87  APK, Liber Copulatorum, t. 1, s. 32 (metryka ślubu z 29 stycznia 1651 r.).
88  Tamże, s. 41 (metryka ślubu z 25 stycznia 1654 r.).
89  Tamże, s. 76.
90  APK, Liber Baptisatorum, t. 3, s. 115.
91  APK, Liber Baptisatorum, t. 1, s. 93 (metryka chrztu z 23 października 1649 r.).
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z Poręcz, którą była Jadwiga Gajdzina92. Także wszyscy świadkowie przy ślubie Zofii 
Młynarczonki z Poręcz byli mieszkańcami Kupna93. Należy jednak zaznaczyć, że nie 
są to dowody zbyt przekonywujące, gdyż nie było takiej zasady, aby rodzice chrzestni 
i świadkowie ślubu pochodzili z tej samej miejscowości, co chrzczone dzieci i no-
wożeńcy. Chociaż w większości przypadków tak było, ale zdarzały się i wyjątki, że 
były nimi osoby czasami z bardzo nawet odległych wsi czy miast. Poza tym w pięciu 
chrztach dzieci pochodzących z Poręcz na dziesięcioro rodziców chrzestnych tylko 
dwoje było z Kupna, a pozostali pochodzili z Kolbuszowej. Wcale to jednak nie prze-
mawia za tym, że Poręcze to część Kolbuszowej. Otóż analizując zapisy metrykal-
ne dotyczące mieszkańców Kolbuszowej, którzy byli rodzicami chrzestnymi dzieci 
z Poręcz, można sądzić, że osadę tę raczej należy lokować poza Kolbuszową. Do ta-
kiego sądu upoważnia to, że aż w siedmiu przypadkach kolbuszowianie będący rodzi-
cami chrzestnymi poręczowskich dzieci, byli osobami związanymi z kolbuszowskim 
kościołem, a więc takimi, które zawsze można było spotkać przy świątyni i poprosić, 
aby trzymali dziecko do chrztu. Otóż w dwóch przypadkach ojcem chrzestnym tych 
dzieci był Gregorius Rector Schola, a więc nauczyciel kolbuszowskiej szkoły para-
fialnej. Jeszcze więcej, bo aż trzy razy, dzieci te do chrztu trzymała Zofia Kramar-
ka, która najprawdopodobniej miała pod kościołem swój kram. Natomiast jeden raz 
ojcami chrzestnymi tych dzieci byli kolbuszowski kantor i Maciej Bańczyk, a więc 
też, tak jak w przypadku Zofii Kramarki, przykościelny kramarz. Taki wykaz rodzi-
ców chrzestnych dzieci mieszkańców Poręcz przemawia za tym, że w tej małej, być 
może tylko jednodworzyskowej osadzie, położonej gdzieś na uboczu, nie było kogo 
zaprosić na chrzestnych. Zresztą nie było na to czasu, ponieważ dzieci chłopskie 
chrzczono wtedy na ogół najpóźniej w drugi dzień po ich urodzeniu. Tak było jeszcze 
w XIX wieku, co potwierdzają zapisy metrykalne z tamtego okresu94. Nic więc dziw-
nego, że ojciec dziecka nawet w ten sam dzień, kiedy się urodziło, udawał się z nim 
do kościoła, aby je ochrzcić i tam prosił na jego rodziców chrzestnych osoby, które 
na ogół zawsze tam były w pobliżu, a więc kantora, organistę, nauczyciela czy przy-
kościelnych kramarzy. Jeżeli więc w zdecydowanej większości przypadków rodzica-
mi chrzestnymi dzieci z Poręcz były właśnie takie osoby, można domniemywać, że 
osada ta raczej nie znajdowała się na terenie Kolbuszowej, lecz gdzieś na uboczu in-
nej wsi, bo raczej trudno zakładać, że rodzina kolbuszowskich młynarzy na rodziców 
chrzestnych swoich dzieci w większości przypadków zapraszałaby służbę kościelną. 
Otóż należy sądzić, że młynarz kolbuszowski należał do elity ówczesnej społeczności 
wsi. Świadczy o tym choćby to, że wymieniany już kilka razy Albertus Cząstkowic 
– młynarz kolbuszowski trzymał do chrztu dzieci wspólnie ze szlachcianką Zuzanną 
Grodzką. Taki przypadek odnotowano w metryce chrztu z dnia 28 kwietnia 1649 r., 
gdzie między innymi zapisano: Patrini fuorunt Albertus Częstkowic alias młynarz 
kolbuszowski et Generosa Zuzanna Grodzka użędniczka Kolbuszowska95. Tak więc 
młynarz z Kolbuszowej występował w towarzystwie nie byle jakich osób, bo nie 

92  APK, Liber Baptisatorum, t. 2, s. 22 (metryka chrztu z 16 sierpnia 1667 r.).
93  APK, Liber Copulatorum, t. 1, s. 1 (metryka ślubu z lipca 1640 r.).
94  Potwierdzają to metryki chrztu z XIX wieku z Dzikowca, Kopci, Lipnicy.
95  APK, Liber Baptisatorum, t. 1, s. 89.



264

tylko nobilitowanych, ale również pełniących urząd, choć zapisy metrykalne nie in-
formują jaki. Tym bardziej jest to interesujące, że urzędniczką jest nazwana kobieta. 
Natomiast w metrykach nie odnotowano, aby mieszkańcy Poręcz takich zaszczytów 
dostąpili, co też przemawiałoby za tym, że trudno zakładać, by kojarzyć ich z kolbu-
szowskim młynem.

Za tym, że nazwą Poręcze nie określano kolbuszowskiego młyna, przemawia tak-
że to, że przez wiele dziesięcioleci XVII wieku młynarzami byli tam wspomniani 
wcześniej Wojciech i Jan Bunarowie. Mimo że zostali oni wiele razy wymienieni 
w kolbuszowskich aktach metrykalnych, ani w jednym przypadku nie odnotowano, 
że pochodzili z Poręcz, tylko za każdym razem przy ich nazwiskach zapisano de 
Kolbusova96. Jeżeliby więc osada związana z kolbuszowskim XVII-wiecznym mły-
nem była określana nazwą Poręcze, to zapewne przy tych młynarzach przynajmniej 
sporadycznie odnotowano by tę nazwę. Ponieważ takich zapisów metrykalnych brak, 
nie ma podstaw, aby twierdzić, że Poręcze to kolbuszowski młyn. Można jednak są-
dzić, że nazwą tą określano bardzo małą osadę położoną na terenie kolbuszowskiej 
parafii, gdzie mieszkała być może tylko jedna rodzina. Nie można wykluczyć, że 
osada ta to młyn i związane z nim zabudowania. Jednak należy ją zlokalizować nie 
na terenie ówczesnej Kolbuszowej, a raczej we wsi Kupno. Za taką tezą przemawia 
również to, że w metryce chrztu z 10 marca 1654 r. zapisano Zofię Plesikową z Kup-
na97. Uważam, że można domniemywać z dużą dozą prawdopodobieństwa, iż ta Zofia 
Plesik z Kupna i ta z Poręcz, żona Marcina odnotowana w 1649 roku, była tą samą 
osobą. Jest to więc jeszcze jedna przesłanka, aby sądzić, że osada Poręcze to część 
XVII-wiecznej wsi Kupno.

Zaurlica
Z taką nazwą możemy się spotkać w pracach Waldemara Kowalskiego98. Zawarte 

tam informacje dotyczące tej osady są bardzo lakoniczne, ale pozwalają stwierdzić, 
że tak w XVII wieku określano jeden z folwarków, z którego pobierano dziesięcinę 
na rzecz kolbuszowskiego kościoła. O tym, że Zaurlica to folwark na terenie kolbu-
szowskiej parafii opowiada się również Marian Piórek99. Zapisy te nie udzielają jed-
nak konkretnej odpowiedzi na pytanie, gdzie ten folwark był i dlaczego taką nazwą go 
określano. Spróbujmy odpowiedzieć na nie w oparciu o niektóre dokumenty dotyczą-
ce dziejów Kolbuszowej z XVII wieku, przechowywane w Archiwum Sanguszków 
w Krakowie100, Archiwum Historycznym w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszo-

96  Wojciech Bunar został odnotowany m.in. jako świadek zawarcia małżeństwa 9 i 16 lutego 1653 r., 
6 sierpnia 1656 r., 31 stycznia 1666 r. Por. APK, Liber Copulatorum, t. 1, s. 27, 49, 65. Natomiast Jana 
Bunara wymieniono w metrykach chrztu: 23 marca 1669 r., 18 stycznia 1671 r. i 8 marca 1674 r. Por. APK, 
Liber Baptisatorum, t. 2, s. 33, 44, 66. 
97  APK, Liber Baptisatorum, t. 1, s. 127.
98  W. Kowalski, Uposażenie parafii, s. 268; tenże, Dzieje parafii Kolbuszowa w okresie przedrozbioro-
wym, w: Kolbuszowa. 300 lat miasta, s. 30; F. Zacny, s. 50.
99  M. Piórek, Procesy osadnictwa, s. 38.
100  APKr OW, A. Sang., rkps 123/36.
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wej101, akta metrykalne parafii kolbuszowskiej z lat 1640-1700102 oraz dokumenty 
z wizytacji kolbuszowskiego kościoła z lat 1676103 i 1694104, a także niektóre prace 
dotyczące dziejów Kolbuszowej105.

Powyższe materiały pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, że w drugiej poło-
wie XVII wieku w Kolbuszowej mieszkała szlachecka rodzina o nazwisku Zaorlicz 
i to od jej nazwiska jeden z kolbuszowskich folwarków został nazywany Zaurlicą. 
Nie był to odosobniony przypadek na tym terenie, aby folwark lub osada otrzymy-
wała swoją nazwę od nazwiska lub imienia właściciela. Tak było i z nazwą Kolbu-
szowa, która wywodzi się od jej zasadźców, szlachetnego rodu Kolbuszów-Kolbe-
Kolbuskich. Folwark Rejowiec położony między Werynią a Dzikowcem wziął swą 
nazwę od hrabiów Rejów, a folwark Józefów w Lipnicy od imienia jego założycie-
la Józefa Błotnickiego – dziedzica z Dzikowca. Takich przykładów można byłoby 
podać więcej, czego potwierdzeniem jest choćby nazwa kolbuszowskiego folwarku 
Kłodniczówka.

Co wiadomo o rodzie Zaorliczów? Pierwszy z nich, który został odnotowany 
w publikacjach poświęconych historii Kolbuszowej, to Jerzy Zaorlicz106. Na podsta-
wie zapisów metrykalnych pochodzących z tamtego okresu można domniemywać, że 
jego żoną była Jadwiga, która została odnotowana w metryce chrztu z dnia 28 lutego 
1654 r.107 Została ona jeszcze zapisana w metrykach z dnia: 21 stycznia 1657 r.108, 
3 grudnia 1657 r.109 i 10 lutego 1662 r.110 O tym, że mogła być ona żoną Jerzego Zaor-
licza świadczy sposób zapisu jej nazwiska, które zapisywano w formie Zaorliczowa. 
Taka forma zapisu przemawia za tym, że była mężatką, a jej mężem był mężczyzna 
o nazwisku Zaorlicz. Ponieważ było to miano Jerzego, a innych Zaorliczów w Kolbu-
szowej wówczas źródła nie wymieniają, można sądzić z dużą dozą prawdopodobień-
stwa, że była ona jego żoną.

Córkami Jerzego i Jadwigi były najprawdopodobniej Konstancja i Anna. Pierwsza 
z nich została wymieniona w metryce chrztu z dnia 20 czerwca 1653 r.111 Natomiast 

101  MKL AH, sygn. 252, Dokument dotyczący odnowienia Bractwa Św. Anny z 23 marca 1672 r. 
102  APK, Liber Baptisatorum, t. 1, 2, 3; APK, Liber Copulatorum, t. 1, 2.
103  Visitatio interna archidiaconatus Sandomieriensis authoritate et speciali mandato illustrissimi ac 
reverendissimi prinsipis domini, domini Andreae trzebicki, Dei et Apostolicae gratia episcope Cracovien-
sis, ducis Severiae, per me Martinum Mozgawa, canonicum Sandomieriensem Anno Domini 1676, mense 
Septembri inchoate in mense vero Decembri expedita. Fotokopia ze zbiorów ks. dr. S. Zycha (dalej Visit. 
1676).
104  Visitationes internae et externae decanatuum Koprzywnicensis, Rudnicensis, Miechocinensis, Po-
łanecensis ecclasiarumXLII, hospitalium peractae per archidiakonem Sandomieriensem Anno Domini 
MDCXCIV mense Septembri, Octobri, Novembri. Fotokopia ze zbiorów ks.dr. S. Zycha (dalej Visit.-1694).
105  F. Zacny, s. 43-65.
106  Tamże, s. 50; M. Skowroński, s. 26.
107  APK, Liber Baptisatorum, t. 1, s. 127.
108  Tamże, s. 156.
109  Tamże, s. 161.
110  Tamże, s. 178.
111  Tamże, s. 119.
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Anna została odnotowana w tym źródle pod datą 14 maja 1659 r.112, a także w na-
stępnych latach: 22 maja 1661 r.113 i 15 lutego 1663 r.114 Sposób zapisu ich nazwiska 
w formie Zaorliczówna oraz to, że czasami określano je łacińskim terminem virgo115 
(dziewica), jednoznacznie wskazuje, że były to osoby stanu wolnego. Ponieważ 
z tego okresu z Kolbuszowej nie znamy innych rodzin szlacheckich o tym nazwisku, 
to zapewne były one córkami Jerzego.

Synem Jerzego był Franciszek, który był określany jako starosta kolbuszow-
ski116. Toczył on długotrwały spór z młynarzem kolbuszowskim o przymiarek pola 
znajdującego się pod cegielnią i pół łąki w pobliżu stawu zwanego „Ogonków”117. 
Tenże Franciszek był określany również jako administrator118oraz podstarosta119. Był 
chyba człowiekiem, który dawał powody do konfliktów, gdyż żył w niezgodzie nie 
tylko z młynarzem Bunarem, ale także z ówczesnym kolbuszowskim proboszczem 
ks. Janem Małeckim120. Franciszek Zaorlicz został wiele razy odnotowany w kolbu-
szowskich aktach metrykalnych. Po raz pierwszy był tam wymieniony 26 grudnia 
1668 r.121 Kolejne zapisy dotyczące jego osoby pochodzą z 25 kwietnia 1671 r.122, 
23 marca 1676 r.123, 20 maja 1677 r.124, 1 marca 1683 r.125, 13 lipca 1683 r.126, 30 lipca 
1683 r.127, 8 kwietnia 1685 r.128, 26 listopada 1685 r.129, 20 sierpnia 1686 r.130, 7 marca 
1687r.131, 28 lutego 1687 r.132, 31 lipca 1689 r.133, 26 sierpnia 1689 r.134, 8 października 
1690 r.135 i września 1697 r.136

112  Tamże, s. 166.
113  Tamże, s. 174
114  Tamże, s. 184.
115  Taki zapis dotyczący Anny Zaorliczówny odnotowano w metryce chrztu z dnia 14 maja 1659 r.
116  F. Zacny, s. 50.
117  Tamże.
118  MKL AH, sygn. 252.
119  Visit 1676, s. 58.
120  W protokołach wizytacyjnych z 1676 roku odnotowano relacje kolbuszowskiego organisty, kantora 
oraz zagrodnika Wojciecha Turka, którzy informowali wizytujących o kłótni, jaka się odbyła pod kościo-
łem w oktawę Bożego Ciała między proboszczem ks. Janem Małeckim a panem Zaorliczem. Por. tamże, 
s. 57-58.
121  APK, Liber Baptisatorum, t. 2, s. 30
122  Tamże, s. 45.
123  Tamże, s. 71.
124  Tamże, s. 73.
125  APK, Liber Baptisatorum, t. 3, s. 11.
126  Tamże, s. 13.
127  Tamże, s. 14.
128  Tamże, s. 26.
129  Tamże, s. 29.
130  Tamże, s. 34.
131  Tamże, s. 38.
132  Tamże, s. 45.
133  Tamże, s. 55.
134  Tamże, s. 56.
135  Tamże, s. 62.
136  Tamże, s. 99.



267

Żoną Franciszka była Helena. Potwierdzają to jednoznacznie metryki chrztu ich 
dzieci:

• córka Teresa ochrzczona 23 marca 1676 r.137,

• syn Ignacy Dominik, ochrzczony 10 sierpnia 1677 r.138,

• córka Joanna Małgorzata ochrzczona 13 lipca 1683 r.139,

• córka Dominika Anna ochrzczona 8 kwietnia 1685 r.140,

• córka Róża ochrzczona 20 sierpnia 1686 r.141,

• syn Józef Michał ochrzczony 8 października 1690 r.142

Uważam, że oprócz wyżej wymienionych dzieci córkami Franciszka i Heleny Za-
orliczów były także Urszula i Marianna. Nie udało się odszukać metryk ich chrztu, 
co jednoznacznie potwierdzałoby moje przypuszczenia. Zostały one jednak kilka 
razy wymienione w metrykach i sposób ich odnotowania w tym źródle wskazuje, że 
to córki Heleny i Franciszka. Oto w jaki sposób zostały zapisywane: Generosa virgo 
Ursula Zaorliczówna de Kolbus[owa]”143, Generosa virgo Marianna Zaorliczowna de 
Kolbus[owa]144 Taki sposób ich odnotowywania świadczy, że były to osoby nobilito-
wane, stanu wolnego z Kolbuszowej. Nie ma podstaw sądzić, aby poza córkami Fran-
ciszka i Heleny Zaorliczów były wtedy tu inne młode szlachcianki o tym nazwisku.

Zapisy metrykalne potwierdzają, że rodzina Zaorliczów była związana z Kolbu-
szową do końca XVII wieku. Jeszcze 29 wrześniu 1697 r. odnotowano Franciszka 
Zaorlicza145. W tymże roku, 28 listopada, została wymieniona Marianna Zaorlicow-
na146. Rok później w aktach metrykalnych znalazły się zapisy dotyczące Joanny, córki 
Franciszka z 7 sierpnia i 29 października147, a w roku 1699 w metrykach znalazła się 
informacja dotycząca Anny i Joanny Zaorliczówien148. Ostatni zapis metrykalny do-
tyczący Zaorliczów pochodzi z 20 lutego 1700 r., gdy została odnotowana Anna Za-
orliczówna149. Tak więc zapisy te potwierdzają, że przez całe drugie półwiecze XVII 
wieku ta szlachecka rodzina mieszkała w Kolbuszowej.

Franciszek Zaorlicz i jego ojciec Jerzy byli jednymi z ważniejszych osób na kol-
buszowskim dworze najpierw Aleksandra Michała, a od roku 1677 Józefa Karola 

137  APK, Liber Baptisatorum, t. 2, s. 71.
138  Tamże, s. 79.
139  APK, Liber Baptisatorum, t. 3, s. 13.
140  Tamże, s. 26.
141  Tamże, s. 34.
142  Tamże, s. 62.
143  Tamże, s. 84.
144  Tamże, s. 95.
145  Tamże, s. 99.
146  Tamże, s. 100.
147  Tamże, s. 105, 107.
148  Tamże, s. 112.
149  Tamże, s. 113.
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Lubomirskiego. Pełniąc bardzo ważne funkcje, byli zapewne osobami znanymi nie 
tylko w Kolbuszowej, ale i w całym kluczu rzochowskim . O ich pozycji i prestiżu 
świadczą także zapisy metrykalne. Oto kilka z nich. 3 grudnia 1657 r. Jadwiga Za-
orlicz razem z Aleksandrem Lubomirskim trzymała do chrztu Filipa, syna Tomasza 
Stolarza150. W niektórych źródłach znaleźć można informacje, że ten wielki magnat 
przyczynił się do rozwoju kolbuszowskiego meblarstwa151. O ile tenże Tomasz Sto-
larz wykonywał ten zawód, na co wskazywałoby jego nazwisko, byłoby to potwier-
dzenie tego, że Lubomirski dbał o rozwój tej gałęzi kolbuszowskiego rzemiosła, je-
żeli razem z żoną swego administratora byli rodzicami chrzestnymi dziecka stolarza. 
Chociaż należy się domyślać, że musiał być to nie lada stolarz, jeżeli taki magnat jak 
Lubomirski wzniósł się ponad klasowe uprzedzenia i zdobył się na taki gest wobec 
tego rzemieślnika, zostając ojcem chrzestnym jego syna.

Ród Zaorliczów cieszył się szacunkiem Lubomirskich przez wiele dziesiątków lat. 
Poświadczają to kolejne zapisy metrykalne. Oto 8 października 1690 r. ojcem chrzest-
nym Józefa Michała, syna Franciszka i Heleny Zaorliczów był sam Józef Karol Lubo-
mirski152. Pięć lat później, 16 czerwca 1695 r., tenże magnat razem z Urszulą Zaorli-
czówną trzymali do chrztu Annę, córkę Jana i Anny Gdula z Przedborza153. Te zapisy 
świadczą, że prestiż i pozycja społeczna Zaorliczow była wysoka, jeżeli w ich towa-
rzystwie chcieli występować pierwsi wielmoże ówczesnej Rzeczpospolitej. Ponieważ 
byli tak znani i poważani, to nic dziwnego, że folwark, gdzie mieszkali albo które-
go byli posesorami, od ich nazwiska nazwano Zaurlicą. Gdzie była ta posiadłość? 
Na pewno zlokalizować ją należy na terytorium Kolbuszowej, za czym przemawia 
choćby to, że zawsze w metrykach przy nazwisku osób z rodu Zaorliców odnoto-
wywano, że byli mieszkańcami tej wsi. W XVII wieku były tu tylko dwa folwarki, 
jakie w wyniku podziału majętności Lubomirskich otrzymał w roku 1642 Aleksander 
Michał Lubomirski154. Wiadomo, że te folwarki to Podsobnie i Wojków. Znana jest 
dokładnie ich lokalizacja. Czy któryś z nich, w okresie kiedy Zaorliczowie byli ad-
ministratorami majątków Lubomirskich, został od ich nazwiska nazwany Zaurlica? 
Można byłoby sądzić, że jeżeli ród Zaorliczów zarządzał dobrami właścicieli Kol-
buszowej, to zapewne i mieszkał w ich kolbuszowskiej siedzibie. Przemawia za tym 
i jeden z zapisów metrykalnych dotyczących osoby Franciszka Zaorlicza. Otóż w me-
tryce z dnia 25 maja 1677 r. odnotowano: Nobilis Franciscus Zaorlic Curia155. Uwa-
żam, że ten zapis może świadczyć, iż Franciszek Zaorlicz mieszkał w kolbuszowskim 
dworze. Choćby tak było, to nie możemy twierdzić, że do niego należał folwark Pod-
sobnie. Nie można jednak sądzić, że folwark ten w czasach administrowania Zaorli-
czów nazywano Zaurlicą. Otóż zaprzecza temu przede wszystkim informacja zawarta 
w protokołach wizytacyjnych z 1676 roku, gdyż oprócz folwarku Podsobnie odnoto-

150  APK, Liber Baptisatorum, t. 1, s. 161.
151  A. Przyboś, Lubomirski Aleksander Michał, w: PSB, t. XVII, s. 638-640; F. Zacny, s. 44.
152  APK, Liber Baptisatorum, t. 3, s. 62.
153  Tamże, s. 84.
154  J. Półćwiartek, Panowie feudalni na Kolbuszowej i ich majętność w XVII-XIX wieku, w: Kolbuszo-
wa. 300 lat miasta, s. 12.
155  APK, Liber Baptisatorum, t. 2, s. 77.
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wano w tym źródle i drugi, którego posiadaczem był Zaorlicz156. To zapewne właśnie 
ten drugi folwark, który był w posiadaniu Zaorliczów, został nazwany Zaurlicą. Ale 
gdzie on był? Informacje zawarte w dokumentach dotyczących sporu, jaki toczyli Za-
orliczowie z kolbuszowskimi młynarzami o nazwisku Bunar, przemawiają za tym, że 
znajdował się on na terenie niw, które od końca XVIII wieku były już na terenie nowo 
powstałego miasta Kolbuszowa. Spór ten dotyczył m.in. łąki położonej w pobliżu sta-
wu zwanego „Ogonków”. Ponieważ zgodnie z zapisami zawartymi w Metryce Józe-
fińskiej grunta dworskie znajdowały się tylko na terenie niw zwanych „Podkierkucie” 
i „Podstawie” i należały wtedy, tj. w roku 1787 do szlachcica o nazwisku Kłodnicki, 
to zapewne wchodziły w skład folwarku określanego wtedy nazwą Kłodniczówka. 
Zapewne pola tego folwarku ponad 100 lat wcześniej nim powstała Metryka Józefiń-
ska też były gruntami pańskimi i nie można wykluczyć, że należały wtedy do Zaor-
liczów. Jeśli tak było, wynikałoby z tego, że kolbuszowski folwark zwany od XVIII 
wieku Kłodniczówką był określany wcześniej nazwą Zaurlica. Jego nazwa nieroze-
rwalnie była związana z nazwiskami posesorów, a zabudowania znajdowały się w tej 
części Kolbuszowej, która do tej pory jest nazywana Kłodniczówką.

O tym, że rodzina Zaorliczów była związana miejscem zamieszkania, raczej z fol-
warkiem znajdującym się na terenie późniejszego miasta Kolbuszowej, a nie z dwo-
rem Lubomirskich, przemawia również to, że tylko raz w zapisach metrykalnych 
przy ich nazwisku odnotowano łaciński termin curia. Potwierdzałoby to ich związek 
z dworem kolbuszowskim, ale raczej w sensie zarządzania tym majątkiem. Natomiast 
żaden zapis metrykalny nie wskazuje na to, że tam mieszkali, gdyż przy ich nazwisku 
ani razu nie mamy zapisu de Aula (Dwór). Zawsze jest zapis de Kolbusowa.

156  Visit. 1676.
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KS. TOMASZ MOSKAL

Duchowieństwo parafii Kolbuszowa  
do 1772 roku

Jędrzej Kitowicz w Opisie obyczajów za panowania Augusta III, charakteryzując 
duchowieństwo świeckie obrządku łacińskiego, napisał, że stan duchowny dzieli się 
na „plebanów i proboszczów curam animarum trzymających, do których rzędu na-
leżeć powinni wikariusze i komendarze subalterni, jeden urząd z pierwszymi spra-
wujący; na kanoników katedralnych i kolegiackich, tudzież na wikariuszów, man-
sjonarzów, penitencjarzów, altarzystów, psalterystów, tymże katedrom i kolegiatom 
służących i jedno zgromadzenie czyli kapitułę formujących, z dystynkcją dla ka-
noników piszących się capitulum maius, dla wikariuszów piszących się capitulum 
minus z dodatkiem vicariorum albo paenitentiariorum albo mansionariorum, ponie-
waż każdy z tych gatunków osobno miedzy sobą zakłada kapitułę; na prebendarzów 
(...). Na koniec na biskupów, która godność w hierarchii kościelnej jest najwyższa”1. 
Ta prezentacja kategorii kleru polskiego znajduje odzwierciedlenie w wielu publika-
cjach ukazujących opisywaną grupę społeczną w okresie staropolskim2. Duchowień-
stwo parafialne doby potrydenckiej jest bowiem przedmiotem wielorakich badań, 
w których każde, nawet najmniejsze opracowanie tego zagadnienia, przyczynia się 
pełniejszego poznania biogramów, struktury, wykształcenia, działalności duszpaster-
skiej, naukowej, kulturowej czy też innych aspektów funkcjonowania tego środowi-
ska. Tak też należy postrzegać publikowany poniżej spis duszpasterzy parafii Kolbu-
szowa do 1772 roku.

Badania nad duchowieństwem parafialnym diecezji krakowskiej – w jej granicach 
bowiem znajdowała w opisywanym czasie Kolbuszowa – posiadają już wcale pokaź-
ny dorobek. Wskazując na najnowsze obejmujące okres przedrozbiorowy, w pierw-
szym rzędzie należy wymienić cenne opracowania Jana Szczepaniaka dotyczące 
alumnów seminariów duchownych3 czy spisy kapłanów4. Dla archidiakonatu sando-
mierskiego, którego częścią była parafia kolbuszowska, o duchowieństwie traktują 

1  J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, Wrocław – Warszawa – Kraków 1970, 
s. 158-159.
2  Z najnowszych warto wskazać syntezę S. Litaka, Parafie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, Lu-
blin 2004.
3  J. Szczepaniak, Katalog alumnów Seminarium Zamkowego w Krakowie (1677-1801), Kraków 2003-
2004; Katalog kleryków seminarium stradomskiego (1732-1800), Kraków 2006; Odtworzone katalogi se-
minariów diecezji krakowskiej (XVII – XVIII w.), Kraków 2005.
4  J. Szczepaniak, Katalog duchowieństwa diecezjalnego zestawiony na podstawie krakowskich ksiąg 
święceń (1646-1789), t. I-IV, Kraków 2008; Najstarsze spisy duchowieństwa diecezji krakowskiej, „Folia 
Historica Cracoviensia”, nr 11, 2005, 157-359; Spis prepozytów i plebanów diecezji krakowskiej (XVIII w.), 
Kraków 2008; Spis prałatów i kanoników kapituły katedralnej oraz kapituł kolegiackich diecezji krakow-
skiej (XVIII w.), Kraków 2008.
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artykuły: wspomnianego wyżej J. Szczepaniaka5, Waldemara Kowalskiego6 oraz To-
masza Moskala7.

Wydaje się więc właściwym podjęcie trudu publikacji spisu kapłanów parafii kol-
buszowskiej, który ma na celu poszerzenie, uzupełnienie stanu wiedzy w tym zakre-
sie, jak również przybliżenie badaczom tej problematyki nowego źródła. Podstawo-
wym bowiem materiałem, w oparciu o który przygotowano niniejszy wykaz, była 
przechowywana w kolbuszowskim archiwum parafialnym księga o tytule Parochi 
A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 16408. Znajduje się w niej zestawienie 
202 księży z lat 1640-1919. Dla okresu staropolskiego, który wyznacza ramy chro-
nologiczne niniejszego artykułu, informacje o duchowieństwie zostały zaczerpnięte 
z kolbuszowskich ksiąg metrykalanych. Duchowni sprawujący posługę duszpaster-
ską w parafii byli automatycznie zapisywani w metrykach. Autor spisu ujął zebra-
ne informacje w formie tabeli, gdzie wyodrębnił 4 kolumny, dzieląc ostatnią z nich 
na dwie mniejsze. Posiadają one następujące nagłówki:

1. Nr positionis

2. Nomen et Cognomen Presbyterorum

3. Dies et Numerus Decreti aplication[nis] Institu[ti]onis

4. Tempus et modus eorum

a. Adventus et esistentia cum meritis

b. recessus ulterioris que sortis

Do ks. Ludwika Ruczki zapisanego pod numerem 147, instytuowanego na probo-
stwo kolbuszowskie w 1848 roku, w tabeli uzupełniono tylko kolumny 1, 2, 4a. Ru-
bryki z informacjami o kolejnych duchownych zawierają więcej informacji. Wydaje 
się, że księgę sporządził jeden z księży pracujących w Kolbuszowej. Wśród spisa-
nych duchownych wyróżniał przez podkreślanie oraz skrót „par.” (parochus) kolbu-
szowskich plebanów lub prepozytów.

Informacje o kapłanach zaczerpnięte z opisywanego źródła zostały ubogacone ich 
personaliami ustalonymi w oparciu o inne publikacje z tego zakresu. Jeśli podawane 
informacje nie były nigdzie wcześniej wykorzystane, podawano w przypisie miej-
sce przechowywania, sygnaturę oraz nazwę źródła. Jeśli natomiast wykorzystano 
je w dotychczasowych badaniach, przypisy zawierają adres bibliograficzny, gdzie 
można znaleźć szczegółowe informacje. Ponadto lista duchownych z katalogu została 
powiększona o księży sprzed 1640 oraz niewymienianych w spisie a występujących 
w innych źródłach lub opracowaniach.

5  J. Szczepaniak, Duchowieństwo archidiakonatu sandomierskiego w 1748 roku, „Studia Sandomier-
skie”, nr 16, 2009, z. 3-4, s. 5-57.
6  W. Kowalski, Ludność żydowska a duchowieństwo archidiakonatu sandomierskiego w XVII-XVIII 
wieku, „Studia Judaica”, 1998, nr 2, s. 177-199.
7  T. Moskal, Duchowieństwo parafii Miechocin w okresie przedrozbiorowym oraz jego bibliofilskie zain-
teresowania, „Roczniki Teologiczne”, nr 55, 2008, z. 4, Historia Kościoła, s. 17-30.
8  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640.
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***

Księża pracujący w parafii Kolbuszowa do 1772 roku
Albertus, wikariusz z Przecławia, pełnił posługę duszpasterską w Kolbuszowej 

12 maja 1641 r.9

Baiorski Laurentius, syn Jana, urodzony w roku 1662, pochodził z diecezji kra-
kowskiej, do Seminarium Zamkowego w Krakowie wstąpił 17 grudnia 1686 r., tonsu-
rę i święcenia niższe przyjął 26 lutego 1684 r., subdiakonat 29 marca 1687 r., diakonat 
20 września 1687 r., prezbiterat 20 grudnia 1687 r. w katedrze wawelskiej z rąk bpa 
Mikołaja Oborskiego, prowizje: seminarium kościoła katedralnego w Krakowie, ko-
ścioła parafialnego w Kolbuszowej10.

Bednarz Andreas, wikariusz w Kolbuszowej w roku 163211.

Biesiadecki Martinus, promotor bractwa św. Józefa w Kolbuszowej w 1748 
roku12.

Borowicz Jacobus (Franciscus), syn Stanisława, pochodził z diecezji przemy-
skiej, tonsurę i święcenia niższe przyjął 19 grudnia 1723 r., subdiakonat 1 kwietnia 
1724 r., diakonat 10 czerwca 1724 r., prezbiterat 23 września 1724 r., prowizja ko-
ścioła w Milówce (dekanat Żywiec); proboszcz w Głogowie (dekanat Ropczyce) od 2 
maja 1729 r. do roku 1733, wikariusz w Kolbuszowej 17 maja 1733 r.; proboszcz 
w Łużnej (dekanat Biecz) od 18 listopada 1748 r., zmarł 26 sierpnia 1761 r.13

Brodowicz Thomas, syn Szymona, urodzony w Proszowicach (dekanat Proszowi-
ce) w diecezji krakowskiej, w Seminarium Zamkowym w Krakowie wpisany po raz 
pierwszy do katalogu 21 stycznia 1677 r., tonsurę i święcenia niższe przyjął 23 wrze-
śnia 1673 r., subdiakonat 9 marca 1675 r. (prowizja seminarium kościoła katedralne-
go w Krakowie), diakonat otrzymał 13 marca 1677 r., prezbiterat 17 kwietnia 1677 r. 
w katedrze wawelskiej z rąk bpa Mikołaja Oborskiego; opuścił seminarium po otrzy-
maniu święceń kapłańskich, udając się na wikariat w Zemborzynie (dekanat Solec); 
proboszcz w Kętach (dekanat Oświęcim) od 26 stycznia 1693 r.; proboszcz w Kolbu-
szowej od 3 lipca 1698 r. do 5 marca 1711 r.14

9  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 5.
10  J. Szczepaniak, Katalog alumnów s. 34; J. Szczepaniak, Katalog duchowieństwa, t. I, s. 30.
11  M. Skowroński, Kolbuszowa. Krótki zarys dziejów, dodatek do „Ziemi Kolbuszowskiej”, b.m. b.r., 
s. 25.
12  Archiwum KUL, G. Marciniak, Bractwa religijne w archidiakonacie sandomierskim od połowy 
XVI w. do rozbiorów Polski (na podstawie wizytacji kościelnych), Lublin 1991, s. 83, mps.
13  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 62; J. Szczepaniak, 
Katalog duchowieństwa, t. I, s. 86; J. Szczepaniak, Spis prepozytów i plebanów, s. 228, 316.
14  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 40; J. Szczepaniak, Ka-
talog alumnów, s. 53; J. Szczepaniak, Katalog duchowieństwa, t. I, s. 96; J. Szczepaniak, Spis prepozytów 
i plebanów, s. 109.
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Brzeziński Jan, syn Wawrzyńca, pochodził z diecezji krakowskiej, tonsurę i świę-
cenia niższe przyjął 1 marca 1681 r., subdiakonat 18 marca 1684 r., diakonat 18 
września 1684 r., prezbiterat 17 marca 1685 r., prowizja na wikariat w Kolbuszowej 
od ówczesnego proboszcza kolbuszowskiego ks. Stanisława Marczewskiego; wika-
riusz w Kolbuszowej 2 września 1685 r.15

Buski Hieronimus, proboszcz w Kolbuszowej od września 1657 roku do stycznia 
1663 roku16.

Czyzowicz Adamus, pochodził z Przecławia, syn Alberta i Doroty, proboszcz 
w Kolbuszowej od 5 kwietnia 1640 r. do stycznia 1653 roku17.

Delakubi Norbertus, wikariusz w Kolbuszowej 3 marca 1760 r.18

Dembski Thomas, wikariusz w Kolbuszowej 21 marca 1749 r.19

Dereniowski Josephus, wikariusz w Kolbuszowej 6 czerwca 1723 r.20

Dobrzański Antonius, wikariusz w Kolbuszowej 6 stycznia 1743 r., prebendarz 
św. Anny w Mielcu, zmarł w roku 175221.

Dorcyza Gregorius, wikariusz w Kolbuszowej 29 października 1742 r.22

Dukowski Jacobus, wikariusz w Kolbuszowej 15 marca 1689 r.23

Fabianowicz Thomas, wikariusz w Kolbuszowej 27 lipca 1664 r.24

Feliks z Kolbuszowej, proboszcz w Kolbuszowej w roku 151625.

Feliks z Szedzisławia, wikariusz w Kolbuszowej w roku 160426.

Fertuniowicz (Fertunowic) Andreas, syn Andrzeja, pochodził z diecezji krakow-
skiej, subdiakonat przyjął 17 kwietnia 1683 r., diakonat 18 grudnia 1683 r., z prowizją 
na wikariat kościoła kolbuszowskiego27.

15  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 32; J. Szczepaniak, 
Katalog duchowieństwa, t. I, s. 104.
16  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 9.
17  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 1; W. Kowalski, Dzie-
je parafii Kolbuszowa w okresie przedrozbiorowym, w: Kolbuszowa. 300 lata miasta, Kolbuszowa 2001, 
s. 41; W. Mroczka, Parafia kolbuszowska u schyłku pierwszej połowy XVII wieku w świetle akt metrykal-
nych, w: Pięć wieków Kolbuszowej 1500/1508-2008. Studia, szkice i materiały z dziejów miasta i powiatu, 
red. S. Zych, Kolbuszowa 2009, s. 31; M. Piórek, Przezwiska i nazwiska mieszkańców parafii kolbuszow-
skiej (w latach 1640-1700), Kolbuszowa 2006, s. 21.
18  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 80.
19  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 75.
20  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 50.
21  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 70.
22  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 69.
23  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 36.
24  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 14.
25  M. Piórek, s. 17, 21.
26  AKapMK, sygn. AV Cap. 23, Acta visitationis archidiaconatus Sandomiriensis a. D. 1604, k. 23.
27  J. Szczepaniak, Katalog duchowieństwa, t. I, s. 245.
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Frankiewicz (Frerkiewic) Josephus, syn Józefa, urodzony w roku 1737, po-
chodził z diecezji krakowskiej, był alumnem seminarium akademickiego w Krako-
wie, tonsurę i święcenia niższe przyjął 21 września 1759 r., subdiakonat 20 grudnia 
1760 r., diakonat 14 lutego 1761 r., prezbiterat 16 maja 1761 r. z rąk bpa Franciszka 
Podkańskiego, prowizja do Kolbuszowej od ówczesnego proboszcza kolbuszowskie-
go ks. Tomasza Lipińskiego 12 listopada 1760 r., wikariusz w Kolbuszowej 21 maja 
1761 r., zmarł 18 lutego 1775 r.28

Glogawski Antonius, wikariusz w Kolbuszowej 16 lipca 1726 r.29

Głowacki Benedictus, syn Jakuba, urodzony w roku 1729, pochodził prawdopo-
dobnie z diecezji krakowskiej, tonsurę i święcenia niższe przyjął 8 czerwca 1754 r., 
subdiakonat 20 września 1755 r., diakonat 3 kwietnia 1756 r., prezbiterat 17 kwietnia 
1756 r., prowizja do kaplicy w Niwiskach, parafia Rzochów (dekanat Mielec) od 25 
sierpnia 1756 r. do 29 listopada 1760 r., wikariusz w Kolbuszowej 5 stycznia 1761 r.30

Górecki Paulus, syn Alberta, pochodził z diecezji krakowskiej, tonsurę i święce-
nia niższe przyjął 22 września 1714 r., subdiakonat 27 marca 1717 r., diakonat 22 
maja 1717 r., prezbiterat 20 czerwca 1717 r., prowizja „ad mansionariam in Circulo, 
[ecclesiae archipresbiteralis] Beatissimae Virginis Mariae” (diecezja krakowska), „17 
III 1717, per nobiles et spectabiles: proconsulem, consules totumque magistratum 
urbis Cracoviae”, wikariusz w Kolbuszowej w czerwcu 1739 roku31.

Gryzniewicz Thomas (Gryziewicz, Grzyzniewicz), syn Macieja, urodzony 
10 grudnia 1696 r. w Jurkowie (dekanat Lipnica Murowana lub Sokolina, lub Tar-
nów), do Seminarium Zamkowego w Krakowie wstąpił 6 marca 1719 r. z polecenia 
bpa Michała Szembeka, tonsurę i święcenia niższe przyjął 24 września 1718 r., sub-
diakonat 30 marca 1720 r. (prowizja seminarium), diakonat 13 lipca 1720 r., prezbite-
rat 21 grudnia 1720 r. w katedrze wawelskiej z rąk bpa Michała Szembeka, prowizja 
kościoła parafialnego w Lipnicy (Lipnica Murowana, dekanat Lipnica Murowana lub 
Lipnica Wielka, dekanat Bobowa), wikariusz w Kolbuszowej 16 marca 1725 r., pro-
boszcz w Łężynach (dekanat Jasło) od 21 maja 1727 r. do 14 maja 1772 r.32

28  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 82; AKMK, sygn. AV 
51, Acta visitationis ecclesiarum in archidiaconatu Sandomieriensi consistentium de speciali mandato Cel. 
Principis R.D. Cajetani Ignatii Sołtyk, episcopi Cracoviensis, ducis Severiae, per me Joannem Cantium 
Ligęza STD, ecclesiarum Insignis Collegiatae Sandomieriensis archidiaconum in Trójca curatum expeditae 
a.D. 1764 inchoatae annisque sequentibus 1765 et 1766 terminatae. (Decanatus: Połanecensis, Miecho-
cinensis, Rudnicensis et Coprivnicensis), k. 115v; J. Szczepaniak, Katalog duchowieństwa, t. I, s. 258; 
J. Szczepaniak, Odtworzone katalogi seminariów, s. 202.
29  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 56.
30  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 81; AKMK, sygn. AV 
51, k. 115v.; J. Szczepaniak, Katalog duchowieństwa, t. I, s. 299.
31  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 67; J. Szczepaniak, 
Katalog duchowieństwa, t. I, s. 318.
32  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 54; J. Szczepaniak, 
Katalog alumnów, s. 132; J. Szczepaniak, Katalog duchowieństwa, t. I, s. 343; J. Szczepaniak, Spis prepo-
zytów i plebanów, s. 331.
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Grzybowski Sebastianus, syn Tomasza, pochodził z diecezji krakowskiej, stu-
diował w seminarium sandomierskim, tonsurę i święcenia niższe przyjął 2 czerw-
ca 1697 r., subdiakonat 13 czerwca 1699 r., prowizja 1 czerwca 1699 r. do kościoła 
w Zasowie (dekanat Nowy Sącz) od ks. Jana Natkańskiego, wikariusz w Kolbuszo-
wej 13 września 1711 r.33

Joannes a Radom, bernardyn z Leżajska, pełnił posługę sakramentalną w Kolbu-
szowej od 11 marca do 2 kwietnia 1641 r.34

Joannes, proboszcz w Kolbuszowej w latach 1565, 156635.

Kaniecki Andreas, syn Jakuba, pochodził z diecezji krakowskiej, tonsurę i świę-
cenia niższe przyjął 26 marca 1667 r., subdiakonat 22 września 1668 r., diakonat  
20 kwietnia 1669 r., prezbiterat 21 grudnia 1669 r., prowizje: seminarium katedralne 
krakowskie, kościół parafialny w Starym Sączu (dekanat Stary Sącz) 24 paździer-
nika 1671 r. od ks. Kazimierza Jankowskiego, prepozyta starosądeckiego i probosz-
cza w Czchowie (dekanat Lipnica Murowana), wikariusz w Kolbuszowej 7 czerwca 
1682 r.36

Kazimierski (Kazmierski) Joannes, syn Marcina, pochodził z diecezji krakow-
skiej, subdiakonat przyjął 15 czerwca 1680 r., diakonat 22 marca 1681 r., prezbiterat 
19 września 1682 r., prowizja na wikariat w Gdowie (dekanat Wieliczka), proboszcz 
w Popkowicach (dekanat Urzędów) w roku 1703, wikariusz w Kolbuszowej 1 czerw-
ca 1723 r.37

Kleszczowic Albertus, wikariusz w Kolbuszowej w roku 166338.

Klinowicz (Klinowic) Josephus, syn Andrzeja, pochodził z diecezji krakowskiej, 
tonsurę i święcenia niższe przyjął 20 września 1722 r., subdiakonat 13 marca 1723 r., 
diakonat 27 marca 1723 r., prowizja kościoła w Kolbuszowej, wikariusz w Kolbuszo-
wej 23 kwietnia 1723 r.39

Klonkowicz Franciscus, wikariusz w Kolbuszowej 23 sierpnia 1728 r.40

Knbalowicz Franciscus, wikariusz w Kolbuszowej 3 czerwca 1664 r.41

33  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 44; J. Szczepaniak, 
Katalog duchowieństwa, t. I, s. 346; J. Szczepaniak, Odtworzone katalogi seminariów, s. 73.
34  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 4.
35  M. Piórek, s. 21.
36  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 29; J. Szczepaniak, 
Katalog duchowieństwa, t. II, s. 431; J. Szczepaniak, Odtworzone katalogi seminariów, s. 43.
37  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 49; J. Szczepaniak, 
Katalog duchowieństwa, t. II, s. 454; J. Szczepaniak, Spis prepozytów i plebanów, s. 362.
38  M. Piórek, s. 23.
39  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 48; J. Szczepaniak, 
Katalog duchowieństwa, t. II, s. 473.
40  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 60.
41  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 13.
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Kochanowicz (Kochanowic) Christophorus, syn Bartłomieja, pochodził z die-
cezji krakowskiej, subdiakonat przyjął 29 maja 1649 r., diakonat 12 marca 1650 r., 
prezbiterat 11 czerwca 1650 r., prowizja na wikariat kościoła parafialnego w Rzocho-
wie (dekanat Mielec); proboszcz w Kolbuszowej od 1 stycznia 1653 r. do września 
1657 roku42.

Kolecki Petrus, wikariusz w Kolbuszowej 5 grudnia 1759 r.43

Kordalewicz Joannes, wikariusz w Kolbuszowej w październiku 1674 roku44.

Kowalski Joannes, syn Macieja, pochodził z diecezji krakowskiej, studiował 
w seminarium stradomskim w Krakowie, tonsurę i święcenia niższe przyjął 22 grud-
nia 1731 r., subdiakonat 24 września 1735 r., prowizja parafii Droginia (dekanat Do-
bczyce), wikariusz w Kolbuszowej 1 kwietnia 1746 r.45

Kozłowski Franciscus, urodził się w 1702 roku w ziemi przemyskiej, studiował 
w seminarium sandomierskim i przemyskim, prezbiterat otrzymał w roku 1726, był 
proboszczem w Cmolasie (dekanat Miechocin) od 12 sierpnia 1733 r. do roku 1759, 
Głogowie (dekanat Ropczyce) od 27 czerwca 1740 r. do roku 1742, od 7 września 
1742 r. (11 lutego 1743r.) pełnił obowiązki prepozyta w Kolbuszowej aż do śmierci 
4 sierpnia 1759 r.46

Kubalewicz Franciscus, syn Alberta, pochodził z diecezji krakowskiej, tonsurę 
i święcenia niższe przyjął 25 marca 1662 r., subdiakonat 22 grudnia 1663 r., diako-
nat 29 marca 1664 r., prezbiterat 12 kwietnia 1664 r., prowizja kościoła parafialnego 
w Kolbuszowej 23 listopada 1663 r. od ówczesnego proboszcza kolbuszowskiego ks. 
Jana Małeckiego47.

Kuszdybski (Kuszybski, Kusztebski) Josephus, urodził się w 1715 roku, wi-
kariusz w Kolbuszowej 6 lipca 1746 r., pracował przy kaplicy w Niwiskach, parafia 
Rzochów (dekanat Mielec) od 17 kwietnia 1751 r. do 21 września 1751 r., był kazno-
dzieją w Strzyżowie, zmarł 11 października 1765 r.48

Kuznarski Joannes, wikariusz w Kolbuszowej sierpnia 1673 r.49

Laskowski Lucas, wikariusz w Kolbuszowej 28 marca 1702 r.50

42  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 6; J. Szczepaniak, Ka-
talog duchowieństwa, t. II, s. 483.
43  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 79.
44  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 22.
45  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 72; J. Szczepaniak, 
Katalog duchowieństwa, t. II, s. 525; J. Szczepaniak, Katalog kleryków, s. 83.
46  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 68; J. Szczepaniak, 
Najstarsze spisy, 164-165; J. Szczepaniak, Spis prepozytów i plebanów, s. 264, 265; J. Szczepaniak, Du-
chowieństwo archidiakonatu, s. 8, 27.
47  J. Szczepaniak, Katalog duchowieństwa, t. II, s. 562.
48  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 73; J. Szczepaniak, 
Duchowieństwo archidiakonatu, 8, 27.
49  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 17.
50  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 41.
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Ligęziński (Ligeziński) Ignatius, syn Jana, pochodził z diecezji krakowskiej, 
tonsurę i święcenia niższe przyjął 19 maja 1742 r., subdiakonat 9 marca 1743 r., 
diakonat 13 kwietnia 1743 r., prezbiterat 8 czerwca 1743 r., prowizja kościoła pa-
rafialnego w Kolbuszowej, wikariusz w Kolbuszowej 5 września 1743 r., proboszcz 
w Ostrowach Baranowskich (dekanat Miechocin) od 11 września 1759 r. do 8 kwiet-
nia 1797 r.51

Lipiński (Lipka, Lipinski) Thomas, syn Tomasza, urodzony 9 grudnia 1722 r. 
w Jaworzu (diecezja krakowska), do seminarium wstąpił 26 sierpnia 1744 r. z reko-
mendacji ks. Józefa Bleszyńskiego, kanonika krakowskiego, studia odbył w Semina-
rium Zamkowym w Krakowie od 26 sierpnia 1744 r. do 12 stycznia 1747 r., tonsurę 
i święcenia niższe przyjął 20 grudnia 1744 r., subdiakonat 18 grudnia 1745 r., diako-
nat 21 sierpnia 1746 r., prezbiterat 11 września 1746 r. w katedrze wawelskiej z rąk 
bpa Michała Kunickiego, prowizja kościoła w Kolbuszowej 20 października 1745 r. 
od ówczesnego proboszcza kolbuszowskiego ks. Franciszka Kozłowskiego, semi-
narium opuścił 12 stycznia 1747 r.; był wikariuszem i mansjonarzem w Kolbuszo-
wej od 25 stycznia 1747 r. do roku 1752, kapelanem kościoła szpitalnego św. Anny 
w Rzochowie (dekanat Mielec) i filii w Kolbuszowej od 1 września 1752 r., pracował 
przy kaplicy w Niwiskach, parafia Rzochów (dekanat Mielec) od 21 stycznia 1754 r. 
do 19 grudnia 1755 r., był proboszczem w Kolbuszowej od 21 lipca 1759 r. do roku 
1785. Z jego inicjatywy 12 lipca 1775 r. ufundowano w Kolbuszowej prepozyturę z 3 
mansjonarzami. W protokole wizytacji z 1765 roku zanotowano, że posiadał księgi 
z zakresu teologii moralnej i kaznodziejstwa52.

Łękawski Hiacentus, wikariusz w Kolbuszowej 29 grudnia 1728 r.53

Małecki Joannes, syn Macieja, pochodził z diecezji krakowskiej, subdiako-
nat przyjął 22 grudnia 1646 r., diakonat 18 grudnia 1649 r., prezbiterat 16 kwietnia 
1650 r., prowizja na wikariat w kościele parafialnym w Wiśniczu (dekanat Lipnica 
Murowana) 13 grudnia 1646 r. od ks. Adama Sztameta; był proboszczem w Kolbu-
szowej od listopada 1663 r. do 20 września 1682 r., prowizję kanoniczną na wikariat 
w Kolbuszowej od ks. Jana Małeckiego otrzymali:

– 23 listopada 1663 r. Zygmunt Kwiatonowski, syn Pawła, ostatecznie 18 mar-
ca 1664 r. otrzymał on prowizję na wikariat w Ciężkowicach (dekanat Biecz) od ks. 
Adama Mikułowicza;

51  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 71; A. Nowak, Słownik 
biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, tom III, K-P, Tarnów 2001, s. 145; J. Szczepaniak, 
Duchowieństwo archidiakonatu, s. 8, 27; J. Szczepaniak, Katalog duchowieństwa, t. II, s. 608; J. Szcze-
paniak, Spis prepozytów i plebanów, s. 266; S. Zych, Zarys dziejów parafii w Ostrowach Tuszowskiech, 
Mielec 2006, s. 32.
52  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 74; AKMK, sygn. AV 
51, k. 115v.; W. Kowalski, Dzieje parafii, s. 41; B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 3, 
Kraków 2000, s. 435; J. Szczepaniak, Duchowieństwo archidiakonatu, s. 8, 27-28; J. Szczepaniak, Katalog 
alumnów, s. 215; J. Szczepaniak, Katalog duchowieństwa, t. II, s. 612; J. Szczepaniak, Spis prepozytów 
i plebanów, s. 265.
53  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 61.
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– 4 listopada 1669 r. Piotr Mikolaiecki, syn Marcina, pochodzący z diecezji kra-
kowskiej, tonsurę i święcenia niższe przyjął 5 marca 1667 r., subdiakonat 21 grudnia 
1669 r., diakonat 20 grudnia 1670 r.

– 4 grudnia 1673 r. Kazimierz Slizewicz (Slizowicz, Slizowic), syn Jakuba, pocho-
dzący z diecezji krakowskiej, tonsurę i święcenia niższe otrzymał 23 maja 1671 r., 
subdiakonat 23 grudnia 1673 r., diakonat 19 maja 1674 r., prezbiterat 21 marca 1676 r.

– 15 grudnia 1672 r. Piotr Swientosławski (Swięntosławski, Swiętosławski), 
syn Jakuba, tonsurę i święcenia niższe otrzymał 16 kwietnia 1672 r., subdiakonat  
17 grudnia 1672 r., diakonat 23 grudnia 1673 r., prezbiterat 10 marca 1674 r. (prowi-
zja do pierwszych święceń).

W czasie jego posługi proboszczowskiej w Kolbuszowej w 1672 roku erygowano: 
bractwo różańcowe NMP oraz św. Anny54.

Martinus, proboszcz w Kolbuszowej, zmarł w roku 151655.

Marczewski Stanislaus, syn Stanisława, pochodził z diecezji krakowskiej, ton-
surę i święcenia niższe przyjął 24 lutego 1678 r., subdiakonat 11 kwietnia 1678 r., 
diakonat 17 kwietnia 1678 r., prezbiterat 3 maja 1678 r., „ad patrimonium suum”, 
proboszcz w Kolbuszowej od 20 listopada 1682 r. do 3 lipca 1698 r.; w dniu 9 marca 
1683 r. udzielił prowizji kanonicznej do święceń Andrzeja Tertoniowica (Tertuniowi-
cza), syna Andrzeja, pochodzącego z diecezji krakowskiej, który tonsurę i święcenia 
niższe otrzymał 4 czerwca 1678 r., prezbiterat 17 marca 1685 r.56

Markiewicz Joannes, urodził się w 1699 roku, pochodził z diecezji krakowskiej, 
subdiakonat przyjął 4 marca 1730 r., diakonat 25 marca 1730 r., prezbiterat 30 lip-
ca 1730 r., prowizja kościoła w Czyżowie (dekanat Zawichost) otrzymana 16 grud-
nia 1729 r. od ks. Jana Pereszewicza, proboszcz w Dzikowcu (dekanat Miechocin) 
przed rokiem 1735, mansjonarz i wikariusz w Kolbuszowej od 16 lipca 1737 r., zmarł 
w 1766 roku; jego staraniem wprowadzono i zatwierdzono w roku 1745 bractwo pod 
wezwaniem Drogi Krzyżowej57.

Mazniewski (Mazniowski) Gregorius, urodził się w 1692 roku, syn Jana, pocho-
dził z diecezji krakowskiej, tonsurę i święcenia niższe przyjął 10 czerwca 1713 r., 
subdiakonat 20 kwietnia 1715 r., diakonat 14 czerwca 1715 r., prezbiterat 2 lipca 
1715 r., prowizja kościoła parafialnego w Tenczynku (dekanat Nowa Góra) udzielona 

54  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 12; J. Szczepaniak, 
Katalog duchowieństwa, t. II, s. 588, 667, 717, t. IV, s. 1044, 1121; M. Skowroński, Kolbuszowa, s. 27.
55  M. Piórek, s. 17, 21.
56  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 30; J. Szczepaniak, 
Katalog duchowieństwa, t. II, s. 675, t. IV, s. 1170.
57  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 66; G. Marciniak, Brac-
twa religijne, s. 49; J. Szczepaniak, Duchowieństwo archidiakonatu, s. 8, 28; J. Szczepaniak, Katalog du-
chowieństwa, t. II, s. 676.
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23 listopada 1714 r. przez ks. Krzysztofa Świąteckiego, wikariusz w Kolbuszowej  
8 grudnia 1726 r., prebendarz w Tenczynku, zmarł 2 maja 1786 r.58

Michonieczki Joannes, wikariusz w Kolbuszowej w styczniu 1641 r.59

Miekiński Sebastianus, wikariusz w Kolbuszowej 22 maja 1688 r.60

Mikolaiecki (Mikołaikowic, Mikołaiecki) Petrus, syn Marcina, pochodził z die-
cezji krakowskiej, tonsurę i święcenia niższe przyjął 5 marca 1667 r., subdiakonat 
21 grudnia 1669 r., diakonat 20 grudnia 1670 r., prowizja kościoła w Kolbuszowej 
udzielona 4 listopada 1669 r. przez ówczesnego proboszcza kolbuszowskiego ks. Jana 
Małeckiego61.

Mikołaj z Rzochowa, pleban w Kolbuszowej w latach 1523-152962.

Moraniec Mathias, wikariusz w Kolbuszowej w lutym 1663 roku63.

Mrozowski Andreas, syn Stanisława, urodził się 27 listopada 1720 r., pochodził 
z diecezji krakowskiej, do seminarium wstąpił 12 maja 1745 r. z rekomendacji kano-
nika krakowskiego ks. Józefa Bleszyńskiego, tonsurę i święcenia niższe przyjął 20 
grudnia 1744 r., subdiakonat 17 grudnia 1746 r. (prowizja seminarium), diakonat 25 
lutego 1747 r., prezbiterat 1 kwietnia 1747 r. w katedrze wawelskiej z rąk bpa Michała 
Kunickiego, prowizja kościoła parafialnego w Cmolasie (dekanat Miechocin) udzie-
lona 26 października 1745 r. przez ks. Franciszka Kozłowskiego, po święceniach ka-
płańskich opuścił seminarium na wikariat w Starym Sączu, był wikariuszem w Kol-
buszowej 14 maja 1750 r., proboszczem w Ostrowach Baranowskich od 6 września 
1758 do roku 1759 i w Cmolasie od 9 lipca 1759 r., zmarł 16 listopada 1767 r.64

Mulski Ladislaus, syn Marcina, pochodził z diecezji krakowskiej, tonsurę i świę-
cenia niższe przyjął 23 grudnia 1684 r., subdiakonat 20 grudnia 1687 r., diakonat  
12 czerwca 1688 r., prezbiterat 26 marca 1689 r., prowizja kościoła w Starym Wiśni-
czu (dekanat Lipnica Murowana) udzielona 2 października 1687 r. przez ks. Alberta 
Kowalińskiego, wikariusz w Kolbuszowej 2 listopada 1710 r., proboszcz w Ostrow-
sku (dekanat Nowy Sącz) od 11 marca 1712 r. aż do śmierci w roku 172365.

Niedospałowicz (Niedospiałowicz) Andreas, syn Floriana, pochodził z diecezji 
krakowskiej, subdiakonat przyjął 17 grudnia 1672 r., diakonat 1 kwietnia 1673 r., pre-
zbiterat 23 grudnia 1673 r., prowizja na wikariat w Jedlni (dekanat Zwoleń) udzielona 

58  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 57; J. Szczepaniak, 
Katalog duchowieństwa, t. II, s. 689.
59  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 3.
60  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 34.
61  J. Szczepaniak, Katalog duchowieństwa, t. II, s. 716.
62  M. Piórek, s. 21.
63  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 11.
64  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 77; J. Szczepaniak, 
Katalog alumnów, s. 253; J. Szczepaniak, Katalog duchowieństwa, t. II, s. 748; J. Szczepaniak, Spis prepo-
zytów i plebanów, s. 264, 266; J. Szczepaniak, Materiały własne.
65  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 43; J. Szczepaniak, 
Katalog duchowieństwa, t. II, s. 750; J. Szczepaniak, Spis prepozytów i plebanów, s. 220.
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14 listopada 1672 r. przez ks. Jana Białasza, wikariusz w Kolbuszowej w lutym 1676 
roku66.

Niedziałkowski Stanislaus, syn Alberta, pochodził z diecezji krakowskiej, ton-
surę i święcenia niższe przyjął 23 września 1725 r., diakonat 7 czerwca 1727 r., pre-
zbiterat 20 września 1727 r., był wikariuszem w Kolbuszowej 17 listopada 1727 r., 
proboszczem w Ociece, zmarł 9 września 1763 r.67

Olszowicz Joannes, wikariusz w Kolbuszowej w październiku 1673 roku68.

Olszowicz (Olszowic) Bartholomaeus, syn Macieja, pochodził z diecezji krakow-
skiej, tonsurę i święcenia niższe przyjął 14 marca 1671 r., subdiakonat 17 grudnia 
1672 r., diakonat 1 kwietnia 1673 r., prezbiterat 23 września 1673 r., prowizja na wi-
kariat w Kolbuszowej udzielona 26 października 1672 r. przez ks. Jana Małeckie-
go, ówczesnego proboszcza kolbuszowskiego, wikariusz w Kolbuszowej w latach 
1681-168269.

Osmolski Prokopius, wikariusz w Kolbuszowej 20 grudnia 1656 r.70

Owczarski Franciscus, wikariusz w Kolbuszowej 16 stycznia 1750 r.71

Pajęcki (Paięcki) Sebastianus, syn Stanisława, pochodził z diecezji krakowskiej, 
tonsurę i święcenia niższe przyjął 27 maja 1679 r., subdiakonat 20 grudnia 1681 r., 
diakonat 19 września 1682 r., prowizja na wikariat kościoła parafialnego w Witko-
wicach (dekanat Oświęcim lub Ropczyce) udzielona 16 czerwca 1689 r. przez ks. 
Alberta Szołtyskiewicza, wikariusz w Kolbuszowej 5 czerwca 1689 r.72

Polecki Valentinus, syn Macieja, pochodził z diecezji krakowskiej, tonsurę, świę-
cenia niższe przyjął 6 kwietnia 1647 r., subdiakonat 11 czerwca 1650 r., diakonat 
25 marca 1651 r., prezbiterat 23 września 1651 r., prowizja na wikariat w Niepo-
łomicach (dekanat Wieliczka) udzielona 30 kwietnia 1650 r. przez ks. Jana Sucho-
dolskiego, proboszcz w Kolbuszowej od 14 stycznia 1663 r. do lutego 1664 roku,  
13 maja 1664 r. udzielił prowizji kanonicznej na wikariat w Kolbuszowej Andrzejowi 
Stęczykowiczowi73.

Politynski Valentinus, syn Leonarda, pochodził z diecezji przemyskiej, baka-
łarz filozofii, tonsurę i święcenia niższe przyjął 18 grudnia 1666 r., subdiakonat  
17 grudnia 1667 r., diakonat 17 marca 1668 r., prezbiterat 21 grudnia 1669 r., prowizja 

66  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 24; J. Szczepaniak, 
Katalog duchowieństwa, t. III, s. 774.
67  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 59; J. Szczepaniak, 
Katalog duchowieństwa, t. III, s. 774; J. Szczepaniak, Spis prepozytów i plebanów, s. 231.
68  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 21.
69  M. Piórek, s. 23; J. Szczepaniak, Katalog duchowieństwa, t. III, s. 808
70  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 7.
71  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 76.
72  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 37; J. Szczepaniak, 
Katalog duchowieństwa, t. III, s. 831.
73  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 10; J. Szczepaniak, 
Katalog duchowieństwa, t. III, s. s. 896, 1092.
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na wikariat kościoła kolegiackiego pw. św. Anny w Krakowie udzielona 15 grudnia 
1667 r. przez ks. Adama Młynkowica, bakałarza teologii; wikariusz w Kolbuszowej 
we wrześniu 1673 roku74.

Przecławski Thomas, wikariusz w Kolbuszowej w marcu 1676 roku75.

Puchalski Adamus, wikariusz w Kolbuszowej w roku 166476.

Pylkowski Gregorius, wikariusz w Kolbuszowej w październiku 1676 roku77.

Rejman Franciscus, proboszcz w Kolbuszowej od 5 marca 1712 r. do listopada 
1738 roku, 31 sierpnia 1735 r. udzielił prowizji kanonicznej Florianowi Związkiewi-
czowi na wikariat w Kolbuszowej, prałat kustosz, a następnie prałat kantor w kole-
giacie opatowskiej, instytuowany 14 października 1716 r., instalowany 11 listopada 
1716 r. z prezenty księcia Aleksandra Dominika Lubomirskiego, zmarł w roku 174378.

Roskiewicz Casimirus, wikariusz w Kolbuszowej 27 czerwca 1726 r.79

Rymarski Balthasar, syn Jana, pochodził z diecezji krakowskiej, tonsurę i świę-
cenia niższe otrzymał 10 kwietnia 1666 r., subdiakonat 18 września 1666 r., diakonat 
24 września 1667 r., prezbiterat 17 grudnia 1667 r., prowizja na wikariat w Bochni 
(dekanat Lipnica Murowana) udzielona 15 września przez księdza Baltazara Prze-
rembskiego, wikariusz w Kolbuszowej 4 kwietnia 1683 roku80.

Samborski Franciscus, wikariusz w Kolbuszowej 1 czerwca 1724 r.81

Skrzeczowski Joannes, wikariusz w Kolbuszowej 10 maja 1724 r.82

Slizowicz (Slizewicz, Slizowic) Casimirus, syn Jakuba, pochodził z diecezji kra-
kowskiej, tonsurę i święcenia niższe przyjął 23 maja 1671 r., subdiakonat 23 grudnia 
1673 r., diakonat 19 maja 1674 r., prezbiterat 21 marca 1676 r., prowizja na wikariat 
w Kolbuszowej udzielona 4 grudnia 1673 r. przez ówczesnego proboszcza kolbu-
szowskiego ks. Jana Małeckiego, wikariusz w Kolbuszowej w grudniu 1676 roku83.

74  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 18; J. Szczepaniak, 
Katalog duchowieństwa, t. III, s. 897.
75  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 25.
76  M. Piórek, s. 23.
77  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 26.
78  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 45; A. Bastrzykowski, 
Kolegiata św. Marcina w Opatowie i jej kapituła. Cześć II. Katalog prałatów i kanoników kolegiaty opa-
towskiej od 1212 roku aż do dni naszych, Ostrowiec Świętokrzyski 1948, s. 66-67; J. Szczepaniak, Katalog 
duchowieństwa, t. IV, s. 1353.
79  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 55.
80  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 31; J. Szczepaniak, 
Katalog duchowieństwa, t. III, s. 981.
81  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 52.
82  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 51.
83  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 27; J. Szczepaniak, 
Katalog duchowieństwa, t. III, s. 1044.
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Stanefers (Sternfels) Blasius, syn Tomasza, pochodził z diecezji krakowskiej, 
subdiakonat przyjął 2 kwietnia 1672 r., diakonat 16 kwietnia 1672 r., prowizja na wi-
kariat w Kolbuszowej udzielona 27 marca 1672 r. przez ówczesnego proboszcza 
kolbuszowskiego ks. Jana Małeckiego, wikariusz w Kolbuszowej 8 października 
1672 r.84

Stęczykowicz (Steczykowicz, Stanczykowicz, Stanczykowic) Andreas, syn 
Stanisława, pochodził z diecezji krakowskiej, tonsurę i święcenia niższe przyjął 
8 kwietnia 1662 r., subdiakonat 10 marca 1663 r., diakonat 8 marca 1664 r., prezbite-
rat 7 czerwca 1664 r., prowizję kanoniczną otrzymał początkowo 21 stycznia 1663 r. 
na wikariat w Rzochowie (dekanat Mielec), a następnie 13 maja 1664 r. na wikariat 
w Kolbuszowej, prowizorem był ks. Walenty Polecki85.

Stolarski Andreas, wikariusz w Kolbuszowej w czerwcu 1673 roku86.

Strączynski Laurentius, syn Andrzeja, pochodził z diecezji krakowskiej, stu-
diował w seminarium akademickim w Krakowie, tonsurę i świecenia niższe przyjął  
19 września 1761 r., subdiakonat 18 grudnia 1762 r., diakonat 19 marca 1763 r., pre-
zbiterat 28 maja 1763 r. z rąk bpa Franciszka Podkańskiego, prowizja na wikariat 
w kolegiacie św. Anny w Krakowie udzielona 18 listopada 1762 r. przez prokuratora 
kapituły, wikariusz w Kolbuszowej 5 kwietnia 1766 r.87

Sułowski Joannes, syn Jana, pochodził z diecezji krakowskiej, tonsurę i święcenia 
niższe przyjął 20 grudnia 1670 r., diakonat 24 września 1672 r., prezbiterat 25 lutego 
1673 r., wikariusz w Kolbuszowej w sierpniu 1673 roku88.

Swiętkowicz Franciscus, wikariusz w Kolbuszowej 9 sierpnia 1724 r.89

Śmiałkiewicz (Smiałkowic) Caroles, syn Franciszka, pochodził ze Skalbmierza 
w diecezji krakowskiej, do seminarium wstąpił 17 marca 1680 r., tonsurę i świecenia 
niższe przyjął 19 września 1676 r., subdiakonat 15 czerwca 1680 r. (prowizja semi-
narium kościoła katedralnego w Krakowie), diakonat 5 kwietnia 1681 r., prezbiterat  
20 grudnia 1681 r., wikariusz w Kolbuszowej 26 października 1693 r.; podczas wi-
zytacji kanonicznej odbytej w 1694 roku kantor zeznał, że ksiądz Śmiałkiewicz 
z księdzem Janem Zalejskim „radzi się napijają po gospodach, a najbardziej ks. Karol 
Śmiałkowicz. Krzyczy idąc z gospody, z Żydkami tańcuje i śmieją się z niego Żydzi”, 

84  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 15; J. Szczepaniak, 
Katalog duchowieństwa, t. III, s. 1092.
85  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 10; J. Szczepaniak, 
Katalog duchowieństwa, t. III, s. 896, 1092.
86  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 16.
87  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 85; J. Szczepaniak, 
Katalog duchowieństwa, t. III, s. 1101; J. Szczepaniak, Odtworzone katalogi seminariów, s. 227.
88  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 19; J. Szczepaniak, 
Katalog duchowieństwa, t. III, s. 1114.
89  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 53.
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pracował przy kaplicy w Niwiskach, parafia Rzochów (dekanat Mielec) od 9 marca 
1698 r. do 22 listopada 1702 r.90

Telekiewicz Rochus, wikariusz w Kolbuszowej 2 lipca 1722 r.91

Tortoniowicz (Tertoniowic, Tertuniowicz) Andreas, syn Andrzeja, pochodził 
z diecezji krakowskiej, tonsurę i święcenia niższe przyjął 4 czerwca 1678 r., pre-
zbiterat 17 marca 1685 r., prowizja kościoła parafialnego w Kolbuszowej udzielona  
9 marca 1683 r. przez ówczesnego proboszcza kolbuszowskiego ks. Stanisława Mar-
czewskiego, wikariusz w Kolbuszowej 9 grudnia 1686 r.92

Wawrzkiewicz Lukas, wikariusz w Kolbuszowej w latach 1681-168993.

Wawrzyniec z Ropczyc, pleban w Kolbuszowej w latach 1580-160494.

Wilkowski (Wilkowic) Gasparus, syn Kaspra, pochodził z diecezji krakowskiej, 
tonsurę i święcenia niższe przyjął 20 września 1659 r., prezbiterat 9 marca 1661 r., 
wikariusz w Kolbuszowej 31 marca 1679 r.95

Wisniowski Andreas, wikariusz w Kolbuszowej 22 maja 1766 r.96

Witkiewicz Joannes, święcenia prezbiteratu przyjął w roku 1718 z rąk biskupa 
kamienieckiego Stefana Rupniewskiego, prowizja kościoła katedralnego kamieniec-
kiego, wikariusz w Kolbuszowej 21 grudnia 1726 r.97

Wojciechowski (Woyciechowski) Brandysz Casimirus (Carolus), syn Francisz-
ka, urodzony 2 listopada 1706 r. w Zebrzydowicach w diecezji krakowskiej, do se-
minarium wstąpił 1 września 1740 r. z rekomendacji ks. Franciszka Woldera, tonsurę 
i święcenia niższe przyjął 21 września 1737 r., subdiakonat 23 września 1741 r., dia-
konat 23 grudnia 1741 r., prezbiterat 24 marca 1742 r. w katedrze wawelskiej z rąk 
bpa Michała Kunickiego, prowizja na prebendę w Gorzkowie (dekanat Witów) udzie-
lona 15 września 1741 r. przez Aleksandra i Michała z Łaszowa Trembeckich, semi-

90  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 39; W. Kowalski, 
Ludność żydowska, s. 197; J. Szczepaniak, Katalog alumnów, s. 335; J. Szczepaniak, Katalog duchowień-
stwa, t. III, s. 1051.
91  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 47.
92  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 33; J. Szczepaniak, 
Katalog duchowieństwa, t. IV, s. 1170.
93  M. Piórek, s. 23
94  AKMK, sygn. AVCap. 23, Acta visitationis archidiaconatus Sandomiriensis a. D. 1604, k. 23;  
M. Piórek, s. 21.
95  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 28; J. Szczepaniak, 
Katalog duchowieństwa, t. IV, s. 1246.
96  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 84.
97  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 58; AKMK, sygn. AV 
22, Visitatio realis et personalis ecclesiarum, parochialium, hospitalium, capellarum, altarium et confrater-
nitatum in quatuor decanatibus archidiaconatus Sandomieriensis, Videlicet: Rudnicensi, Miechocinensi, 
Coprivnicensi, et Polanecensi existentibus, sub fel. auspiciis Cel. Principis R.D. Constantini Feliciani in 
Szaniawy Szaniawski, episcopi Cracoviensis, ducis Severiae per me Dominikum Lochman UID, canoni-
cum cathedralem Cracoviensem, archidiaconum Sandomieriensem a. D. 1727 diebus primis mensis Martii 
inchoata, tandem mensae Septembri finaliter Expedia, s. 71.
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narium opuścił we wrześniu 1742 roku na prebendę w Gorzkowie, wikariusz w Kol-
buszowej 10 października 1758 r.98

Wolakieri (Wolakiery, Wolakery) Valentinus, syn Alberta, pochodził z diece-
zji krakowskiej, tonsurę i święcenia niższe przyjął 19 września 1716 r., subdiakonat 
24 lutego 1720 r., diakonat 12 marca 1720 r., prezbiterat 30 marca 1720 r., prowizja 
kościoła parafialnego w Kolbuszowej, wikariusz w Kolbuszowej 24 czerwca 1720 r.99

Woycicki Joannes, urodzony w roku 1700 w Jasienicy (dekanat Krosno), prezbi-
terat otrzymał w roku 1726, pracował przy kaplicy w Niwiskach, parafia Rzochów 
(dekanat Mielec) od 2 sierpnia 1729 r. do 12 września 1734 r., kapelan szpitala św. 
Anny w Rzochowie przed rokiem 1741, proboszcz w Jastrząbce (dekanat Tarnów) 
od 18 stycznia 1741 r. do roku 1752, kapelan kaplicy św. Stanisława w Kolbuszowej 
nie później niż w roku 1748 aż do śmierci w roku 1752, udzielił prowizji na wikariat 
w Jastrząbce 4 stycznia 1761 r. do świeceń subdiakonatu Łukaszowi Lezeckiemu100.

Wyczyński (Wyczynski) Adalbertus (Albertus), syn Jana, urodzony w roku 
1691, pochodził z diecezji krakowskiej, tonsurę i święcenia niższe przyjął 4 marca 
1730 r., subdiakonat 29 marca 1732 r., diakonat 12 kwietnia 1732 r., prezbiterat 20 
grudnia 1732 r., prowizja kościoła parafialnego w Cmolasie (dekanat Miechocin), wi-
kariusz w Kolbuszowej 4 stycznia 1737 r., w protokole wizytacji kanonicznej z roku 
1764 znajduje się zapis, że ufundował bractwo św. Józefa w Kolbuszowej, które 
co prawda istniało od 1676, lecz nie posiadało erekcji lub aprobaty, było więc zorga-
nizowane i podtrzymywane przez lud101.

Zaguła Jacobus, wikariusz w Kolbuszowej 29 kwietnia 1640 r.102

Zalejski Joannes, wikariusz w Kolbuszowej 1 lipca 1689 r., podczas wizytacji 
w 1694 roku kantor zeznał, że „księża wikariowie dwa, to jest ks. Jan i ks. Karol radzi 
się napijają po gospodach”103.

Zarębski (Zarembski) Stanislaus, syn Bartłomieja, pochodził z diecezji krakow-
skiej, tonsurę i święcenia niższe przyjął 28 marca 1673 r., subdiakonat 23 września 
1673 r., diakonat 23 grudnia 1673 r., prezbiterat 22 września 1674 r., prowizja na wi-
kariat w Kolbuszowej, wikariusz w Kolbuszowej w październiku 1674 roku104.

98  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 78; J. Szczepaniak, 
Katalog alumnów, s. 383-384; J. Szczepaniak, Katalog duchowieństwa, t. IV, s. 1274.
99  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 46; J. Szczepaniak, 
Katalog duchowieństwa, t. IV, s. 1263.
100  J. Szczepaniak, Duchowieństwo archidiakonatu, s. 8, 36; J. Szczepaniak, Odtworzone katalogi se-
minariów, s. 212.
101  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 65; AKMK, sygn. AV 
51, k. 115v.; G. Marciniak, Bractwa religijne, s. 82; J. Szczepaniak, Katalog duchowieństwa, t. IV, s. 1288.
102  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 2.
103  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 38; W. Kowalski, 
Ludność żydowska, s. 197.
104  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 23; J. Szczepaniak, 
Katalog duchowieństwa, t. IV, s. 1313.
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Zarnowiecki Stanislaus, syn Andrzeja, pochodził z diecezji krakowskiej, tonsurę 
i święcenia niższe przyjął 20 września 1664 r., subdiakonat 6 kwietnia 1669 r., dia-
konat 21 grudnia 1669 r., prezbiterat 5 stycznia 1670 r., wikariusz w Kolbuszowej  
7 października 1703 r.105

Zawalski (Zawałski) Christophorus, syn Wawrzyńca, pochodził z diecezji kra-
kowskiej, tonsurę i święcenia niższe przyjął 25 września 1650 r., subdiakonat 8 marca 
1653 r., diakonat 29 marca 1653 r., prezbiterat 7 czerwca 1653 r., prowizja na wikariat 
w parafii Zielonki (dekanat Skała) udzielona 10 lipca 1652 r. przez doktora teologii 
Alberta Dąbrowskiego, wikariusz w Kolbuszowej 13 kwietnia 1657 r.106

Zenkolowicz Thomas, wikariusz w Kolbuszowej 10 września 1733 r.107

Zukowski Jacobus, wikariusz w Kolbuszowej 30 stycznia 1689 r.108

Zurkowski Antonius (Antoni), syn Walentego, studiował w seminarium kielec-
kim, prowizja na wikariat w Niwiskach udzielona 28 lutego 1765 r. przez ks. Walen-
tego Szymańskiego, proboszcza w Rzochowie i filii w Niwiskach; wikariusz w Kol-
buszowej 15 kwietnia 1766 r.109

Zwiąskiewicz (Związkiewicz, Zwiąszkiewicz) Florianus, syn Józefa, pochodził 
z diecezji krakowskiej, tonsurę i święcenia niższe przyjął 26 maja 1735 r., subdia-
konat 24 września 1735 r., diakonat 17 grudnia 1735 r., prezbiterat 26 maja 1736 r., 
prowizja kościoła parafialnego w Kolbuszowej udzielona 31 sierpnia 1735 r. przez 
ówczesnego proboszcza kolbuszowskiego ks. Franciszka Reymana, wikariusz w Kol-
buszowej 17 czerwca 1736 r.110

Zywkiewicz Martinus, wikariusz w Kolbuszowej we wrześniu 1673 roku111.

Księża pochodzący z parafii Kolbuszowa do 1772 roku
Grodzki Joannes, pochodził z Kolbuszowej, 22 lutego 1650 r. administrator pa-

rafii w Sędziszowie112.

Grodzki (Groczki) Stanislaus z Kolbuszowej, syn Stanisława, akolitat 12 czerw-
ca 1604 r., subdiakonat 4 czerwca 1605 r., diakonat 24 września 1605 r., prezbiterat 

105  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 42; J. Szczepaniak, 
Katalog duchowieństwa, t. IV, s. 1313.
106  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 8; J. Szczepaniak, 
Katalog duchowieństwa, t. IV, s. 1319.
107  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 63.
108  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 35.
109  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 83; J. Szczepaniak, 
Katalog duchowieństwa, t. IV, s. 1411; J. Szczepaniak, Odtworzone katalogi seminariów, s. 187.
110  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 64; J. Szczepaniak, 
Katalog duchowieństwa, t. IV, s. 1353.
111  APK, b. sygn., Parochi A Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa. Ab Anno 1640, nr 20.
112  W. Mroczka, s. 34.
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15 lutego 1606 r., prowizji udzielił ks. Jan Kasprowicz, proboszcz w Cmolasie (deka-
nat Miechocin)113.

Kossakowski Adalbertus, urodzony w roku 1685 w Kolbuszowej, prezbiterat 
przyjął 11 marca 1713 r., pleban w Lipnicy Wielkiej od roku 1724, zmarł 11 grudnia 
1755 r.114

Wakulowic (Walkowic, Wialekowic) Nicolaus, syn Macieja, akolitat przyjął 
23 września 1600 r., subdiakonat 7 kwietnia 1601 r., diakonat 23 marca 1602 r., 
prezbiterat 6 kwietnia 1602 r., prowizji udzielił ks. Grzegorz Strzemień, proboszcz 
w Kołaczycach i Gogołowie (dekanat Pilzno)115.

113  Księga egzaminów do święceń w diecezji krakowskiej z lat 1573-1614, opr. Z. Pietrzyk, Kraków 
1900, nr 5149.
114  J. Szczepaniak, Najstarsze spisy, s. 281.
115  Księga egzaminów, nr 4002.
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WOJCIECH MROCZKA

Biogramy kolbuszowskich proboszczów 
z lat 1786-1997

1. Ks. Maksymilian Grabkowski – kolbuszowski proboszcz w latach 1786-1790. 
Urodził się w roku 17441. Proboszczem kolbuszowskim został w 1786 roku w miej-
sce ks. Tomasza Lipińskiego, który wcześniej duszpasterzował tu przez wiele lat2. 
Rozpoczął remont kolbuszowskiego kościoła polegający na stopniowej wymianie 
belek drewnianych i zastępowaniu ich cegłą. Objął zarządzanie kolbuszowskim ko-
ściołem tuż po zmianach, jakie nastąpiły w strukturach administracji kościelnej. Otóż 
w roku 1785 została utworzona nowa diecezja tarnowska, do której została włączona 
parafia kolbuszowska3. Zmieniła się również jej przynależność dekanalna, gdyż zo-
stała wyłączona z dekanatu miechocińskiego i włączona do mieleckiego. Ks. Maksy-
milian Grabkowski był proboszczem w Kolbuszowej bardzo krótko, gdyż zmarł już 
21 stycznia 1790 r.4

2. Ks. Kazimierz Kapuściński – kolbuszowski proboszcz w latach 1790-1818. 
Urodził się w roku 17435. W wieku 20 lat, 18 listopada 1763 r., rozpoczął studia 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie rok później uzyskał bakalariat, by z kolei stu-
diować prawo kanoniczne i uzyskać w roku 1766 tytuł magistra. Na tym nie skończył 
swojej edukacji. Zdobył tytuł doktora filozofii i od 1766 roku pracował jako docent 
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie przeniósł się 
do Poznania, gdzie w Kolegium Lubrańskiego uczył poetyki. Około 1770 roku przy-
jął święcenia kapłańskie i w lipcu 1771 roku został prywatnym nauczycielem Roga-
lińskich w Rawiczu. Po dwóch latach wrócił na Uniwersytet Jagielloński, skąd został 
desygnowany na dyrektora Kolonii Akademickiej w Tarnowie. Uzyskał też tytuł ka-
nonika honorowego6. Mimo że jego praca pedagogiczna została wysoko oceniona, 
w roku 1777 zrezygnował ze stanowiska dyrektora. Cztery lata później został pro-
boszczem w Gumniskach, by z kolei w 1782 roku zostać instalowanym na kanonię 
św. Anny w kolegiacie tarnowskiej7. W roku 1785 objął probostwo w Lisiej Górze, 
z którego zrezygnował i 12 lipca 1790 r. objął urząd proboszcza w Kolbuszowej8. 
Stanowisko to zajmował do końca życia. Zmarł w Kolbuszowej 29 marca 1818 r.9 
Mimo że proboszczem kolbuszowskim był długo, bo przez 28 lat, to prawie nic nie 
wiadomo o jego zarządzaniu kolbuszowskim Kościołem. W kronice parafialnej za-

1  A. Nowak, Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. 2: A-J, [b.m. b.r.], s. 246.
2  APK, LMK, s. 29.
3  M. Łabuz, Duchowieństwo diecezji tarnowskiej w latach 1886-1918, Tarnów 2007, s. 52.
4  A. Nowak, s. 246.
5  Tamże, t. 3: K-P, s.23.
6  Tamże, s. 24.
7  Tamże.
8  APK, LMK, s. 29
9  Tamże.
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chowała się tylko lakoniczna informacja na jego temat dotycząca dat objęcia pro-
bostwa i śmierci10. W czasie jego duszpasterzowania w Kolbuszowej w 1805 roku 
w wyniku likwidacji diecezji tarnowskiej parafia kolbuszowska została włączona 
do diecezji przemyskiej11.

3. Ks. Jan Konopka – kolbuszowski proboszcz w latach 1818-1847. Urodził 
się 30 sierpnia 1748 r. w Radomyślu Wielkim. Jego rodzicami byli Szymon, który 
na utrzymanie rodziny zarabiał jako szewc i Regina z domu Trybulec12. Święcenia 
kapłańskie przyjął w roku 1810, prawdopodobnie w Przemyślu13. Zanim został kol-
buszowskim proboszczem, był wikarym w Mielcu, a od roku 1815 najpierw admini-
stratorem, a następnie proboszczem parafii w Ostrowach Tuszowskich14. Stamtąd 24 
września 1818 r. przeszedł na probostwo kolbuszowskie. Przez wiele lat pełnił urząd 
dziekana dekanatu mieleckiego i inspektora szkół ludowych. Za szczególne zasługi 
w pracy duszpasterskiej został w 1840 roku odznaczony odznaczeniem Expositorio 
Canonicali oraz otrzymał przywilej noszenia rokiety i mantoletu. Zmarł w Kolbuszo-
wej 3 sierpnia 1847 r.15 Za jego duszpasterzowania kolbuszowska parafia ponownie 
znalazła się w diecezji tarnowskiej, reaktywowanej w roku 182116.

4. Ks. Ludwik Ruczka – kolbuszowski proboszcz w latach 1848-1896. Urodził 
się 16 września 1814 r. we wsi Szlachtowa koło Szczawnicy w powiecie sądeckim. 
Był jednym z sześciorga dzieci Franciszka – rzymskiego katolika, urzędnika celnego 
i Domicelli z Wisłockich – grekokatoliczki, córki unickiego parocha17. Jego chrzest 
i bierzmowanie odbyły się w unickiej cerkwi w Szlachtowej18. Dzięki wsparciu finan-
sowemu stryja udało mu się ukończyć gimnazjum klasztorne w Przemyślu. Następ-
nie po rocznych studiach na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego, w wieku 22 
lat, wstąpił do katolickiego Seminarium Duchownego w Tarnowie, po czym, dzięki 
pomocy ówczesnego biskupa tarnowskiego oraz swego starszego brata, studiował 
teologię w Wiedniu19. Jego pobyt w Wiedeńskim Cesarsko-Królewskim Konwikcie 
Miejskim został odnotowany w latach 1836-183920. 24 września 1839 r. otrzymał 
święcenia kapłańskie21. Początkowo zamierzał poświęcić się pracy naukowej i kon-
tynuował studia teologiczne na Frintaneum w Wiedniu. Jednak z nieznanych powo-
dów przerwał naukę i rozpoczął pracę jako wikary najpierw w Wadowicach, a potem 
w Oleśnie, gdzie był także wychowawcą Stanisława Kotarskiego, syna właściciela 

10  Tamże.
11  Tamże, s. 28.
12  A. Nowak, t. 3, s. 60.
13  Tamże.
14  S. Zych, Parafia i sanktuarium w Ostrowach Tuszowskich. Zarys dziejów, Mielec 2007, s. 27.
15  Tamże.
16  M. Łabuz, s. 53.
17  M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy po Powstaniu Styczniowym, Warszawa 2004, s. XLIII.
18  Tamże.
19  Tamże.
20  S. L. Piech, Wychowywać dla Kościoła i państwa. Formacja elity duchowieństwa galicyjskiego 
w Wiedniu 1775-1918, Kraków 2009, s. 73.
21  A. Nowak, t. 3, s. 33.
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tamtejszych dóbr. 8 października 1842 r. został katechetą szkoły głównej normalnej 
w Tarnowie i prefektem w tamtejszym Seminarium Duchownym. Prowadził tam 
od 2 marca 1843 r. wykłady z historii Kościoła, a od 30 października 1844 r. również 
z prawa kanonicznego22. Będąc wykładowcą w tarnowskim Instytucie Teologicznym, 
cały czas opiekował się Stanisławem Kotarskim, któremu – podobnie jak jego siostrze 
i matce – uratował życie w czasie krwawych wydarzeń 1846 roku; niestety został 
wtedy w okrutny sposób zamordowany Karol Kotarski23.

Tragiczne wypadki w roku 1846 wywarły istotny wpływ na dalsze życie ks. Ludwi-
ka Ruczki. Był podejrzewany o kontakty z konspiratorami galicyjskimi i odmówiono 
mu katedry historii Kościoła i prawa kanonicznego. Zrezygnował więc z nauczania 
w Tarnowie i 4 stycznia 1848 r. objął probostwo w Kolbuszowej24. Za jego pasterzo-
wania świątynia kolbuszowska została znacznie zniszczona w wyniku pożaru, jaki 
tu miał miejsce 2 października 1852 r.25 Dzięki pomocy finansowej okolicznych zie-
mian oraz pracy parafian ks. Ludwikowi Ruczce udało się bardzo szybko odbudować 
zniszczony kościół. Od pierwszych lat pobytu w Kolbuszowej dał się też poznać jako 
gorliwy spowiednik, do którego zjeżdżali penitenci z dalekich stron26.

3 stycznia 1861 r. został wybrany posłem do pierwszego sejmu krajowego we Lwo-
wie z kurii małej własności okręgu Ropczyce-Kolbuszowa. Sejm wybrał go do Rady 
Państwa w Wiedniu27. Na tym nie skończyła się jego działalność polityczna. Mimo 
że nie wybrano go posłem na następną kadencję, to już od 1873 roku przez blisko pół 
wieku (1873-1896) był posłem do rady państwa. Najpierw w latach 1873-1885 był 
wybierany z okręgu: Rzeszów-Kolbuszowa-Nisko-Łańcut-Tarnobrzeg-Ropczyce, 
a z kolei począwszy od 1885 roku z okręgu Ropczyce-Mielec-Tarnobrzeg28. Na pod-
kreślenie zasługuje fakt, że będąc posłem w latach 1861-1866, jak również później, 
szczególnie zaangażował się w wyjednywaniu zwolnień z więzień i zesłania powstań-
ców styczniowych. Podczas debaty parlamentarnej wystąpił z wnioskiem o interwen-
cję w sprawie współobywateli przebywających w niewoli rosyjskiej. Udało mu się 
w tej sprawie uzyskać poparcie dyplomatów austriackich i rosyjskich. W sprawie 
więzionych i zesłanych powstańców napisał setki listów i pism. Organizował dla nich 
pomoc finansową. Dzięki jego zaangażowaniu wielu z nich mogło powrócić z nie-
woli. To jego bezinteresowna działalność na rzecz niesienia wszechstronnej pomocy 
powstańcom styczniowym była powodem, że nazwano go „Ojcem Sybiraków”29.

Ks. Ludwik Ruczka podczas swego duszpasterzowania w Kolbuszowej troszczył 
się nie tylko o tych , którzy walczyli o wolną Polskę, chociaż te sprawy były mu 
szczególnie bliskie, bo również jego bratankowie oraz kilku kolbuszowskich parafian 

22  Tamże.
23  M. Micińska, s. XLIV.
24  Tamże.
25  APK, LMK, s. 30.
26  A Nowak, s. 34.
27  Tamże.
28  S. L. Piech, s. 363
29  H. Dudzińska, Ksiądz Ludwik Ruczka, proboszcz kolbuszowski – „Ojciec Sybiraków”, „Rocznik Kol-
buszowski”, nr 2, 1987, s. 32; M. Micińska, s. L; A. Nowak, s. 34.
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było uczestnikami powstańczego zrywu w roku 186330. Nie zapominał jednak i o po-
zostałych parafianach. Chciał, aby byli to ludzie światli, dlatego wspomagał miejsco-
wą szkołę, przekazując w 1872 roku na jej potrzeby 80 sążni z plebańskiego grun-
tu. Ponieważ budynek szkolny nie mógł się pomieścić na działce szkolnej, dwa lata 
później dodatkowo przekazał kolbuszowskiej szkole 27 sążni31. Wiele troski i uwagi 
przykładał do wyglądu i stanu materialnego kolbuszowskiego kościoła. Nie tylko go 
odbudował po pożarze w 1852 roku, ale w następnych latach udało się mu wyposażyć 
go w organy i stacje Drogi Krzyżowej, które zakupiono w roku 185532. W roku 1859 
wybudował plebanię33, a w roku 1875 dach kościoła został pokryty blachą34. W latach 
1890-1892 jego staraniem została wybudowana kaplica pw. Najświętszej Marii Panny 
Niepokalanie Poczętej35.

Nie zapominał o wikariuszach kolbuszowskich. Popierał ich dążenia do wiedzy 
i studiowania, co odnotował jeden z nich, ks. Stanisław Dudkiewicz, pisząc na ten 
temat tak: „(…) chęć dalszego kształcenia się w studiach teologicznych na większą 
chwałę Boga, do czego nie mało przyczyniły się zachęty mojego ze wszech miar za-
cnego przełożonego, Wielebnego Księdza kanonika [Ludwika] Ruczki, [proboszcza 
w Kolbuszowej] spowodowały mnie do zrobienia tak ważnego kroku”36.

Wiedza, pracowitość i zasługi ks. Ludwika Ruczki dla Kościoła i narodu polskiego 
były doceniane przez władze kościelne i świeckie. Już w roku 1847 otrzymał odzna-
czenie Expositorio Canonicali. Rok później został egzaminatorem posynodalnym, 
a 24 lutego 1848 r. notariuszem dekanatu mieleckiego. W dniu 8 stycznia 1859 r. 
został wicedziekanem, a 26 marca 1866 r. dziekanem i inspektorem szkolnym. Zo-
stał również wiceprezesem rady szkolnej okręgu rzeszowskiego. W 1863 roku wy-
różniono go przywilejem noszenia rokiety i mantoletu. Od 31 sierpnia 1880 r. był 
honorowym kanonikiem kapituły katedralnej tarnowskiej. 15 maja 1886 r. otrzymał 
tytuł szambelana papieskiego, a 18 października 1889 r. nadano mu tytuł honorowego 
obywatela miasta Kolbuszowej i marszałka powiatu37. Warto także zaznaczyć, że bi-
skup tarnowski J. A. Pukalski wystawił jego kandydaturę na obsadzenie wakującego 
arcybiskupstwa lwowskiego38.

Pod koniec jego proboszczowania Kolbuszowa stała się w roku 1891 siedzibą no-
woutworzonego dekanatu, w skład którego weszły parafie: Cmolas, Czarna, Kolbu-
szowa, Ostrowy Tuszowskie, Rzochów z filią Niwiska oraz Trzęsówka. Jego pierw-

30  H. Dudzińska, s. 37.
31  APK, LMK, s. 32.
32  Tamże, s. 31.
33  Tamże.
34  Tamże, s. 32.
35  M. Łabuz, s. 597.
36  Cyt za: S. L. Piech, s. 131.
37  A. Nowak, s. 34
38  B. Kumor, Obsada metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1850-1918, „Folia Societatis 
Scientiarium Lublinensis”, vol. 22, 1980, HUM. 2, s. 27.
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szym dziekanem nie został jednak ks. Ludwik Ruczka, gdyż zaszczytu tego dostąpił 
ks. Franciszek Ratowski39.

Będąc posłem, wiele czasu spędzał w Wiedniu. Tak też było jesienią 1896 roku, 
kiedy to zasłabł podczas jednej z sesji parlamentu. Mimo choroby postanowił wró-
cić do Kolbuszowej, aby umrzeć wśród swoich. Zmarł 30 listopada 1896 r. i spoczął 
na kolbuszowskim cmentarzu, gdzie 3 grudnia 1896 r. pożegnały go niezliczone tłu-
my wiernych. Wśród nich byli dawni galicyjscy zesłańcy, którzy na jego mogile zło-
żyli wieniec z napisem: „Ojcu swemu – Sybiracy”40.

5. Ks. Jan Markiewicz – kolbuszowski proboszcz w latach 1897-1920. Urodził 
się 25 listopada 1854 r. w Dobroniowie w pobliżu Limanowej, w parafii Szczyrzyc. 
Jego rodzicami byli: sługa dworski Jan i Małgorzata z domu Sieja41. Szkołę podsta-
wową ukończył w rodzinnej parafii. Następnie kontynuował naukę w gimnazjach 
w Nowym Sączu i Rzeszowie. Studia teologiczne odbył w Tarnowie, gdzie 22 lipca 
1882 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Józefa Alojzego Pukalskiego42. Zaraz 
po święceniach kapłańskich, 25 lipca 1882 r., rozpoczął pracę duszpasterską jako wi-
kary w Zawoi. Następnie od 16 lutego 1883 r. był wikariuszem w Podegrodziu oraz 
od 24 października 1886 r. w Bochni. 28 sierpnia 1888 r. został wikariuszem w Kol-
buszowej. Pracował tu niewiele ponad rok, bo już 20 września 1889 r. objął probo-
stwo w Korzennej, gdzie od 1896 roku pełnił również funkcję wicedziekana dekanatu 
bobowskiego43. Będąc wikariuszem w Podegrodziu, został mianowany kapelanem 
wojskowym na czas wojny44.

Proboszczem kolbuszowskim został w roku 1897. Rok później objął urząd dzie-
kana dekanatu kolbuszowskiego45. Od początku swojej pracy duszpasterskiej czynił 
starania o wybudowanie kościoła w Kupnie, a więc w tej wiosce, która była najdalej 
oddalona od świątyni parafialnej. Udało się mu to zrealizować dopiero w roku 1919, 
kiedy to w Kupnie została zakończona budowa murowanego kościoła pw. św. Jana 
Chrzciciela. Był to początkowo kościół filialny, dopiero w roku 1925 Kupno stało się 
samodzielną parafią46.

Ks. J. Markiewicz był przez wiele lat zaangażowany w działalność w ruchu ludo-
wym. 3 listopada 1896 r. został nawet wybrany członkiem Komisji Kontrolnej Związ-
ku Stowarzyszeń Chłopskich i był nim do 5 czerwca 1900 r. Te polityczne związki 
z ruchem ludowym dostarczyły mu wiele zmartwień jesienią 1918 roku, w związku 
z powstaniem tzw. „Republiki Tarnobrzeskiej”47. Trudne dni przeżył także na począt-

39  A. Ziętek-Salwik, Parafie dekanatu kolbuszowskiego, Kolbuszowa 2007, s. 4-5.
40  M. Micińska, s. L; H. Dudzińska, s. 43.
41 A. Nowak, s. 186. 
42  Tamże.
43  Tamże.
44  M. Łabuz, s. 167.
45  Tamże, s. 374.
46  A. Ziętek-Salwik, s. 29.
47  A. Nowak, s. 186-187.
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ku I wojny światowej, kiedy to po wkroczeniu Rosjan do Kolbuszowej został przez 
nich aresztowany48.

Był niezwykle gorliwym kapłanem słynącym z dobroci. Nadano mu nawet przy-
domek „Dobry”49. Potrafił zachęcić młodych, zdolnych parafian, aby wybrali drogę 
kapłaństwa. W czasach jego duszpasterzowania w Kolbuszowej święcenia kapłańskie 
z tej parafii otrzymali: Marian Bielawka z Kolbuszowej, Jan Dec z Weryni, Jan Ko-
zioł z Kolbuszowej, Michał Przywara z Kolbuszowej Dolnej, Ludwik Tokarz z Kol-
buszowej Górnej50.

Kapłan sprawował funkcję prefekta Towarzystwa św. Wojciecha i św. Józefa. Był 
także komisarzem biskupim do spraw małżeńskich i dyscypliny kleru. Otrzymał od-
znaczenie Expositorio Canonicali i miał prawo noszenia rokiety i mantoletu51. Zmarł 
w dzień Zwiastowania Najświętszej Marii Panny 25 marca 1920 r. Został pochowany 
na kolbuszowskim cmentarzu52.

6. Ks. Franciszek Miklasiński – kolbuszowski proboszcz w latach 1921-1928. 
Urodził się 5 listopada 1870 r. w Żegocinie. Był synem Aleksandra, malarza ko-
ścielnego i Karoliny Dąbrowskiej53. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej 
parafii kształcił się w gimnazjum w Bochni. Następnie studiował teologię w Tarno-
wie, gdzie 30 czerwca 1895 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Ignacego 
Łabosa54.

Pierwszą jego placówką duszpasterską była parafia Szczepanów, gdzie 1 sierp-
nia 1895 r. podjął pracę jako wikary. Z kolei od 13 stycznia 1898 r. był wikariuszem 
w Rzochowie, by po kilku miesiącach, 10 czerwca 1898 r., powrócić na wikariat 
do Szczepanowa. Stamtąd 20 czerwca 1901 r. został przeniesiony na wikariat w No-
wym Sączu. Pracował tam bardzo krótko, gdyż już 22 listopada 1901 r. został admi-
nistratorem w Mielcu. Z parafią mielecką nie związał się na dłużej, bo 30 września 
1903 r. objął probostwo w Łososinie Górnej. Był tam proboszczem do roku 1915, 
kiedy to przeniósł się na probostwo w Starym Sączu. Po 6-letnim pobycie w Starym 
Sączu, w roku 1921 objął probostwo w Kolbuszowej55.

Był kapłanem postępowych poglądów, niezwykle oczytanym, posiadającym 
wszechstronną wiedzę, wybitnym kaznodzieją. Nie znosił kołtuniarstwa i zacofania56. 
Za zasługi w podnoszeniu życia duchowego w parafii otrzymał tytuł szambelana pa-

48 J. Hupka, Z czasów wielkiej wojny. Pamiętnik nie kombatanta, Niwiska 1936, s. 32.
49  Schematyzm diecezji tarnowskiej na rok 1992. Część historyczna, Tarnów 1992, s. 313. 
50  M. Łabuz, s. 697-715.
51  A. Nowak, s. 187.
52  Tamże. W kronice parafialnej omyłkowo zapisano, że ks. J. Markiewicz zmarł w roku 1919; por. 
APK, LMK, s. 33. 
53  A. Nowak, s. 212.
54  Tamże.
55  Tamże, s. 212-213.
56  Schematyzm, s. 313.
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pieskiego. Był również odznaczony Expositorio Canonicali i miał przywilej noszenia 
rokiety i mantoletu57. Sprawował urząd dziekana dekanatu kolbuszowskiego.

Organizował misje dla parafian oraz procesje jubileuszowe do sąsiednich kościo-
łów w Kupnie i Cmolasie58. Troszczył się o stan budynków parafialnych. Dokonał 
remontu i rozbudowy plebanii. Zorganizował składkę wśród parafian na zakup duże-
go dzwonu, który został zakupiony za 1700 zł59. Wiedząc, że parafianie z niektórych 
wiosek są bardzo oddaleni od parafialnego kościoła, czynił starania, aby w najdalej 
położonej wiosce – Przedborzu – zbudowano kościół. Związane z tym prace rozpo-
częły się w roku 192560. Przymierzał się też do rozbudowy kolbuszowskiej świątyni, 
ale na przeszkodzie stanęła jego przedwczesna śmierć. Zmarł 27 października 1928 r. 
i został pochowany na kolbuszowskim cmentarzu61.

7. Ks. Antoni Dunajecki (Bobek) – kolbuszowski proboszcz w latach 1929-1945. 
Urodził się 23 października 1882 r. w Łącku. Był synem rolników Antoniego Bobka 
i Marianny z domu Szmid62. Rodowe nazwisko Bobek zmienił na miano Dunajecki63. 
Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości. Następnie kontynuował na-
ukę w gimnazjach w Nowym Sączu i Tarnowie, gdzie był wychowankiem Małego 
Seminarium. Studia teologiczne odbył w Tarnowie i tam 29 czerwca 1908 r. otrzymał 
święcenia kapłańskie z rąk bpa Leona Wałęgi64.

Pierwszą jego placówką duszpasterską był wikariat w Wielopolu Skrzyńskim, 
gdzie rozpoczął pracę 30 lipca 1908 r. Po dwóch latach, 30 lipca 1910 r., został wi-
kariuszem w Bochni, gdzie od 1 sierpnia 1912 r. pracował jako katecheta w szkole 
podstawowej. W 8. roku kapłaństwa, 8 lutego 1916 r., objął probostwo w Brzezinach 
w dekanacie wielopolskim. Jego pobyt tam był jednak bardzo krótki, gdyż już w grud-
niu 1916 roku został kapelanem wojskowym. Niósł pomoc duchową żołnierzom prze-
bywającym w szpitalach i sanatoriach w różnych miejscowościach dalekiego Tyrolu. 
Pracował tam do końca I wojny światowej. Po zakończeniu wojny powrócił na pro-
bostwo do Brzezin, gdzie podczas jego nieobecności zastępował go ks. Jan Zachara. 
Będąc przez kilkanaście lat proboszczem w Brzezinach, zasłynął jako kapłan o nie-
wyczerpanej dobroci serca.

15 kwietnia 1929 r. został proboszczem w Kolbuszowej65. Pierwsze lata jego po-
bytu to ciągłe budowanie. Zaraz po objęciu kolbuszowskiego probostwa zaangażował 
się w rozpoczętą w 1925 roku budowę kościoła w Przedborzu. Pod jego kierunkiem 
przedborzanie ukończyli budowę drewnianego kościoła, który został uroczyście po-

57  A. Nowak, s. 213.
58  APK, LMK, s. 34 
59  Tamże, s. 35.
60  A. Ziętek-Salwik, s. 45.
61  A. Nowak, s. 213.
62  S. Zych, Z badań nad dziejami kolbuszowskiej parafii farnej, cz. 1, Kolbuszowa 2004, s. 19.
63  Tamże.
64  Tamże.
65  Tamże.
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święcony 1 września 1929 r.66 Przedbórz był drugą po Kupnie parafią, która powstała 
w rozległym kolbuszowskim okręgu parafialnym. Spowodowało to, że mieszkańcom 
czterech najdalej oddalonych wiosek – Kupna, Porąb Kupieńskich, Przedborza i Huty 
Przedborskiej – znacznie skróciła się droga do kościoła. Jednak mimo zmniejszenia 
się liczby parafian, kolbuszowska świątynia i tak była za mała, aby pomieścić wszyst-
kich wiernych. Ks. A. Dunajecki przystąpił do budowy nowego, dużego kościoła. 
W latach 1929-1935 została wybudowana trójnawowa świątynia o powierzchni 900 
m2 według projektu Bronisława Wiktora67.Warto podkreślić, że ks. A. Dunajecki 
z własnych funduszy przeznaczył na budowę bardzo dużą jak na ówczesne czasy 
kwotę 25.500 zł68. Zatroszczył się o należyte wyposażenie nowej świątyni, zakupu-
jąc nowe organy, konfesjonały, witraże. Przystąpił do rekonstrukcji bocznych ołtarzy 
i budowy nowego głównego ołtarza. Prace z tym związane zostały przerwane przez 
wybuch wojny. Zdążono jednak wybudować okazałą, składającą się z dziewięciu 
pokoi wikarówkę, obok której wybudowano dom parafialny. Przeprowadzono także 
gruntowny remont plebańskich budynków gospodarczych69.

Te olbrzymie inwestycje zostały zrealizowane w ciągu zaledwie kilku lat, 
co wzbudziły powszechny szacunek i uznanie do proboszcza tak wśród parafian, jak 
i jego przełożonych. Został mianowany honorowym kanonikiem kapituły katedralnej 
w Tarnowie. Należy podkreślić, że od roku 1929 był dziekanem dekanatu kolbuszow-
skiego, a jeszcze wcześniej, bo w 1925 roku, odznaczono go odznaczeniem Exposito-
rio Canonicali. Miał również przywilej noszenia rokiety i mantoletu70.

Ks. A. Dunajecki przykładał wielką wagę nie tylko do tego, aby obiekty sakralne 
i plebańskie były nowe i piękne, ale szczególnie troszczył się o rozwój życia ducho-
wego swoich parafian. Uwidoczniło się to choćby w tym, że w latach 1929-1939 wy-
szło z kolbuszowskiej parafii aż 10 kapłanów71. Na podkreślenie zasługuje również 
jego staranne wykształcenie. Był człowiekiem niezwykle oczytanym. W „Gazecie 
Kościelnej”, publikował artykuły, które spotykały się z uznaniem wielu czytelników72.

Czas II wojny światowej był szczególnie trudny dla kolbuszowskiego proboszcza. 
Od 3 września 1939 r. przez Kolbuszową przechodziły i przejeżdżały tysiące uchodź-
ców oraz wiele oddziałów Wojska Polskiego. Stoczyły one 9 września niezwykle 
krwawą bitwę z nadciągającą od Niwisk niemiecką dywizją pancerną. Zginęło ponad 
100 żołnierzy polskich, którzy znaleźli miejsce wiecznego spoczynku na kolbuszow-
skim cmentarzu73. Wielkie straty materialne ponieśli parafianie. Spłonęło ponad 200 

66  APK, LMK, s. 36.
67  Tamże, s. 38.
68  Tamże, s. 39.
69  Tamże, s. 37-40.
70  A. Nowak, s.169.
71  APK, LMK, s. 42.
72  Tamże, s. 41.
73  G. Bołcun, Bój o Kolbuszową we wrześniu 1939 roku, w: Między środkową Wisłą a Lwowem. Po-
dróż wojskowo-historyczna na Podkarpacie i ziemię lwowską, 19-22 czerwca 2003 r., Pruszków 2003, 
s. 142-157.
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budynków, w tym była wikarówka74. Niemcy przez kilka dni przetrzymywali w ko-
ściele jeńców polskich i Żydów75. 4 listopada 1939 r. ks. A. Dunajecki został areszto-
wany przez gestapo i umieszczony w wiezieniu w Rzeszowie76. Po uwolnieniu spie-
szył z pomocą potrzebującym, w tym ludności żydowskiej77. Mimo różnych represji 
okupanta organizował pomoc dla ubogiej ludności, uruchamiając dla niej kuchnię 
w domu parafialnym. Organizował zbiórki żywności, a gdy w roku 1944 w wyniku 
walk uszkodzeniu uległ kościół, przeprowadził jego remont.

Przyszło mu przeżyć jeszcze jeden pogrzeb obrońców Ojczyzny. 15 sierpnia 
1944 r. na kolbuszowskim cmentarzu pochował 10 żołnierzy Armii Krajowej, którzy 
polegli w walce z wycofującym się hitlerowskim wojskiem78. Te wszystkie tragiczne 
wydarzenia okresu wojennego przyczyniły się do pogorszenia jego stanu zdrowia. 
Pod koniec lutego 1945 roku ciężko zachorował. Nieuleczalna choroba, jaką był rak 
żołądka, robiła postępy bardzo szybko. Ks. A. Dunajecki umarł 1 kwietnia 1945 r.  
3 dni później został pochowany na kolbuszowskim cmentarzu79.

8. Ks. Józef Fryz – kolbuszowski proboszcz w latach 1945-1959. Urodził się 
5 sierpnia 1903 r. w Skrzyszowie koło Dębicy, w parafii Lubzina. Był synem Jana 
i Julii z domu Depowskiej80. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej miej-
scowości uczęszczał do gimnazjum w Dębicy, gdzie 10 czerwca 1924 r. zdał egzamin 
maturalny. Następnie studiował teologię w tarnowskim Seminarium Duchownym. 
Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1928 r. z rąk bpa Leona Wałęgi81.

Pracę duszpasterską rozpoczął 1 sierpnia 1928 r. jako wikariusz w parafii Grybów. 
Stąd 14 marca 1931 r. został przeniesiony na wikariat do Starego Sącza. 1 sierpnia 
1936 r. został wikarym w Limanowej, by w następnym roku, 15 listopada, objąć ad-
ministrowanie parafią w Barcicach koło Starego Sącza. 19 marca 1938 r. został pro-
boszczem tej parafii82, a w październiku 1945 roku objął probostwo w Kolbuszowej. 
Został również dziekanem dekanatu kolbuszowskiego. Urząd ten pełnił od 29 listo-
pada 1945 r.83

Od początku duszpasterzowania w Kolbuszowej realizował zadania, które pozwa-
lały na sprawne funkcjonowanie parafii. Zaraz po objęciu probostwa zakupił w rynku 
kolbuszowskim mieszkanie dla organisty84. W 1946 roku rozpoczął prace związane 
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z ogrodzeniem cmentarza85. Prowadził kuchnię Caritasu w domu parafialnym i udzie-
lał zapomóg potrzebującym. Uruchomił kolportaż książek i prasy katolickiej. Stwo-
rzył zaczątki biblioteki parafialnej i próbował zorganizować świetlicę.86 W 1947 roku 
rozpoczął prace związane z elektryfikacją kościoła. Zadanie to zrealizował w następ-
nym roku, kiedy to energię elektryczną doprowadzono także do: plebani, wikarówki, 
organistówki i plebańskich budynków gospodarczych87.

W 1949 roku wybudowano dzwonnicę na trzy dzwony oraz zamontowano cztery 
witraże88. W następnym roku kościół został otynkowany. Wtedy też dokonano remon-
tu dachu na kaplicy cmentarnej89. W 1951 roku rozpoczęto montaż 60 ławek dębo-
wych w kościele. Dokonano też radiofonizacji świątyni. Na terenie parafii zawiązała 
się Delegatura Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego90. 
Mimo trudnych powojennych czasów, prowadzono kolejne prace w kolbuszowskim 
kościele. W 1954 roku przystąpiono do malowania, które wykonali artyści malarze 
związani z Kolbuszową: Tadeusz Jęczmieniowski i Jan Januszewski. Prowadzono 
również prace związane z powiększeniem cmentarza91.

Ks. J. Fryzowi bliskie były nie tylko sprawy Kościoła, ale chętnie włączał się w roz-
wiązywanie innych problemów nurtujących lokalną społeczność. Kiedy w 1955 roku 
utworzono komitet budowy linii kolejowej Dęba-Rzeszów, wszedł w jego skład92. 
Za zasługi w pracy duszpasterskiej został odznaczony odznaczeniem Expositorio Ca-
nonicali i miał przywilej noszenia rokiety i mantoletu93 2 lipca 1959 r. na zaproszenie 
państwa Gorzelanych ks. J. Fryz wyjechał do Kanady94. Po trzech tygodniach pobytu 
na kanadyjskiej ziemi nagle zachorował. Znalazł się w szpitalu w Hamilton, gdzie 
zmarł 23 lipca 1959 r.95 Został pochowany na cmentarzu św. Krzyża w Toronto.

9. Ks. Ludwik Curyło – kolbuszowski proboszcz w latach 1959-1980. Urodził 
się w roku 1908 w Kupieninie w powiecie Dąbrowa Tarnowska, w parafii Mędrze-
chów. Po święceniach kapłańskich pracował jako wikariusz w Gorlicach. Następnie 
był katechetą w Tarnowie. Uczył religii w gimnazjum sióstr Urszulanek i gimnazjum 
bł. Kingi. Aktywnie działał w sodalicjach szkół średnich. Od roku 1940 był admini-
stratorem parafii Piotrowice koło Tuchowa, gdzie po 18 latach, w roku 1958, został 
proboszczem96.

85  Tamże.
86  Tamże, s. 50-51.
87  Tamże, s. 52.
88  Tamże.
89  Tamże, s. 53.
90  Tamże, s. 54-56.
91  Tamże, s. 1.
92  Tamże.
93  A. Nowak, s. 205
94  APK, LMK, s. 2.
95  Tamże.
96  Schematyzm, s. 314.
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Będąc doktorem teologii, pełnił szereg zaszczytnych funkcji. Był wizytatorem na-
uki religii w dekanatach bobowskim i tuchowskim, sędzią sądu diecezjalnego, dzie-
kanem tuchowskim97. W październiku 1959 roku, w wyniku konkursu kanonicznego, 
objął opróżnione probostwo kolbuszowskie98. Od początku duszpasterzowania w Kol-
buszowej musiał rozwiązywać wiele trudnych problemów. W związku z usunięciem 
nauczania religii ze szkół, uruchomił punkty katechetyczne. Za niepodporządkowa-
nie się zarządzeniom władz cywilnych, których celem była walka z religią katolic-
ką, otrzymywał kary pieniężne99. Za jego proboszczowania został utworzony w 1975 
roku najpierw rektorat, a rok później samodzielna parafia w Weryni100. W roku 1980 
zrezygnował z urzędu proboszcza. 7 lat później zmarł. Został pochowany na cmenta-
rzu w Kolbuszowej101.

10. Ks. Marian Jachowicz – kolbuszowski proboszcz w latach 1980-1997. Uro-
dził się 31 sierpnia 1926 r. w Grybowie w rodzinie nauczycielskiej102. W roku 1946 
wstąpił do seminarium duchownego, gdzie po pięcioletnich studiach 29 kwietnia 
1951 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Pierwszą jego placówką duszpasterską była 
Kolbuszowa, gdzie pracował jako wikariusz i prowadził lekcje religii w kilku punk-
tach katechetycznych. Po pracy w Kolbuszowej trafił do Dąbrowy Tarnowskiej, 
a następnie był wikariuszem w Nowym Sączu i w Żabnie. Będąc wikarym w parafii 
Żabno, pełnił też funkcję wicedziekana tamtejszego dekanatu103. W 1973 roku został 
proboszczem parafii Gręboszów, gdzie wybudował nową plebanię.

Po siedmioletniej pracy w Gręboszowie powrócił w 1980 roku do Kolbuszowej, 
ale już jako proboszcz104. Jego niekwestionowaną zasługą było przyczynienie się 
do powstania na terenie kolbuszowskiej parafii nowych kościołów i parafii. To za jego 
proboszczowania wybudowano świątynie w Domatkowie, Kolbuszowej Górnej, Kol-
buszowej – św. Brata Alberta, Weryni oraz kaplicę w Kolbuszowej Dolnej. Powsta-
ły też nowe parafie w Domatkowie, Kolbuszowej – św. Brata Alberta i Kolbuszowej 
Górnej. Jego zasługi dla Kościoła zostały należycie docenione. Ojciec Święty nadał 
mu prałaturę pierwszego stopnia105. Został powołany przez biskupa w skład Diece-
zjalnej Rady Kapłańskiej i do Kolegium Konsulatorów106. Był człowiekiem skrom-
nym i bardzo wrażliwym. Szczególną wagę przywiązywał do krzewienia życia du-
chowego wśród parafian.

97  Tamże.
98  APK, LMK, s. 2.
99  Tamże, s. 2-4.
100  A. Ziętek-Salwik, s. 53.
101  Schematyzm, s. 314.
102  J. Chmura, Umiłował Chrystusowe Kapłaństwo. Refleksje o kapłaństwie przy trumnie ks. prał. Ma-
riana Jachowicza, Zwiastowanie, 2004, nr 3, s. 86.
103  Tamże.
104  Tamże.
105  P. M. Gajda, Wspomnienie o śp. ks. prałacie Marianie Jachowiczu, Zwiastowanie, 2004, nr 3, s. 116.
106  Tamże.
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W roku 1997 przeszedł na emeryturę107. Pozostał jednak w kolbuszowskiej parafii, 
nadal intensywnie pracując. Wykonywał czynności kancelaryjne, zajmował się pra-
są katolicką, głosił kazania, wiele godzin spędzał w konfesjonale. Stan jego zdrowia 
ciągle ulegał pogorszeniu. Zmarł 15 sierpnia 2004 r.108 Jego pogrzeb odbył się 3 dni 
później109. Spoczął na kolbuszowskim cmentarzu.

107  J. Chmura, s. 87.
108  Tamże, s. 85.
109  Tamże.
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KRZYSZTOF HAPTAŚ

Propozycja objęcia probostwa mieleckiego 
dla ks. Ludwika Ruczki (w 1867 roku). 

Przyczynek do biografii duchownego
Wśród wielu kapłanów sprawujących przez wieki funkcję proboszcza kolbuszow-

skiego na szczególną uwagę zasługuje postać ks. Ludwika Ruczki. Niestety, do dnia 
dzisiejszego nie doczekała się ona kompletnej monografii czy chociażby obszerne-
go, wyczerpującego biogramu. W zasadzie większość prac jej dotyczących skupia się 
na działalności ks. Ruczki na polu różnorakiej pomocy powstańcom styczniowym 
zesłanym na Sybir; w mniejszym stopniu jest w nich przedstawiana jego działalność 
poselska. Jeszcze mniej wiadomo o posłudze duszpasterskiej ks. Ludwika Ruczki 
w parafii kolbuszowskiej, a najmniej o życiu prywatnym. Ostatnie stwierdzenie zdaje 
się potwierdzać nieznana dotychczas próba nakłonienia go w 1867 roku do przejścia 
na probostwo parafii pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu.

Ks. Ludwik Ruczka urodził się 16 września 1814 r. w Szlachtowej jako syn Fran-
ciszka i Domicelli z domu Wisłockiej. Po ukończeniu gimnazjum w Przemyślu i krót-
kim epizodzie studenckim na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego, w 1836 
roku rozpoczął naukę w tarnowskim seminarium duchownym. Święcenia kapłańskie 
przyjął 24 września 1839 r.1 w Tarnowie; przebywał na wikariatach w Oleśnie koło 
Dąbrowy Tarnowskiej oraz w Wadowicach. Był wykładowcą w Instytucie Teologicz-
nym w Tarnowie. Po rezygnacji z pracy pedagogicznej, 25 stycznia 1848 r. został in-
stytuowany na probostwo w Kolbuszowej; był wieloletnim dziekanem dekanatu mie-
leckiego. Położył ogromne zasługi dla parafii kolbuszowskiej. Pomagał Galicjanom 
– powstańcom styczniowym zesłanym na Sybir, wyratował stamtąd kilkuset z nich. 
Wspierał ich ponadto materialnie. W latach 1861-1896 (z przerwą od roku 1865 
do 1873) posłował do wiedeńskiej Rady Państwa. Za zasługi położone dla miasta,  
26 listopada 1889 r. obdarzony został honorowym jego obywatelstwem. Zmarł  
30 listopada 1896 r. w Kolbuszowej, gdzie pochowano go na cmentarzu parafialnym2.

1  Ks. Adam Nowak podaje, że święcenia kapłańskie przyjął 24 października 1839 r. A. Nowak, Słownik 
biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. 4, R-Ż, Tarnów 2004, s. 33.
2  B. Kumor, Ruczka Ludwik, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 32, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, 
s. 595-597; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym. Zesłanie w głąb Cesarstwa 
Rosyjskiego – Działalność księdza Ludwika Ruczki – Powroty, Warszawa 2004, s. XLIII-XLIV; S. Pijaj, 
Posłowie z regionu mieleckiego do Sejmu Krajowego we Lwowie i Wiedeńskiej Rady Państwa. Ludzie 
i stronnictwa, w: Dzieje lokalne pośród wydarzeń i procesów historycznych. Materiały z sesji naukowej 
zorganizowanej pod patronatem honorowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydane z okazji 550. rocznicy 
zezwolenia królewskiego na założenie miasta Mielca, red. K. Haptaś, Mielec 2007, s. 211; B. Szafraniec, 
Kolbuszowa w dobie autonomii galicyjskiej, w: Pięć wieków Kolbuszowej 1500/1508-2008. Studia, szki-
ce i materiały z dziejów miasta i powiatu, red. S. Zych, Kolbuszowa 2009, s. 248. Biogram ks. Ludwi-
ka Ruczki zaprezentowany na podstawie powyższych, nie wolnych od błędów, opracowań (przykładowo  
B. Kumor podaje, że zmarł on w 1897 roku) wymaga jednak, chociażby w kwestii wydarzeń znanych, 
wielu doprecyzowań i uszczegółowień związanych m.in. z latami nauki czy z tak ważnym wydarzeniem, 
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Ks. Ludwik Ruczka sprawował funkcję proboszcza kolbuszowskiego przez 48 lat, 
choć istniała, jak to zostało wyżej nadmienione, próba nakłonienia go w 1867 roku 
do przejścia na probostwo mieleckie, o której informuje dokument przechowywany 
w zbiorach Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie3.

25 lipca 1867 r. zmarł ks. Edmund Oraczewski4 sprawujący od 1843 roku funk-
cję proboszcza parafii pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu. Kolatorzy 
kościoła w osobach Pauliny i Ignacego Suchorzewskich5, traktując bardzo poważnie 
kwestię następstwa na opróżnionym probostwie, wystosowali do biskupa tarnowskie-
go Józefa Alojzego Pukalskiego prośbę dotyczącą zwłoki w wybraniu konkretnego 
duchownego na wakujące stanowisko. Z prezentowanego dokumentu wynika, że 
z kilku kandydatów, którzy zgłosili się wówczas, przynajmniej dwóch dyskwalifiko-
wały bliżej nieokreślone cechy charakteru, poglądy, usposobienie. Reszta prawdopo-
dobnie również nie spełniała w dostatecznym stopniu oczekiwań kolatorów, a to tyl-
ko utwierdzało ich w przekonaniu, że proboszczem mieleckim powinien zostać ks. 
Ludwik Ruczka. Interesujące, że być może przeprowadzka doszłaby do skutku, 
gdyby nie to, że propozycja była spóźniona. Nie sposób jednak stwierdzić, co kryje 
się pod tym stwierdzeniem; jakie czynniki zadecydowały, że nie doszło do przenie-
sienia6. Można jedynie domniemywać, co skłoniło Suchorzewskich do tego, by po-
czynić starania o pozyskanie ks. Ruczki dla Mielca. Niewykluczone, że mogło to się 
wiązać z niedawno zakończonym powstaniem styczniowym, w które z jednej stro-

jakim była instytucja na kolbuszowskie probostwo, gdyż przykładowo Schematismus universi venerabilis 
cleri dioeceseos tarnoviensis tam saecularis quam regularis Anno Domini 1878 (Tarnoviae b.r., s. 39) po-
daje, że miało to miejsce 4 stycznia 1848 r.
3  ADT, Akta lokalne. Parafia św. Mateusza w Mielcu 1851-1915, syg. LMIX, Pismo Pauliny i Ignacego 
Suchorzewskich do biskupa tarnowskiego Józefa Alojzego Pukalskiego, Mielec, 6 października 1867 r., 
b.s.
4  Ks. Edmund Oraczewski, ur. 27 czerwca 1807 r. w Bieździedzy, syn Feliksa, właściciela dóbr, i Mag-
daleny z domu Romer. Teologię studiował w Przemyślu, gdzie w 1833 roku przyjął święcenia kapłań-
skie. Posługę kapłańską sprawował początkowo w diecezji przemyskiej, by w 1843 roku przenieść się, 
za sprawą biskupa J. Wojtarowicza, do tarnowskiej i objąć probostwo w Mielcu. W latach 1850-1866 dzie-
kan dekanatu mieleckiego i inspektor szkolny na miejscowy okręg. Radca konsystorza tarnowskiego ds. 
małżeńskich. Patriota, sympatyzował z powstaniem styczniowym, wspierając powstańców, co przypłacił 
aresztowaniem w 1864 r. Zmarł 25 lipca 1867 r. w Mielcu i tutaj został pochowany. A. Nowak, t. 3, K-P, 
Tarnów 2001, s. 266.
5  Paulina Odrowąż Pieniążek, ur. w 1834 roku, prawdopodobnie w Mielcu, córka Jana i Franciszki 
z domu Zafigórskiej, 1° voto Pieniążkowej, 2° voto Lewartowskiej, właścicielka 2 części miasta. Dnia 
2 lutego 1856 r. wyszła za mąż za Aleksandra Ignacego Suchorzewskiego, ur. w 1826 roku, właściciela 
dóbr Wszembórz w Wielkim Księstwie Poznańskim, syna Zachariasza i Aleksandry z domu Zbyjewskiej. 
Ze związku tego przyszło na świat w Mielcu, w latach 1857-1869, ośmioro dzieci: Jan Alojzy, Marianna 
Franciszka, Adam Aleksander Maciej, Zygmunt Piotr Walenty, Bronisława Marianna, Zofia Maria Petro-
nella, Aleksandra Józefa Maria i Stanisław Antoni. Po 6 stycznia 1870 r., kiedy to jeszcze w mieleckim 
kościele parafialnym chrzczony był ich najmłodszy syn Stanisław Antoni, Suchorzewscy opuścili mia-
sto. Na obecnym etapie badań nieznane są ich dalsze losy. AParM, Copulation Mielec 1836-1864, s. 86; 
AParM, Liber natorum Mielec ab. 1842-1857, t. 3, s. 128; AParM, Liber natorum Mielec ab. 1857-1862, 
t. 4, s. 12, 26, 59, 79; AParM, Liber natorum Mielec ab. 1863-1872, t. 5, s. 37, 47, 60.
6  Może po prostu chodziło o to, że w momencie propozycji ks. Ruczka był proboszczem kolbuszowskim 
już 19 lat. Poznał w tym czasie problemy, potrzeby, ale i pozytywne strony miasta oraz parafii, zżył się 
ze swoimi parafianami, stąd na odmowie mogły zaważyć czynniki czysto sentymentalne.
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ny mocno zaangażowali się kolatorzy mieleckiego kościoła7, a z drugiej ratowaniem 
zesłanych na Sybir powstańców wsławił się właśnie proboszcz kolbuszowski. I to, 
prawdopodobnie, mogło być głównym powodem zabiegów, by na wakujące probo-
stwo w Mielcu ściągnąć ks. Ludwika Ruczkę, a tym samym właśnie w ten sposób 
okazać mu wdzięczność za prowadzoną akcję, a po części, być może, zintensyfiko-
wać prowadzone przez księdza działania. Z pewnością duże znaczenie miała również 
podkreślona w liście do tarnowskiego biskupa moralność kandydata, wyrażająca się 
w posłudze kapłańskiej na co dzień prowadzonej na terenie kolbuszowskiej parafii. 
Czy oprócz wyżej wymienionych czynników były jeszcze inne, nie sposób w tym 
momencie stwierdzić. Być może odnajdą się kolejne materiały źródłowe (np. kore-
spondencja), które pozwolą wnikliwiej przedstawić ową propozycję, a szczególnie 
przyczyny pozostania duchownego w Kolbuszowej.

Odmowa ks. Ruczki względem objęcia mieleckiego probostwa spowodowała, że 
kolatorzy świątyni, w osobach wspomnianych Pauliny i Ignacego Suchorzewskich, 
podpisali 27 grudnia 1867 r. prezentę dla ks. Józefa Knutelskiego8, który sprawował 
urząd proboszcza parafii pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty do dnia swojej 
śmierci, tj. do 13 lipca 1893 r.9 Wydaje się, że i ten wybór był słuszny.

Aneks10

Najprzewielebniejszy Pasterzu!

W chwili dla nas bardzo ważnej obsadzenia beneficyum Mieleckiego, troskliwość 
nasza o zbawienie i dobro moralne parafian Mieleckich doznaje prawdziwej trwo-

7  Ignacy Suchorzewski od marca 1863 roku do lutego 1864 roku był naczelnikiem powiatowej orga-
nizacji narodowej w Mielcu. Do jego zadań należało zbieranie wśród obywateli miejscowych daniny na-
rodowej przeznaczonej na rzecz powstania styczniowego, czuwanie nad przewozem transportów broni, 
wyposażenia wojennego oraz ochotników na punkty zborne w powiecie mieleckim lub do Królestwa (tych 
ostatnich kwaterował przejściowo po wsiach okolicznych i folwarkach). Osobiście uczestniczył również 
w akcji sprowadzania broni. Wyjeżdżał w tej sprawie do Wiednia, celem nawiązania kontaktu z firmami 
handlującymi bronią, organizując w późniejszym czasie transporty kilkuset zakupionych karabinów, które 
przewieziono w beczkach od cukru. W swoim mieleckim majątku utworzył magazyn broni; ponadto ukry-
wał powstańców i dezerterów z armii austriackiej. W czasie jednej z wielu rewizji dworu, w lutym 1864 
roku, „(...) przydybano u niego 5 osób kompromitujących, znaleziono pewną ilość broni, przedmiotów 
amunicyjnych tudzież instrukcję rządu rewolucyjnego dla tarnowskiego komitetu dam. Wobec tego Su-
chorzewski (...) obciążony zbrodnią odciągania wojskowych od zaprzysiężonych obowiązków i przestęp-
stwem przeciw zarządzeniom publicznym §§. 343, 521, 570, 96 i 97”, skazany został przez VIII. c.k. Sąd 
Wojenny w Tarnowie na rok więzienia z wliczeniem miesiąca aresztu śledczego. Oprócz tego konfiskacie 
uległa znaleziona broń i amunicja. Z kolei Paulina Suchorzewska była działaczką Komitetu Niewiast Pol-
skich, który organizował różnoraką pomoc dla powstania. Została skazana przez VII. c.k. Sąd Wojenny 
w Tarnowie na karę pieniężną 35 złr. za przestępstwo przeciw zarządzeniom publicznym i przekroczenie 
obwieszczenia z 29 lutego 1864 r. J. Skrzypczak, Na drodze do wolności. Mielczanie w walce o niepodle-
głość Polski 1907-1918, Mielec 2008, s. 27, 28; „Czas”, 1864, nr 143 (z 22 września), s. 1; „Czas” ,1864, 
nr 170 (z 23 października), s. 1.
8  ADT, Prezenta dla ks. Józefa Knutelskiego na probostwo mieleckie podpisana przez Paulinę z Pieniąż-
ków Suchorzewską i Ignacego Suchorzewskiego, Mielec, 27 grudnia 1867 r., b.s.
9  A. Nowak, t. 3, s. 47.
10  Prezentowane pismo zostało przytoczone w niezmienionej postaci. Poprawiona została w nim jedynie 
interpunkcja.
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gi i obawy. W takim stanie rzeczy nie chcemy postąpić sobie bez dojrzałej rozwagi 
i zastanowienia. W tym więc celu ośmielamy się uczynić nasze przedstawienia i pro-
sić o pomoc pastorską. Do dzisiaj zgłaszało się o to beneficyum kilku, lecz wyznać 
musimy, że nie mogliśmy zyskać przekonania, iż któremu z nich z zadowoleniem 
i spokojnością [s.] będziemy mogli dać prezentę. Nawet dodać wypada, że dwaj z po-
wodu propozycyj swoich naszemu katolickiemu usposobieniu uchybiających zasłu-
gują na zupełne pominięcie. Wśród takich moralnych ucisków jedna myśl nam ciągle 
towarzyszyła, ofiarować księdzu Ruczce prezentę, jeśliby się mógł przenieść, i zgło-
siliśmy się do niego, lecz niestety za późno i to w niebytności Waszej Biskupiej Mo-
ści. Czynimy więc nasze przedstawienia i zanosimy prośby o przedłużenie terminu 
do konkursu na Mielec do dnia ostatniego Listopada. Tym sposobem dałoby się czas 
do dojrzałego rozebrania rzeczy dla ks. Ruczki i sposobność innym jeszcze księżom 
podania się, gdyż, jak słychać, dwóch się tylko podało. Gdyby wskutek rzeczonego 
terminu ks. Ruczka przyjął tę parafię, stałoby [s.] się, że temporalia obu beneficyów 
zostałyby uporządkowane do 24. Marca.

Wasza Biskupia Mość w Swojej pasterskiej troskliwości najlepiej osądzi, czy ży-
czenia nasze z dobrem kościoła zgodzą się, przeto z ufnością polecamy tę sprawę 
dobrotliwości Jego.–

Z najgłębszym szacunkiem Jego Przewielebnej Pasterskiej Mości najniżsi słudzy.–

Mielec dnia 6 Październ[ika]. [1]867

Paulina Suchorzewska 
Ignacy Suchorzewski
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WOJCIECH MROCZKA

Kantorzy i organiści 
w latach 1640-1700 

w świetle metryk parafialnych
W niektórych publikacjach poświęconych tematyce organów i organistów można 

spotkać się ze stwierdzeniem, że organy do polskich kościołów weszły na szerszą 
skalę dopiero w drugiej połowie XVII wieku1. Wtedy też zaczęto zatrudniać organi-
stów, którzy stopniowo wypierali dotychczasowych śpiewaków kościelnych zwanych 
kantorami2. Stwierdzenia te znajdują potwierdzenie w zapisach zawartych w kolbu-
szowskich aktach metrykalnych. Należy jednak zaznaczyć, że proces ten w przypadku 
Kolbuszowej był rozłożony w dość dużym przedziale czasowym, bo kantorzy wystę-
powali tu jeszcze pod koniec XVII wieku. Śpiewacy kościelni określani są w me-
trykach łacińską nazwą cantor. Natomiast dla organistów używano takich łacińskich 
terminów jak: organista, organarius, campanator. Będą i takie przypadki, że ta sama 
osoba będzie określana wszystkimi tymi terminami.

Zapisy metrykalne dają podstawę, aby sądzić, że kolbuszowska świątynia została 
wyposażona w organy dopiero na początku drugiej połowy XVII wieku, gdyż właśnie 
z tamtego okresu zachowały się pierwsze informacje dotyczące organistów. Wcze-
śniej, od 1640 roku, czyli od czasu zachowania się kolbuszowskich metryk, nie zo-
stała w nich ani razu odnotowana osoba określona jako organista. Natomiast w latach 
1640-1650 setki razy jest wymieniony w tym źródle kolbuszowski kantor, którym był 
wtedy Wojciech Zagorski. Pierwszy zapis metrykalny dotyczący jego osoby pochodzi 
z kwietnia 1640 roku3. Bardzo sporadycznie był on określony swoim rodowym na-
zwiskiem. W zdecydowanej większości przypadków jest zapisany jako cantor. Taka 
forma przemawia za tym, że był on bardziej znany pod mianem oznaczającym zawód, 
który wykonywał, niż pod rodowym nazwiskiem. Jego żoną była Anna; nie jest znane 
jej panieńskie nazwisko. Zapisy metrykalne nie dają również odpowiedzi na pytanie, 
kiedy zawarli oni związek małżeński. Na pewno nastąpiło to przed rokiem 1641, gdyż 
9 stycznia tego roku ochrzczony został ich syn Kacper4. Oprócz niego mieli jeszcze 
dwóch synów: Dominika, który został ochrzczony 2 sierpnia 1645 r.5 oraz Stanisława, 
którego metryka chrztu pochodzi z 24 września 1648 r.6

Można domniemywać, że ten kolbuszowski kantor z połowy XVII stulecia utrzy-
mywał dobre kontakty z osobami przynależnymi do różnych grup społecznych. Taki 

1  H. Feicht, Studia nad muzyką polskiego renesansu i baroku, Kraków 1980, s. 80.
2  M. Konopka, Organy i organiści w archidiakonacie sandomierskim w XVIII w. na podstawie akt wi-
zytacyjnych, s. 76, mps. Autor mógł zapoznać się z tą pracą dzięki życzliwości ks. dr. Sławomira Zycha.
3  APK, Liber Baptisatorum, t. 1, s. 1.
4  Tamże, s. 7.
5  Tamże, s. 55.
6  Tamże, s. 83.
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sąd jest zasadny, gdyż rodzicami chrzestnymi jego dzieci byli między innymi Woj-
ciech Czyż z Przecławia, ojciec ówczesnego kolbuszowskiego proboszcza ks. Ada-
ma Czyżowica, szlachcianka Zuzanna Grodzka, określona nawet jako urzędniczka 
kolbuszowska7 oraz wywodzący się ze stanu chłopskiego Wawrzyniec Posłuszny8. 
Jako ciekawostkę należy podać, że w latach 40. XVII wieku Wojciech Zagorski zo-
stał odnotowany w aktach metrykalnych jako ojciec chrzestny dzieci kolbuszowskich 
parafian ponad 150 razy. Przypadki chrztów w latach 1646-1650, w których ojcem 
chrzestnym był kantor kolbuszowski, ilustruje poniższe zestawienie9.

Rok

Miejscowości

Kolbu-
szowa

Przed-
bórz

Domat-
ków Kupno Wery-

nia
Świer-
czów

Buko-
wiec

Wola 
Domat-
kowska

1646 10 11 5 2 3 2
1647 14 7 4 4 3 1 1
1648 12 5 3 3 1 3 2
1649 14 6 8 5 2 1
1650 16 7 4 2
Razem 66 36 19 17 10 8 4 1

Na przestrzeni zaledwie 5 lat był on aż 161 razy ojcem chrzestnym10. Trudno okre-
ślić, czy było to spowodowane popularnością, jaką cieszył się wśród parafian, czy 
może decydowały o tym zupełnie inne przyczyny, jak choćby panujące wówczas oby-
czaje, zwyczaje, przesądy, których dzisiaj nie znamy. Należy zaznaczyć, że również 
jego żona Anna była wiele razy matką chrzestną dzieci kolbuszowskich parafian. Ten 
pierwszy znany z metryk kolbuszowski kantor nie pochodził z parafii kolbuszow-
skiej. Jego rodziną wsią był Straszęcin11.

Na początku drugiej połowy XVII wieku był on coraz rzadziej wymieniany w ak-
tach metrykalnych. Zapis dotyczący jego osoby spotka się jeszcze 9 stycznia 1654 r.12 
Później, do początku 1657 roku, na próżno szukać jego nazwiska w księdze chrztów. 
Trudno na podstawie tylko tego źródła jednoznacznie stwierdzić, jakie były tego po-
wody. Dlaczego w latach 40. XVII wieku co roku dziesiątki razy był wymieniony 
w metrykach, nagle na przestrzeni 3 lat nie został tam odnotowany ani razu. Przy-
czyny tego mogły być różne, ale najprawdopodobniej jego pozycja społeczna uległa 
w tym okresie marginalizacji. Stało się to zapewne z powodu pojawienia się w kol-
buszowskim kościele organisty, którego ranga była znacznie większa niż kantora. 

7  Tak została określona w metryce chrztu z dnia 28 kwietnia 1649 r. Por. tamże, s. 99.
8  Tamże, s. 83.
9  W. Mroczka, Parafia kolbuszowska u schyłku pierwszej połowy XVII wieku w świetle akt metrykalnych, 
w: Pięć wieków Kolbuszowej 1500/1508-2008. Studia, szkice, i materiały z dziejów miasta i powiatu, red. 
S. Zych, Kolbuszowa 2009, s. 39
10  Tamże, s. 39.
11  Tamże.
12  APK, Liber Baptisatorum, t. 1, s. 125.
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Od tej pory organiści, tak jak wcześniej kantorzy, byli proszeni na ojców chrzest-
nych dzieci kolbuszowskich parafian, a co za tym idzie zostali wiele razy zapisani 
w księdze chrztów. Za tym, że osłabło wtedy znaczenie kolbuszowskiego kościelnego 
śpiewaka, przemawiałby również fakt, że począwszy od marca 1652 roku zmieniła 
się forma zapisu jego nazwiska. Był on odnotowywany nie jak dotychczas jako Can-
tor, tylko jako Cantorek. Ta zdrobniała forma zapisu nie tyle jego miana, co nazwy 
zawodu, może również świadczyć o osłabieniu jego pozycji społecznej. Należy jed-
nak zaznaczyć, że jego kolbuszowskie dzieje nie skończyły się definitywnie w 1654 
roku. Otóż został on kilka razy wymieniony w księdze chrztów jeszcze 3 lata później, 
to jest w styczniu 1657 roku13. Został tam zapisany jako Albertus Cantor. Zapis ten 
upoważnia do stwierdzenia, że pojawienie się w kolbuszowskim kościele organistów 
nie spowodowało całkowitego wyparcia kantorów. Nadal tu funkcjonowali, co jedno-
znacznie potwierdzają zapisy metrykalne z kolejnych lat.

Organy oraz organiści pojawili się w Kolbuszowej na początku drugiej połowy 
XVII wieku. Do takiego stwierdzenia upoważniają nie tylko zapisy metrykalne, ale 
też kronika parafialna: „Dnia 24 sierpnia 1651 r. przychylając się do próśb ks. Adama 
Czyżewica, proboszcza kolbuszowskiego, podarował Aleksander Michał Lubomirski, 
koniuszy koronny, grunt na utrzymanie organisty (…). Grunt ten przeznaczony dla or-
ganisty został zwolniony od wszelkich powinności i podatków dworskich, a nazywał 
się Krokwa. Pole to zaczynało się przy cegielni i ciągnęło się w górę wzdłuż drogi 
od kościoła ku cisowi, ciągnąc się aż do wzgórka, na którym Boża Męka od daw-
na jest postawiona”14. Stanowiące uposażenie organisty pole o powierzchni 2 mórg 
i 1509 sążni położone było w niwie „Cegielniarówka”15.

Można sądzić, że ówczesny kolbuszowski proboszcz ks. Adam Czyżewic na po-
czątku drugiego półwiecza XVI wieku podjął działania zmierzające do zainstalowa-
nia organów w kościele, a przede wszystkim do zatrudnienia organisty, którego na-
leżało odpowiednio uposażyć. Raczej trudno zakładać, aby wcześniej, to jest dopóki 
takiego uposażenia nie było, pracował w Kolbuszowej organista. Te przypuszczenia 
potwierdza także zapis metrykalny z 8 lutego 1652 r.16 Otóż pod tą datą został odno-
towany Nicolao Orgarmistr de oppido Leżajsko17, który był świadkiem przy ślubie 
Jana Sadurskiego z miasta Raków z Anną Hinosczonką z Osieka. Jeżeli wcześniej 
nie ma w aktach metrykalnych ani jednego zapisu, że w Kolbuszowej byli organiści, 
to zapewne ich nie było, bo tutejszy kościół nie posiadał organów. Można sądzić, że 
dopiero na początku 1652 roku zostały rozpoczęte prace związane z ich zamontowa-
niem i zapewne wykonywał je Mikołaj z Leżajska, gdyż miano, jakim został nazwany, 
wskazuje, że był organmistrzem, a więc rzemieślnikiem wyrabiającym i naprawiają-
cym organy. Instalacja organów w kolbuszowskim kościele musiała się zakończyć 
najprawdopodobniej na przełomie lat 1652 i 1653, gdyż pierwszy kolbuszowski or-

13  Tamże, s. 156. 
14  APK, LMK, s. 6-7.
15  M. Skowroński, Kolbuszowa. Krótki zarys dziejów, dodatek do ZK, 1999, nr 6, s. 27.
16  APK, Liber Copulatorum, t. 1, s. 35.
17  Tamże.
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ganista został odnotowany w metrykach 27 czerwca 1653 r.18 Został on zapisany jako 
ojciec chrzestny Anny, córki Krzysztofa i Agnieszki Baranów z Kolbuszowej, a zapis 
dotyczący jego osoby to: Albertus Organista de Pietraszówka19. Był on wiele razy 
wymieniony w aktach metrykalnych tak w roku 1653, jak i 1654. Z tych zapisów 
wiadomo, że pochodził z Pietraszówki (dzisiejszej Boguchwały), a jego nazwisko 
brzmiało: Włodkowic. W metrykach do połowy 1654 roku był zapisywany w dwoja-
ki sposób jako Albertus Organista de villa Pietraszówka20 lub Albertus Włodkowic de 
villa Pietraszówka21. W drugiej połowie 1654 roku zmienił się sposób jego odnotowy-
wania. Otóż w metryce z 31 lipca 1654 r. został zapisany jako Albertus Organista de 
Kolbusowa22. Z tego zapisu wynikałoby, że mieszkał już w Kolbuszowej. Potwierdza 
to kolejna metryka z 28 sierpnia 1654 r.23, gdzie również tak go określono. W niektó-
rych zapisach dotyczących jego osoby brak informacji, że był organistą Tak został 
odnotowany m.in. 28 stycznia 1654 r.: Albertus Włodkowic de villa Pietrasówka24.

Z zapisów metrykalnych wynika, że od połowy 1653 organistą kolbuszowskim 
był Albertus Włodkowic z Pietraszówki. Czas sprawowania tej funkcji był bardzo 
krótki, gdyż ostatni zapis metrykalny dotyczący jego osoby pochodzi z 28 sierpnia 
1654 r.25 Można domniemywać, że jego pojawienie się w kolbuszowskim kościele 
było związane ze zmianą proboszcza. Otóż ks. Adam Czyżowic został po raz ostat-
ni odnotowany w księdze chrztów 3 lipca 1652 r.26, a w księdze ślubów 29 czerwca 
1652 r.27 Kolejne zapisy w tych księgach uczyniono dopiero w styczniu 1653 r. Wy-
nikałoby więc z tego, że w drugiej połowie 1652 roku na probostwie kolbuszowskim 
był vacat. Na początku 1653 roku pojawił się nowy proboszcz ks. Krzysztof Kocha-
nowicz, który 1 stycznia udzielił pierwszego chrztu28. Widocznie wraz zakończeniem 
posługi duszpasterskiej przez proboszcza ks. Adama Czyżowica zakończyły się też 
prace związane z wykonaniem i zamontowaniem organów przez Mikołaja z Leżaj-
ska. Z nastaniem nowego plebana pojawił się natomiast pierwszy organista Wojciech 
Włodkowic z Pietraszówki. Był on ojcem chrzestnym nie tylko dzieci kolbuszow-
skich kmieci, ale również pochodzących z innych wiosek kolbuszowskiej parafii.

Zapisy metrykalne nie dają odpowiedzi na pytania, czy tenże Włodkowic był żo-
naty, ile miał lat, jakie były jego kwalifikacje. Wiadomo natomiast, że jego związek 
z kolbuszowskim kościołem był krótki, bo już od początku 1655 roku w metrykach 

18  APK, Liber Baptisatorum, t. 1, s. 120.
19  Tamże.
20  W taki sposób został odnotowany m.in. w metrykach chrztu z 27 czerwca 1653 r. i 17 września 
1653 r. Por. tamże, s. 120 i 121.
21  W taki sposób został odnotowany m.in. w metrykach chrztu z 7 października 1653 r., 23 lutego 
1654 r. i 24 lipca 1654 r. Por. tamże, s. 122, 126, 129.
22  Tamże, s. 130.
23  Tamże.
24  Tamże, s. 126.
25  Tamże.
26  Tamże, s. 116.
27  APK, Liber Copulatorum, t. 1, s.35.
28  APK, Liber Baptisatorum, t. 1, s. 116.
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odnotowany został kolejny organista Franciszek Koteczkiewicz z Raniżowa. Już 
w styczniu tego roku był on wymieniony w metrykach kilka razy i za każdym razem 
został zapisany jako Franciscus Koteczkiewicz de Ranizów29. Mimo że był również 
wiele razy odnotowany w lutym 1655 roku, brak jest podstaw, aby stwierdzić, że był 
on organistą, ponieważ nadal był określany w ten sposób. Również kolejny zapis 
z 22 marca 1655 r. nie upoważnia w pełni do takiego stwierdzenia, gdyż został w tym 
przypadku zapisany jako Franciscus Organista de Kolbuszowa30. Brak wymienienia 
nazwiska nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że Franciszek Koteczkiewicz 
z Raniżowa i Franciszek Organista z Kolbuszowej to ta sama osoba. Można to stwier-
dzić dopiero na podstawie metryki chrztu z 30 maja 1655 r., w której pojawił się zapis, 
że Franciszek Koteczkiewicz to organista kolbuszowski31. Był on jeszcze wiele razy 
wymieniony w metrykach z roku 1655 i zapisywany jako: Franciscus Koteczkiewicz 
pro tunc organarius kolbusoviensis32, Franciscus Organarius33, Franciscus Organi-
sta34. Najczęściej spotkać można ten drugi sposób zapisywania . Ponieważ w kilku 
przypadkach przy jego nazwisku jest zapis pro tunc organarius, można wnioskować, 
że był on organistą tymczasowym.

Żoną Franciszka Koteczkiewicza była Anna. Poświadcza to jednoznacznie zapis 
metrykalny z 26 stycznia 1655 r., kiedy to był chrzczony ich syn, Paweł35. Rodzica-
mi chrzestnymi byli: szlachcic Stanisław Kochanowicz i Zofia Rektorka36. Stanisław 
Kochanowicz został określony jako Nobilis. Być może był on bratem ówczesnego 
kolbuszowskiego proboszcza Krzysztofa Kochanowicza. Natomiast Zofia Rektor-
ka to żona nauczyciela Grzegorza Klauzowica. W metryce chrztu syna Koteczkie-
wiczów odnotowano, że pochodzili oni z Raniżowa. Jeżeli jednak zdecydowali się 
na chrzest swego syna w kolbuszowskim kościele, to można sądzić, iż mieszkali wte-
dy w Kolbuszowej. Natomiast kolejne zapisy metrykalne przemawiają raczej za tym, 
że byli mieszkańcami Raniżowa, gdyż w większości przypadków przy ich nazwisku 
jest zapis de Ramyzow. Nie można też wykluczyć, że przez pewien czas byli zwią-
zani z Kupnem. Do takiego sądu upoważnia zapis z 17 marca 1656 r., w którym jest 
wymieniona Anna Organiścina de Kupno37. Raczej trudno przypuszczać, aby takim 
mianem określano inną kobietę poza żoną organisty. Jako mieszkaniec Kupna w mar-
cu i kwietniu 1655 roku został w metrykach zapisany także Franciszek Koteczkie-
wicz38. Na podstawie metryki chrztu z dnia 5 listopada 1640 r.39, w której odnotowano 
małżeństwo Mikołaja i Zuzanny Koteczko z Kolbuszowej, można domniemywać, że 
ród kolbuszowskiego organisty był związany z tą wsią już kilkanaście lat wcześniej. 

29  Tamże, s. 134 i 135.
30  Tamże, s. 137.
31  Tamże, s. 139.
32  Tamże, s. 143.
33  Tamże, s. 144.
34  Tamże, s. 151.
35  Tamże, s. 135.
36  Tamże.
37  Tamże, s. 149.
38  Tamże, s. 137 i 138.
39  Tamże, s. 6.
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Być może Mikołaj Koteczko był jego bliskim krewnym, mimo że jego nazwisko zo-
stało zapisane w innej formie, ale bardzo zbliżonej do miana późniejszego organisty 
kolbuszowskiego.

Od końca 1656 roku Franciszek Koteczkiewicz nie był już odnotowywany w kol-
buszowskich metrykach. Będąc organistą tymczasowym, szybko zakończył pracę 
w kolbuszowskim kościele. Jego żona Anna została jeszcze wymieniona w metryce 
z 10 sierpnia 1656 r.40 Zapisano ją tam jako Anna Organiścina Kolbuszowska. Po raz 
ostatni Franciszek Koteczkiewicz został odnotowany w aktach metrykalnych Kolbu-
szowej w listopadzie 1656 roku41. W styczniu następnego roku kolbuszowskim or-
ganistą była już inna osoba. Otóż w metryce chrztu z 7 stycznia 1657 r. znajduje się 
informacja, że chrzest przyjęła wtedy Marianna, córka Agnieszki i Adama Organi-
sty42. Ten kolejny kolbuszowski organista był wiele razy wymieniany w metrykach 
w roku 1657. Był tam określany jako Adamus Organarius43. W jednym przypadku 
nawet został zapisany jako Adamus Organarius Ecclesiae44. Taki sposób zapisu jed-
noznacznie wskazuje, że termin „Organista” nie był jego nazwiskiem, tylko nazwą 
zawodu. Widocznie łatwiej był identyfikowany w środowisku pod tym mianem, niż 
pod nazwiskiem rodowym. Niestety, takie zapisy dotyczące jego osoby nie pozwalają 
odpowiedzieć na pytanie, jakie było jego nazwisko. Wiemy tylko, że jego żona miała 
na imię Agnieszka i miał z nią córkę Mariannę. Podobnie jak i jego poprzednicy, był 
on organistą w Kolbuszowej bardzo krótko. Jako organista został odnotowany jesz-
cze 19 stycznia 1658 r.45, ale już wcześniej w zapisach metrykalnych pojawił się jego 
następca, którym był Feliks Pietraszowic.

Pierwszy zapis dotyczący tego kolejnego kolbuszowskiego organisty pochodzi 
z 13 stycznia 1658 r.46 Został on tam zapisany jako Felix Organarius, ale już w me-
tryce z dnia z 13 marca 1658 r. odnotowano go jako Felix Pietraszowic organarius47. 
Z zapisów metrykalnych ze stycznia 1658 roku wynika, że w Kolbuszowej było wte-
dy dwóch organistów. Nie był to odosobniony przypadek, który dotyczyłby tylko 
Kolbuszowej, bo zjawisko takie spotykane było i w innych parafiach archidiakonatu 
sandomierskiego48. Takie przypadki miały również miejsce później w Kolbuszowej, 
co potwierdzają zapisy metrykalne z kolejnych lat.

Ci trzej pierwsi kolbuszowscy organiści, którzy byli związani z tą parafią w latach 
1653-1657, pracowali tu od kilku miesięcy do dwóch lat. Widocznie ten ich związek 
z kolbuszowskim kościołem był tylko tymczasowy. Mimo że niektórzy z nich chrzci-
li w Kolbuszowej swoje dzieci, nie ma podstaw, aby jednoznacznie stwierdzić, że 

40  Tamże, s. 152.
41  Tamże.
42  Tamże, s. 156.
43  Tamże, s. 156, 157, 158, 159, 160, 161.
44  Tamże, s. 159.
45  Tamże, s. 161.
46  Tamże.
47  Tamże.
48  M. Konopka, s. 79.
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mieszkali oni w tej wsi. Zapisy metrykalne wskazują raczej na to, że byli oni miesz-
kańcami innych miejscowości. Albertus Włodkowic mieszkał w Pietraszówce (Bo-
guchwale), chociaż należy domniemywać, że pod koniec okresu bycia kolbuszow-
skim organistą zamieszkał w Kolbuszowej. Natomiast Franciszek Koteczkiewicz 
był związany z Raniżowem, ale nie można wykluczyć, że był także mieszkańcem 
Kolbuszowej i Kupna. Ostatni z tej trójki, Adam Organista, raczej był mieszkańcem 
Kolbuszowej, za czym przemawiają zapisy metrykalne. Żaden z nich nie związał się 
na dłużej z kolbuszowskim kościołem. Wszyscy zapewne sprawowali funkcję orga-
nisty tymczasowo, o czym zresztą świadczą łacińskie adnotacje zamieszczane w me-
trykach przy ich nazwiskach. Nie wiemy, czy oni sami rezygnowali z pracy, czy stało 
się to na żądanie ich pracodawców, to jest kolbuszowskich proboszczów. Te zmiany 
mogły być spowodowane i tym, że w latach 1653-1657 r. trzy razy nastąpiła w Kol-
buszowej zmiana proboszcza.

Pierwszym organistą, który na dłużej związał się z kolbuszowskim kościołem, 
był wymieniony wcześniej Feliks Pietraszewicz. Jako organista kolbuszowski był 
on odnotowywany w metrykach począwszy od stycznia 1658 roku49 do marca 1663 
roku50. Był on zapisywany w różny sposób. Dość często był wymieniany z imienia 
i nazwiska, bez informacji, że był organistą. Tak został odnotowany m.in.: 8 kwiet-
nia 1658 r.51, 3 czerwca 1660 r.52, 28 września 1662 r.53 Wiele razy zapisano go też 
jako Felix Organarius. Takie zapisy spotkać można nie tylko 9 listopada 1658 r.54, 
31 stycznia 1660 r.55 czy 9 lipca 1662 r.56, ale także w wielu innych przypadkach. Był 
także określany imieniem, nazwiskiem i terminem organarius. Tak został zapisany m.
in. 13 marca 1658 r.57 i 19 marca 1658 r.58 Żona Feliksa Pietraszewicza miała na imię 
Regina. Została zapisana w metrykach z dnia 7 stycznia 1659 r.59 i 4 grudnia 1662 r.60 
Była matką chrzestną dzieci z Kupna i Przedborza i została odnotowana jako Regina 
Organiścina. Z zapisu tego wynika, że bardziej była identyfikowana jako żona organi-
sty i chyba dlatego określono ją takim mianem.

Od roku 1663, poza jednym przypadkiem, brak jest przez kilka lat zapisów w me-
trykach dotyczących osób, które określane byłyby terminem wskazującym, że były 
kolbuszowskim kantorem, czy organistą. Dopiero w metryce chrztu z 1 lutego 1671 r. 
został wymieniony Sebastian Organista61. Czyżby z tego miało wynikać, że w tym 

49  APK, Liber Baptisatorum, t. 1, s. 161.
50  Tamże, s. 185.
51  Tamże, s. 162
52  Tamże, s. 170.
53  Tamże, s. 181.
54  Tamże, s. 164.
55  Tamże, s. 169.
56  Tamże, s. 180.
57  Tamże, s. 161.
58  Tamże, s. 162.
59  Tamże, s. 165.
60  Tamże, s. 183
61  APK, Liber Baptisatorum, t. II, s. 44.
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okresie w kolbuszowskim kościele nie pracowali kantorzy i organiści? Uważam, że 
taki sąd jest bezzasadny. Otóż począwszy od roku 1664, bardzo wiele razy jako ojciec 
chrzestny dzieci kolbuszowskich parafian został odnotowany Walenty Golański. Zo-
stał on dziesiątki razy zapisany w tym charakterze, a zwłaszcza w latach 1664-166662. 
Takie jego częste występowanie w tej roli może wskazywać, że był osobą bardzo 
blisko związaną z kolbuszowską świątynią. Zapisy z początku lat 70. XVII wieku 
potwierdzają, że te przypuszczenia są słuszne. Otóż tenże Walenty Golański był okre-
ślony terminem cantor, ale dopiero 28 października i 21 grudnia 1672 r.63 Można więc 
domniemywać, że był kantorem i wcześniej, tj. w latach 60., tylko że nie odnotowano 
tego w metrykach. Zresztą i późniejsze zapisy z lat 70. ograniczają się do tego, że był 
on wymieniany tylko z imienia i nazwiska. Ponieważ jednak kilka razy określono go 
terminem cantor, jest podstawa do twierdzenia, że taką funkcję w kolbuszowskim ko-
ściele spełniał nie tylko w roku 1672, kiedy go tak nazwano, ale również wtedy, kiedy 
bardzo często był odnotowywany w aktach metrykalnych, tj. na przestrzeni lat 1664-
1673. Najprawdopodobniej jego żona miała na imię Anna. Do takiego stwierdzenia 
upoważnia nas zapis metrykalny z 26 kwietnia 1674 r., gdzie jako matka chrzestna 
została odnotowana Anna Golańska64.

W latach 60. XVII wieku, począwszy od roku 1663, tylko raz w metrykach kol-
buszowskich został użyty termin, którym określano osoby zapewniające oprawę mu-
zyczno-śpiewaczą uroczystości kościelnych. Otóż 11 lipca 1666 r. został odnotowany 
Joannes Cantorek65. Czy możemy go zidentyfikować? Uważam, że tak, gdyż w źródle 
tym wiele razy w latach 70. i 80. XVII wieku wymieniony został Jan Żukowski, któ-
ry był określany jako: companator, organista, cantor. Biorąc pod uwagę powyższe 
zapisy, można sądzić, iż wymieniony w metrykach w 1666 roku Joannes Cantorek, 
to odnotowywany później jako kantor i organista Jan Żukowski. Nie należy więc de-
finitywnie twierdzić, że w latach 60. przez kilka lat nie było w Kolbuszowej kantora.

Nie można również wykluczyć i takiej ewentualności, że funkcję organisty lub 
kantora na przełomie lat 60. i 70. XVII wieku pełnił tu Mikołaj Brzeski, który w me-
trykach jest określany jako Rector Scholae. Został tak odnotowany m.in. 4 paździer-
nika oraz 4 listopada 1669 r.66 Można spotkać i inne zapisy dotyczące jego osoby: 
Bacalarius Kolbusoviensis67. Z tych zapisów jednoznacznie wynika, że był nauczy-
cielem ówczesnej szkoły parafialnej w Kolbuszowej, co zdarzało się dość często. Czy 
tak było i w przypadku Mikołaja Brzeskiego? Poświadczają to ustalenia Andrzeja Za-
parta, który na ten temat pisze: „Organista także w wielu wypadkach kierował szkołą 
parafialną , łącząc w swojej osobie funkcję nauczyciela i kantora”68. A że kolbuszow-
ski nauczyciel szkoły parafialnej mógł być również kantorem i organistą, potwierdza 

62  Tamże, s. 2 i in.
63  Tamże, s. 56 i 58.
64  Tamże, s. 66.
65  Tamże, s. 15.
66  Tamże, s. 35 i 36.
67  Tamże, s: 40, 41, 43.
68  A. Zapart, Szkolnictwo parafialne w archidiakonacie sandomierskim od XVI do XVIII wieku, s. 105, 
mps. Z pracą tą mogłem się zapoznać dzięki życzliwości ks. dr. Sławomira Zycha.



314

to zapis z kroniki parafialnej: „Organista miał oprócz grania na nabożeństwach w ko-
ściele obowiązek uczenia dzieci w kolbuszowskiej szkole”69.

Tak jak w latach 60. XVII wieku zapisy metrykalne dotyczące kolbuszowskich 
kantorów i organistów są bardzo skąpe, to sytuacja w tym zakresie zmienia się ra-
dykalnie w następnym dziesięcioleciu. Otóż w tym okresie odnotowano kilka osób, 
które były określane terminami: Organista, Organarius, Companator, Cantor. Już 
na początku tego dziesięciolecia, pod datą 1 lutego 1671 r., odnotowano Sebastiana 
Organistę70. Nie zaznaczono, że to organista kolbuszowski; brak jest również jego 
nazwiska. Więcej o nim można się dowiedzieć z kolejnej metryki z 20 maja 1671 r., 
w której odnotowano chrzest jego córki Zofii71. W tej metryce również zapisano go 
tylko imieniem i mianem, które oznaczało jego zawód. Są tu jednak dodatkowe in-
formacje: jego żona miała na imię Elżbieta, ich miejscem zamieszkania była Kol-
buszowa, a rodzicami chrzestnymi ich córki byli: ówczesny wikariusz kolbuszowski 
Franciszek Kubalowicz i Teresa Lichoniewiczowna72. Ten zapis nadal nie daje odpo-
wiedzi na pytanie, jakie było rodowe nazwisko organisty i czy na pewno pracował on 
w Kolbuszowej. Odpowiedź na nie znaleźć można jednak w kolejnym zapisie metry-
kalnym dotyczącym tej osoby. Otóż w metryce chrztu z 15 czerwca 1679 r. znajduje 
się zapis: Sebastiani et Elizabeth Zdziarski Organarii Kolbus. pro tunc73. Z noty tej 
jednoznacznie wynika, że nazwisko Sebastiana brzmiało „Zdziarski” i że był on wte-
dy kolbuszowskim organistą, ale tylko tymczasowym. Był on odnotowany jeszcze 
w połowie lat 80. XVII wieku, kiedy to 26 stycznia 1684 r. został zapisany jako ojciec 
chrzestny dziecka, którego rodzice pochodzili z Przedborza74. W tym przypadku nie 
określono go już terminem organarius, należy jednak sądzić, że nadal był kolbuszow-
skim organistą. Przemawia za tym kolejny zapis metrykalny z 27 września 1685 r., 
w którym został wymieniony jako Sebastianus Zdziarski organarius kolbus.75 Z zapi-
su tego jednoznacznie wynika, że jeszcze w drugiej połowie 1685 roku pracował jako 
kolbuszowski organista. Ponieważ został wymieniony już w roku 1671, oznaczyłoby, 
że był związany z kolbuszowskim kościołem przynajmniej przez 15 lat. Należy jed-
nak sądzić, że jako organista tymczasowy sprawował tę funkcję tylko w niektórych 
okresach. Można domniemywać, że w Kolbuszowej mieszkali również jego bliscy 
krewni. Otóż w metryce z 17 stycznia 1686 r. jako rodzice chrzestni zostali wymie-
nieni Jan i Elżbieta Zdziarscy z Kolbuszowej76. Elżbieta to oczywiście żona Seba-
stiana, bo raczej trudno sądzić, że w tym samym czasie mieszkały tu dwie Elżbiety 
Zdziarskie. Natomiast Jan był być może jego bratem.

W tym okresie w aktach metrykalnych odnotowano jeszcze dwóch organistów: 
Andrzeja Gdulskiego i Jan Żukowskiego. Pierwszy z nich został zapisany w księdze 

69  APK, LMK, s. 7.
70  Tamże, s. 44.
71  Tamże, s. 45.
72  Tamże.
73  Tamże, s. 87.
74  APK, Liber Baptisatorum, t. III, s. 17.
75  Tamże, s. 28.
76  Tamże, s. 30.
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chrztów 21 i 24 czerwca 1673 r. W obydwu tych przypadkach został określony jako 
Andreas Gdulski pro tunc Organarius kolbu.77 Zapis dotyczący jego osoby znajduje 
się również w metryce z 25 marca 1673 r.78, ale w tym przypadku został zapisany 
tylko imieniem i nazwiskiem, bez określenia go terminem organarius. Ponieważ zo-
stał wymieniony w metrykach tylko trzy razy, można domniemywać, że jego praca 
w Kolbuszowej w charakterze organisty była tymczasowa, na co zresztą wskazuje 
łaciński termin pro tunc.

W dłuższym przedziale czasowym z kolbuszowskim kościołem był związany 
wspomniany już Jan Żukowski. Był on określany terminami: campanator, organista, 
a sporadycznie cantor. W metryce chrztu z 14 marca 1675 r. został zapisany Joannes 
Żukowski campanator kolbusoviensis79. Takim terminem został również określony m.
in.: 17 kwietnia 1675 r.80, 8 maja 1675 r.81 i 24 października 1675 r.82 Był także zapi-
sywany w uproszczonej formie jako: Joannes Campanator83, Joannes Organista84, 
Joannes Cantor.85 Jak zaznaczono wcześniej, zapis z dnia 11 lipca 1666 r., gdzie wy-
mieniono Jana Cantorka, najprawdopodobniej też dotyczy jego osoby. Jeśli tak było, 
pracował on w charakterze kolbuszowskiego kantora i organisty przynajmniej 17 lat, 
bo ostatni zapis metrykalny dotyczący jego osoby pochodzi z 29 kwietnia 1682 r.86 
Należy jednak zaznaczyć, że w tym samym okresie w dłuższych czy krótszych prze-
działach czasowych wykonywali tu ten zawód także wymienieni wyżej Walenty Go-
lański, Andrzej Gdulski, Sebastian Zdziarski oraz Stanisław Staszałkowski. Z zapi-
sów metrykalnych wiadomo, że 7 grudnia 1677 r. został ochrzczony Mikołaj, syn 
Jana i Marianny Żukowskich87. Rodzicami chrzestnymi byli: ówczesny proboszcz, 
a zarazem prepozyt kolbuszowski Jan Małecki i szlachetnie urodzona Katarzyna Ma-
łecka, być może jego matka lub siostra. Dzięki temu zapisowi wiadomo, że żona Jana 
Żukowskiego miała na imię Marianna i zapewne był on darzony szacunkiem przez 
proboszcza, który nie odmówił pełnienia funkcji ojca chrzestnego jego syna.

W latach 80. XVII wieku oprócz Sebastiana Zdziarskiego i Jana Żukowskiego jako 
kolbuszowscy organiści pracowali także: Stanisław Staszałkowski, Jan Machowicz 
i Marcin Folrowicz oraz kantor Marcin Brożek. Zapisy dotyczące pierwszego z nich 
pojawiają się już pod koniec lat 70. i można sądzić, że dopóki nie był on organi-
stą, zapisywano go jako Stanisława Staszałka, co wskazywałoby na jego chłopskie 
pochodzenie. W metrykach z 31 marca i 12 maja 1679 r. jest wymieniony Stanisław 

77  APK, Liber Baptisatorum, t. II, s. 61.
78  Tamże.
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83  Tak został odnotowany 14 stycznia 1677 r. Tamże, s. 75.
84  Tak został odnotowany 24 lipca 1678 r. Tamże, s. 82
85  Tak został odnotowany 24 maja 1678 r. Tamże.
86  APK, Liber Baptisatorum, t. III, s. 5.
87  APK, Liber Baptisatorum, t. II, s. 80.
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Staszałek z Kolbuszowej88. Kilka dni później, 24 maja, odnotowano Stanisława Sta-
szałkowskiego89. Sądzę, że Stanisław Staszałek i Stanisław Staszałkowski to ta sama 
osoba. Mamy tu zapewne do czynienia ze zjawiskiem używania przez tę samą osobę 
zamiennie dwóch postaci jednego miana. Podstawa nazwiska była ta sama, dodano 
do niej przyrostek -ski. Marek Górny na ten temat pisze tak: „Osoby zmieniające swo-
je miana, np. Byczek na Byczkowski, z Chuchaj na Chuchajski, pragnęły zdaje się 
miana te nobilitować. W XVII wieku zdawano sobie bowiem doskonale sprawę, że 
prawie wszystkie nazwiska szlacheckie miały przyrostek- ski; dlatego podejmowano 
niekiedy próbę zmiany własnego nazwiska tak, aby brzmiało ono <<dostojniej>>, 
za czym zresztą nie zawsze musiała iść chęć przejścia w szeregi szlacheckie”90. Moż-
na przypuszczać, że również w przypadku organisty kolbuszowskiego taka zmiana 
na nobilitowanie jego nazwiska nastąpiła. Powodem jej mogło być objęcie przez 
niego stanowiska organisty. Potwierdzałby to zapis metrykalny z czerwca 1679 r., 
w którym został już odnotowany jako Stanislaus Staszałkowski alias Campanator91. 
Widocznie nie wypadało wtedy, aby organista był nazywany jakimś chłopskim mia-
nem; należało je udostojnić. Dlatego też prawie wszyscy organiści i kantorzy kolbu-
szowscy z tamtego okresu mają tak szlachecko lub mieszczańsko brzmiące nazwi-
ska kończące się na przyrostek: -icz, -ic, -ski. Nie ma żadnych podstaw, aby sądzić, 
iż któryś z nich był szlachcicem, bo zapewne by to odnotowano, poprzedzając jego 
imię i nazwisko w zapisie metrykalnym terminem Nobilis lub Generosis. Tak więc 
zmiany nazwisk kolbuszowskich organistów, spowodowane względami społecznymi, 
na pewno nie stanowiły ich przynależności stanowej. Należeli do stanu chłopskiego 
i tak było zapewne w przypadku Stanisława Staszałkowskiego, który był pod tym tak 
szlachecko brzmiącym nazwiskiem dziesiątki razy wymieniany w metrykach każde-
go roku w latach 80. XVII wieku. Tylko jeden raz w tym okresie, 3 grudnia 1682 r.92, 
znajduje się znowu ślad jego chłopskiego pochodzenia, gdyż został odnotowany wte-
dy jako Stanisław Staszałek.

W pierwszej połowie lat 80. XVII wieku Stanisław Staszałkowski był w zdecy-
dowanej większości przypadków określany terminem Campanator. Tak był nazwa-
ny między innymi: 6 kwietnia 1682 r.93, 3 września 1683 r.94, 14 listopada 1683 r.95 
i 5 lutego 1684 r.96. Natomiast 23 września 1684 r. został określony dwoma termina-
mi: Cantor et Campanator97. Z tego zapisu wynikałoby, że, tak jak i Jan Żukowski, 
był on nie tylko organistą, ale i kantorem. Od roku 1686 był już określany jako Orga-

88  Tamże, s. 85. 
89  Tamże, s. 87.
90  M. Górny, Przezwiska i nazwiska chłopów pałuckich W XVII wieku. Pochodzenie i budowa., Wrocław 
1990, s. 69.
91  APK, Liber Baptisatorum, t. II, s. 87.
92  Tamże, s. 9.
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narius. Takim został nazwany m.in.: 2 września 1686 r.98, 12 października 1686 r.99, 
10 stycznia 1687 r.100, 10 maja 1687 r.101 Nadal spotkać można jednak i takie zapisy 
metrykalne, w których był określony tylko terminem Campanator. Taką adnotację 
przy jego nazwisku zapisano 4 września 1686 r.102 W wielu metrykach został odnoto-
wany tylko z imienia i nazwiska. Był on dziesiątki razy każdego roku przez kilka lat 
ojcem chrzestnym dzieci kolbuszowskich parafian. Jego żoną była Katarzyna. Została 
ona w jednej z metryk z 5 maja 1686 r. wymieniona jako Katarzyna Staszałkowa103. 
Taki zapis jej nazwiska także poświadcza, że nazwisko jej męża to Staszałek. Ale 
w metryce z 21 stycznia 1688 r. została odnotowana jako Katarzyna Staszałkow-
ska104. Tak więc te dwa zapisy metrykalne dotyczące żony kolbuszowskiego orga-
nisty są kolejnym dowodem na to, iż rodzina ta była określana dwoma nazwiskami.  
19 sierpnia 1685 r. była chrzczona Regina, córka Katarzyny i Stanisława Staszałkow-
skich. Rodzicami chrzestnymi ich córki byli: ówczesny proboszcz, a zarazem prepo-
zyt kolbuszowski ks. Stanisław Marczewski oraz Katarzyna Makocka105. Mimo że 
w metryce tej nie odnotowano, że Stanisław Staszałkowski to organista, to zapewne 
ten metrykalny zapis dotyczy jego osoby.

Stanisław Staszałkowski był jeszcze wymieniony w metrykach jako organista 
kilka razy w 1688 roku106. Nie brak zapisów metrykalnych dotyczących jego osoby 
i w roku 1689, tylko że nie był już określany terminem Organarius, Campanator czy 
Cantor, ale z imienia i nazwiska. Trudno stwierdzić, czy skończył się już wtedy czas 
jego organistowania w kolbuszowskim kościele. Takiej ewentualności nie można wy-
kluczyć, gdyż począwszy od 1687 roku, pojawił się w zapisach metrykalnych kolejny 
organista. Otóż 21 listopada 1687 r. odnotowano chrzest Katarzyny, córki Jana i Ja-
dwigi Machowiczów107. Zapisano, że jest ona córką organisty tutejszego kościoła. Jest 
to kolejny przypadek, że w tym samym roku w Kolbuszowej było dwóch organistów. 
Otóż Stanisław Staszałkowski jako organarius został odnotowany w aktach metry-
kalnych w roku 1688 r. dziesięć razy108, natomiast Jan Machowicz w tym samym roku 
został nazwany organistą kolbuszowskim 17 i 26 stycznia109 oraz 4 kwietnia110.

W końcówce lat 80. XVII wieku pojawił się kolejny organista kolbuszowski, 
Marcin Folreński. Jego nazwisko było zapisywane w różny sposób. W metryce z  

98  Tamże, s. 34.
99  Tamże, s. 35.
100  Tamże, s. 37.
101  Tamże, s. 40.
102  Tamże, s. 35.
103  Tamże, s. 33.
104  Tamże, s. 44.
105  Tamże, s. 28.
106  Tamże, s. 44 i in.
107  Tamże, s. 43.
108  Tamże, s. 44 i in.
109  Tamże, s. 44.
110  Tamże, s. 46.
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21 stycznia 1689 r. odnotowano go jako Folreńskiego111, ale już 6 lutego 1689 r. zo-
stał odnotowany jako Folryński112. Tak samo zapisano jego nazwisko 22 września113 
i 27 października 1689 r.114 Natomiast 20 lutego 1690 r. został odnotowany jako Mar-
cin Folrowicz115. Ten ostatni sposób zapisywania jego nazwiska dominował i w ko-
lejnych latach. Te różne formy zapisu wskazują, że i tu mamy do czynienia ze zjawi-
skiem oboczności morfologicznej, to jest używania przez tę samą osobę zamiennie 
kilku postaci jednego miana116. Z zapisów metrykalnych wynika, że żona Marcina 
miała na imię Marianna. W kolbuszowskich metrykach zostały odnotowane chrzty 
ich dwóch synów. 20 lutego 1690 r. ochrzczono Stanisława Jana, którego ojcem 
chrzestnym był ówczesny wikariusz kolbuszowski Jan Zalejski117. Drugi z synów, Mi-
kołaj Krzysztof, był chrzczony 11 września 1692 r.118 Marcin Folrowicz został po kil-
ka razy odnotowany w metrykach parafialnych Kolbuszowej w latach: 1690, 1691 
i 1692. Za każdym razem był określany jako organista kolbuszowski. Ostatnie zapisy 
metrykalne dotyczące jego osoby pochodzą z 7 i 15 stycznia 1693 r.119.

Warto podkreślić, że przez cały okres, kiedy organistą kolbuszowskim był Mar-
cin Folrowicz, dziesiątki razy był odnotowywany w aktach metrykalnych jako ojciec 
chrzestny dzieci kolbuszowskich parafian jego poprzednik Stanisław Staszałkowski. 
Był on bardzo często wymieniany w metrykach przez cały rok 1693. Nie określano go 
już jednak mianem organisty czy kantora. Ta wielość zapisów metrykalnych, w któ-
rych go wymieniono wskazuje, że był nadal osobą znaną i blisko związaną z kol-
buszowskim kościołem. Nie wiadomo jednak, dlaczego jego miejsce jako organisty 
zostało zajęte najpierw przez Jana Machowicza, a później przez Marcina Folrowicza, 
mimo że nadal mieszkał w Kolbuszowej. W drugiej połowie lat 80. pojawił się też 
w kościele kolbuszowskim kolejny kantor, Marcin Brożek, który został dwukrot-
nie odnotowany w roku 1686. Otóż w Liber Baptisatorum został wtedy 19 czerwca 
i 28 sierpnia wymieniony Martinus Brozek Cantor Kolb.120 Ponieważ został w tym 
źródle odnotowany tylko dwa razy, można sądzić, że jego pobyt w Kolbuszowej był 
krótkotrwały. Te zapisy potwierdzają, że jeszcze 33 lata później, kiedy odnotowano 
pierwszego organistę w Kolbuszowej, nadal funkcjonowali tu kantorzy.

Pod koniec 1692 roku nadal w metrykach wymieniano Stanisława Staszałkow-
skiego i Marcina Folrowicza, z tym że jako organista był określany tylko ten drugi. 
Okazuje się jednak, że oprócz organistów kościelnych byli w Kolbuszowej również ci 
związani z dworem Lubomirskich. Otóż 12 października 1692 roku został odnotowa-

111  Tamże, s. 51
112  Tamże, s. 51.
113  Tamże, s. 56.
114  Tamże, s. 57.
115  Tamże, s. 59.
116  M. Górny, s. 68.
117  APK, Liber Baptisatorum, t. III, s. 59
118  Tamże, s. 70.
119  Tamże, s. 72.
120  Tamże, s. 33, 34.
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ny organista Szymon Szczakowski121. Był on ojcem chrzestnym Elżbiety, córki Woj-
ciecha i Katarzyny Bunarów122. W metryce tej zaznaczono, że Szymon Szczakowski 
to organista Pana Lubomirskiego. Na podstawie informacji z roku 1654 można do-
mniemywać, że był on organistą w kaplicy dworskiej123. Niewykluczone, że wcho-
dził w skład kapeli dworskiej, która za czasów Aleksandra Dominika Lubomirskiego 
w roku 1711 składała się z 9 osób124. O tym, że Szymon Szczakowski był związany 
bardziej z dworem niż kolbuszowskim kościołem przemawia również to, że tylko raz 
został odnotowany w metrykach parafialnych i to jako ojciec chrzestny córki Jana 
Bunara, a więc osoby, która także nie była zbyt daleko od dworu Lubomirskich125. 
Bunarowie byli kolbuszowskimi zamkowymi młynarzami, przez wiele dziesięcioleci 
związanymi z Kolbuszową, co potwierdzają także zapisy metrykalne126.

Na początku 1694 roku pojawił się kolejny organista kolbuszowski. Był nim Józef 
Różański, który pierwszy raz w aktach metrykalnych został odnotowany 10 stycznia 
1694 r.127 W tymże roku został wymieniony jeszcze 15 kwietnia128 oraz w lipcu i paź-
dzierniku129. W każdym z tych zapisów został określony łacińskim terminem organa-
rius. Był w taki sposób odnotowywany również przez kolejne lata XVII wieku. Moż-
na jednak spotkać i takie zapisy metrykalne, gdzie był on wymieniony tylko z imienia 
i nazwiska, bez zaznaczenia, że był organistą. Tak został zapisany m.in. 2 stycznia 
1699 r.130. Szczególnie cenny zapis metrykalny dotyczący jego osoby pochodzi 
z 14 września 1699 r.131 Otóż w tym dniu został ochrzczony jego syn Franciszek. 
Z metryki tej wynika, że jego żona miała na imię Anna. Rodzicami chrzestnymi ich 
syna byli: szlachcic Jan Branecki, notariusz oraz szlachcianka Joanna Zaorliczowna. 
Ponieważ zachowała się jej metryka chrztu z 13 lipca 1683 r.132, można stwierdzić, 
że była matką chrzestną w wieku 16 lat. Wiemy również z zapisów metrykalnych, 
że była córką Franciszka i Heleny Zaorliczów, bardzo blisko związanych z dworem 
Józefa Karola Lubomirskiego. Jeżeli więc Józef Różański, organista kolbuszowski 

121  Tamże, s. 71.
122  Tamże.
123  M. Skowroński, s. 17.
124  F. Zacny, Rola dworu Lubomirskich i Sanguszków w rozwoju miasta Kolbuszowa na przełomie XVII 
i XVIII wieku, w: Kolbuszowa. 300 lat miasta, red. J. Bardan, Kolbuszowa 2001, s. 57.
125  Tamże, s. 50; APKr OW, A. Sang., sygn. 123/36, Skarga Jana Bunara młynarza z kolbuszowskiego 
młyna zamkowego na Żyda Icka. Z dokumentem tym mogłem się zapoznać dzięki życzliwości pana Ma-
cieja Skowrońskiego z Kolbuszowej.
126  Wojciech Bunar, najprawdopodobniej dziadek Wojciecha Bunara wymienionego w metryce z 1692 
roku, został odnotowany m.in. w metrykach z 6 sierpnia 1656 r. i 31 stycznia 1666 r. Por. APK, Liber Co-
pulatorum, t. I, s. 49, 65. Został również wymieniony w metrykach chrztu z 8 marca 1665 r. i 26 czerwca 
1666 r. Por. APK, Liber Baptisatorum, t. 2, s. 6, 15. Natomiast w metrykach chrztu z 23 marca 1669 r.,  
18 stycznia 1671 r. i 8 marca 1674 r. wymieniony został Jan Bunar. Por. APK, Liber Baptisatorum, t. 2,  
s. 33, 44, 66.
127  APK, Liber Baptisatorum, t. 3, s. 77.
128  Tamże, s. 79.
129  Tamże, s. 80, 81.
130  Tamże, s. 108.
131  Tamże, s. 111.
132  Tamże, s. 13.
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z przełomu wieków XVII i XVIII, na rodziców chrzestnych swego syna prosił nota-
riusza oraz córkę administratora dóbr księcia Józefa Karola Lubomirskiego, to musiał 
być osobą przez nich znaną i akceptowaną. Józef Różański był odnotowywany w kol-
buszowskich metrykach parafialnych do końca XVII wieku. Zapisy dotyczące jego 
osoby znajdują się w tym źródle również na początku następnego stulecia, w latach 
1702 i 1703133. Był on nadal określany łacińskim terminem organarius.

Dane zawarte w aktach metrykalnych pozwalają na stworzenie w miarę dokładnej, 
chociaż niepełnej listy kolbuszowskich kantorów i organistów z lat 1640-1700. Źró-
dło to dostarcza również informacji, jak często byli oni proszeni na rodziców chrzest-
nych dzieci kolbuszowskich parafian. Chociaż nie wiadomo już dokładnie, jakie były 
tego powody. Można poznać łacińskie terminy, jakimi byli określani oraz znaleźć 
cząstkowe przekazy dotyczące miejsc ich pochodzenia, okresu ich pracy oraz jej cha-
rakteru. Niekompletne dane dotyczą ich najbliższych: żon i dzieci. Nie znajdują się 
tam jednak informacje, które pozwoliłyby poznać ich wykształcenie, wiek oraz to, jak 
była oceniana ich praca. Odpowiedź na pytania, jakie mieli obowiązki i jak byli wy-
nagradzani można znaleźć natomiast, chociaż nie do końca wyczerpującą, w kronice 
parafialnej. Jak już zaznaczyłem wcześniej, do podstawowych obowiązków organisty 
należało granie na nabożeństwach w kościele i uczenie dzieci w szkole parafialnej. 
Należy zaznaczyć, że ten obowiązek grania dotyczył nie tylko niedziel i innych świąt 
kościelnych. Kolbuszowscy organiści mieli obowiązek uczestniczyć w trzech mszach 
św. śpiewanych za fundatorów, które były odprawiane w każdy wtorek, środę i sobo-
tę134. Otrzymywali za tę pracę dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 10 florenów135.

Nie wiadomo dokładnie, do jakiego stanu można ich zaliczyć. Ponieważ brak 
jest przed ich nazwiskami takich łacińskich terminów Nobilis czy Generosis, nale-
ży stwierdzić, że do stanu szlacheckiego nie należeli, mimo iż nazwiska wielu z nich 
za tym by przemawiały. Zapisy metrykalne wskazują, że niektórzy kolbuszowscy 
kantorzy i organiści łatwiej byli identyfikowani w lokalnym środowisku przy uży-
ciu miana, które oznaczało nazwę wykonywanego zawodu, niż pod nazwiskiem rodo-
wym. Dlatego też istnieją zapisy metrykalne takie jak: Adam Organista, Anna Orga-
niścina, Albert Cantor, Anna Cantorka.

Kantorzy i organiści odnotowani w kolbuszowskich aktach metrykal-
nych z lat 1640-1700.

Lp. Imię i nazwisko Określany terminem Lata
1. Wojciech Zagorski cantor 1640-1657
2. Wojciech Włodkowic organista 1653-1654

3. Franciszek 
Koteczkiewicz organista, organarius 1655-1656

133  APK, Liber Baptisatorum, t. 3, s. 129, 138.
134  APK, LMK, s. 11.
135  Tamże, s. 18.
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Lp. Imię i nazwisko Określany terminem Lata
4. Adam Organista organista, organarius 1657-1658
5. Feliks Pietraszowic organista, organarius 1658-1663
6. Walenty Golański cantor 1664-1673
7. Andrzej Gdulski organarius 1673
8. Jan Żukowski organista, campanator, cantor 1666-1682
9. Mikołaj Brzeski rector scholae, bacalarius 1669
10. Sebastian Zdziarski organista organarius 1671-1685
11. Stanislaw Staszałkowski organarius , campanator, cantor 1679-1693
12. Jan Machowicz organarius 1687-1688
13. Marcin Brożek cantor 1686
14. Marcin Folrowicz organista, organarius 1689-1693
15. Szymon Szczakowski organarius 1692
16. Józef Różański organarius 1694-1700

Powyższy wykaz obejmuje tylko tych kolbuszowskich organistów i kantorów, któ-
rzy zostali wymienieni w aktach metrykalnych. Trudno zakładać, że wszystkie osoby 
pełniące wówczas te funkcje w Kolbuszowej zostały odnotowane w przywoływanym 
źródle. A że tak było, poświadczają to choćby protokoły z wizytacji kościelnej z roku 
1676. Otóż znajdują się w tym źródle informacje na temat kolbuszowskiego organisty 
Stanisława Woycieszki136. W oparciu o te zapisy wizytacyjne wiadomo, że miał on 
wtedy 49 lat. Należy stwierdzić, że został on także odnotowany w aktach metrykal-
nych, ale nie zaznaczono, że był organistą. Otóż z dnia 6 stycznia 1677 r. pochodzi 
metryka chrztu Jana Kazimierza, syna Stanisława i Reginy Woycieszki137. Mimo że 
w tej metryce nie ma informacji, iż to kolbuszowski organista, należy go zapewne 
identyfikować ze Stanisławem Woycieszką wymienionym w protokole wizytacyjnym 
z roku 1676. Jako ciekawostkę można podać, że w tymże roku proboszczem parafii 
Raniżów był ks. Szymon Woycieszka138. Nie wiadomo na pewno, czy był on bratem 
ówczesnego kolbuszowskiego organisty, ale tego nie można wykluczyć.

Powyższy wykaz należy uzupełnić także o dwóch kantorów: Szymona Babec-
kiego, który także został wymieniony w protokole z wizytacji w roku 1676139 oraz 
Szymona Słowikowskiego, który został odnotowany w dokumentach wizytacyjnych 
z roku 1694140. Nie zostali oni odnotowani w kolbuszowskich aktach metrykalnych. 

136  Visitatio externa archidiaconatus Sandomieriensis autohoriate et speciali mandato illustrissimi Ac 
reverendissimi principia domini, domini Andreae Trzebicki Dei et Apostolacie Sedes gratia episcopi Cra-
coviensios, ducis Severiae, per me Martinium Mozgawa canonicum Sandomieriensem Anno Domini 1676, 
mense Septembri inchoate in mense vero Decembri Decembri expedita, s. 57. Fotokopia ze zbiorów ks. 
dr. S. Zycha. 
137  APK, Liber Baptisatorum, t. 2, s. 75.
138  Visitatio externa, s. 35
139  Tamże, s. 58.
140  Visitationes internae et externae decanatuum Koprzywnicensis, Rudnicensis, Miechocinensis, Po-
łanecensis ecclasiarumXLII, hospitalium peractae per archidiakonem Sandomieriensem Anno Domini 
MDCXCIV mense Septembri, Octobri, Novembri, s. 104. Fotokopia ze zbiorów ks. dr S. Zycha.
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Trudno stwierdzić, czym było to spowodowane. Takich przypadków mogło być wię-
cej, a zwłaszcza z okresu lat 60. i 70. XVII wieku, kiedy to tak bardzo rzadko spo-
tykać można w metrykach zapisy dotyczące kolbuszowskich organistów i kantorów. 
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KS. MARCIN NABOŻNY

Kapituła kolegiacka
Od powstania diecezji rzeszowskiej, czyli od dnia 25 marca 1992 r., pierwszy bi-

skup rzeszowski Kazimierz Górny powołał, oprócz kapituły katedralnej (2000), trzy 
kapituły kolegiackie: w Bieczu (2003), Strzyżowie (2007) i Kolbuszowej (2007). 
W ostatnim czasie można zauważyć renesans kapituł kolegiackich, wzrost ich zna-
czenia i ożywioną działalność. Egzemplifikacją niniejszego stwierdzenia może być 
przedstawiona poniżej historia i funkcjonowanie Kapituły Kolegiackiej w Kolbuszo-
wej utworzonej 25 marca 2007 r.

1. Zarys początków kapituł kolegiackich i ich rozwoju
Kapituła (łac. capitulum) to kolegium duchownych, prałatów i kanoników, usta-

nowione w celu sprawowania i uświetniania kultu Bożego w kościele katedralnym 
lub kolegiackim. Przed KPK z 1983 roku kapituła katedralna służyła również bi-
skupowi pomocą w zarządzaniu diecezją1. Kapituły kolegiackie (nazwa funkcjonuje 
od XIV wieku), podobnie jak katedralne, wykształciły się ze zorganizowanej formy 
życia duchowieństwa. Obowiązkiem członków owych kapituł było przede wszyst-
kim wspólne odmawianie godzin kanonicznych. W mniejszym stopniu i przez krótki 
okres spełniali oni również funkcje duszpasterskie oraz nie brali tak czynnego udziału 
w zarządzaniu diecezją, jak członkowie kapituł katedralnych. Pierwsze regulacje tego 
sposobu życia związane są z tzw. regułą akwizgrańską, kiedy na Synodzie w Akwi-
zgranie w 816 roku przyjęto regulamin życia wspólnego dla kleru. Później nazywano 
ją także, od jej twórcy, Regułą św. Chrodeganga2. Zgodnie z tą regułą członkowie 
kapituł zobowiązani byli do życia wspólnotowego, czyli wspólnoty majątkowej oraz 
zamieszkiwania w ramach claustrum, do którego nie miały wstępu ani kobiety, ani 
laicy. Kanonicy dzielili się na canonici seniores (prezbiterzy i diakoni) i canonici 
minores (klerycy o niższych święceniach). Na czele zgromadzenia kanonickiego stał 
prepozyt lub dziekan. W kapitułach kolegiackich istniały także prałatury: archidia-
kona, kustosza, celerariusza, portariusza, hospitalariusza, scholastyka, primiceriu-
sza. W związku ze zanikaniem dawnego charakteru kapituł podjęto działania refor-
matorskie w duchu reguły św. Augustyna. W wyniku tego powstały zgromadzenia 

1  W. Góralski, Kapituła, w: EK, Lublin 1973, t. VIII, kol. 668; KPK, kan. 503.
2  Św. bp Chrodegang z Metzu urodził się w roku 712 w Hesbaye na terenie dzisiejszej Holandii. Młode 
lata spędził w opactwie benedyktyńskim, gdzie przesiąkł ideałami życia wspólnego. W 742 roku miano-
wano go biskupem Metzu. W roku 748 Chrodegang ufundował opactwo Gorze w pobliżu Metzu. Między 
rokiem 754 a 755, po śmierci św. Bonifacego, papież mianował go arcybiskupem. Chrodegang pełnił także 
funkcję legata papieskiego na królestwo frankońskie. Najbardziej znany jest z nadania kanonikom swojego 
kościoła katedralnego reguły życia wspólnego: Regula Canonicorum. Składała się ona z prologu i 34 roz-
działów (inspirowanych w większości regułą benedyktyńską i kanonami laterańskimi, z wykorzystaniem 
Biblii, tekstów patrystycznych i kanonów soborowych). Wywarła ona wielki wpływ na rozwój życia ka-
noniczego głównie poprzez to, że zainspirowała życie wspólnotowe wśród duchowieństwa diecezjalnego, 
a także zachęcała duchowieństwo do solidnej edukacji. Chrodegang zmarł 6 marca 766 r. Został pochowa-
ny w opactwie w Gorze.
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kanoników regularnych. Jednak większość wspólnot kolegiackich pozostała wierna 
regule akwizgrańskiej, która w wiekach X-XII uległa zasadniczym zmianom, pole-
gającym na stopniowym zanikaniu wspólnoty majątkowej poprzez wydzielanie po-
szczególnym członkom stałych beneficjów. Kapituły z biegiem czasu uniezależniły 
się od zwierzchnictwa biskupów. Zanikły niektóre stare urzędy i pojawiły się nowe3.

W IX wieku zaczęły się pojawiać klasztory kanoników (monasteria), jak określo-
no wspólnoty duchownych żyjących poza katedrą biskupią. Ta forma wspólnotowego 
życia duchownych została poparta przez św. Bonifacego i cesarza Karola Wielkiego. 
Ten ostatni w Kapitularzu z 805 roku postawił jasną różnicę między vita monastica 
a vita canonica, chociaż przełożeni domów, w których praktykowana była vita ca-
nonica, też byli nazywani opatami. Rozwój tych wspólnot w XI wieku doprowadził 
do powstania wspólnoty canonici in domo cathedrali4.

Na synodzie w Akwizgranie (Aachen) w 816 roku przyjęto regułę dla kanoników 
żyjących we wspólnocie, autorstwa diakona Amalariusza z Metzu, w której podkre-
ślono, iż kapłani nie żyją na sposób mnichów i mogą posiadać beneficjum, ale wspól-
nota nie może przyjmować ich więcej niż pozwalają na to środki beneficjalne. W X 
wieku po raz pierwszy kanoników w domu biskupim nazywano capitulum, a w XI 
wieku nazwa ta przyjęła się na Zachodzie. Upadek życia wspólnotowego w XI wieku 
spowodował rozróżnienie canonici regulares i canonici saeculares – w odniesieniu 
do duchowieństwa diecezjalnego. Od XII wieku znikła kanonicka wspólnota mająt-
kowa, na skutek przydzielenia członkom kapituł osobnych beneficjów5.

Prawo powoływania nowych członków kapituł kolegiackich przysługiwało bi-
skupowi miejsca, ale kandydatów wskazywali królowie, książęta, fundatorzy i ich 
sukcesorzy. Od XIII wieku wprowadzono prowizje papieskie na wakujące kanonie. 
Kanonicy byli też odtąd powoływani niemal wyłącznie z grona szlachetnie urodzo-
nych. Kapituły kolegiackie zreformował i umocnił Sobór Trydencki. Papież Klemens 
VII i prawodawstwo kościelne zastrzegały Stolicy Apostolskiej prawo powoływania 
i znoszenia kapituł kolegiackich. Kryzys instytucje kapituł kolegiackich przeżywały 
w okresie Oświecenia i w XIX wieku, kiedy to władze państwowe w wielu krajach 
dokonywały ich likwidacji i kasat6.

Kapituły kolegiackie składały się z 3-6 członków, początkowo powoływanych 
przez władcę. Wpływ na nominacje ich członków z czasem zyskało możnowładztwo. 
W drugiej połowie XII wieku kanonikat podporządkowano biskupom. Od XIII stu-
lecia prawa biskupa ograniczane były na rzecz papiestwa, które drogą prowizji czy 
rezerwacji mianowało kanoników. W XV wieku ustalił się zwyczaj, że kanoników 
w miesiącach parzystych obsadzał biskup, w nieparzystych papież. Zdarzała się czę-
sta kumulacja beneficjów kanonickich w różnych kapitułach (stąd kanonik musiał za-
pewnić sobie wikariuszy, którzy by uczestniczyli w officium divinum, gdyż skupiając 

3  L. Poniewozik, Kapituła kolegiacka, w: EK, t. VIII, kol. 671-672.
4  S. Nabywaniec, Nowe kolegiaty i kapituły kolegiackie w Diecezji Rzeszowskiej, Zwiastowanie, 2007, 
nr 1, s. 164-165.
5  Tamże.
6  Tamże.
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kilka kanonii, nie mógł być jednocześnie w kilku miejscach)7. Kapituły kolegiackie, 
obok kapituł katedralnych, odegrały znaczącą rolę w życiu religijnym w dziejach Ko-
ścioła. Stanowiły one ważne ośrodki kultu Bożego i kultury religijnej. Przyczyniły się 
również do doskonalenia form organizacji kościelnej8.

W Polsce proces rozwoju kapituł zakończył się w XIII wieku Ustabilizował się 
wówczas również podział kolegiów kapitulnych na prałatów i kanoników. Ich struk-
tura wewnętrzna nie była jednakże monolityczna, co zezwalało na wprowadzenie 
stosownych do miejsca i czasu innowacji. Dzięki temu każda kapituła posiadała 
swój własny charakter. Członkom korporacji kapitulnych – prałatom i kanonikom 
– przysługiwało w hierarchii kościelnej jedno z najwyższych miejsc. W hierarchii 
wewnętrznej pierwszeństwo przysługiwało prałatom przed kanonikami. Nadto i sami 
prałaci stanowili zróżnicowane pod względem precedencji gremium, gdyż poszcze-
gólne prałatury wiązały się z określonym zakresem obowiązków i kompetencji. Bar-
dziej monolityczną część kapituły stanowili kanonicy, którzy dzielili się na dwie gru-
py – gremialnych i gracjalnych (honorowych)9.

Różna też była w obrębie tej samej diecezji precedencja kapituł. Według Jana 
Długosza pierwszeństwo wśród kapituł kolegiackich w diecezji krakowskiej – tuż 
po kapitule katedralnej wawelskiej – przysługiwało kapitule sandomierskiej, a zaraz 
po niej wiślickiej. Korporacyjna działalność kapituł przejawiała się ustawodawstwie, 
w strukturze posiedzeń kapitulnych, sprawowaniu władzy dyscyplinarnej i w admini-
strowaniu majątkiem kapitulnym10.

2. Podstawy utworzenia kapituły w Kolbuszowej
Kolegiaty zawsze stanowiły ważne ośrodki elit duchowieństwa diecezjalnego, kul-

tury liturgicznej i życia religijnego. Obecnie można zauważyć pewien renesans zwią-
zany z powstawaniem nowych i restytuowaniem dawnych, często z różnych przyczyn 
skasowanych kapituł kolegiackich11. Procedury powoływania oraz działalność kapituł 
kolegiackich reguluje KPK (kan. 503-510), postanowienia synodów diecezjalnych 
lub inne lokalne prawodawstwo diecezjalne oraz statuty, których zasadniczo nie moż-
na zmieniać bez zgody biskupa diecezjalnego12. Utworzenie kapituły kolegiackiej 
związane jest z pewnymi warunkami, które określają normy prawa kościelnego po-
wszechnego i partykularnego. Powołanie Kapituły Kolegiackiej w Kolbuszowej wią-
że się z wypełnieniem tych przepisów i rolą, jaką odgrywał ten kościół na przestrzeni 
dziejów.

7  L. Poniewozik, kol. 671-672.
8  S. Nabywaniec, s. 164-165.
9  Tamże.
10 Tamże.
11 Tamże, s. 173, 177.
12 Tamże, s. 164-165.
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Obecnie Kolbuszowa jest miastem powiatowym liczącym 749 ha z 9.442 miesz-
kańcami13. Przedstawiając w wielkim skrócie dzieje osady i parafii, należy zazna-
czyć, że Kolbuszowa jako osada o charakterze wiejskim wzmiankowana jest po raz 
pierwszy w 1508 roku (prawdopodobnie pod nazwą Poręby Wielkie już w 1392 
roku). Parafia powstała około 1523 roku z fundacji rodu Tarnowskich. W 1555 roku 
powstał przy parafii szpital, który istniał do roku 1793. W 1557 roku z fundacji S. 
Tarnowskiego wybudowano przy tymże szpitalu drewniany kościół pw. św. Stani-
sława, biskupa i męczennika. Przy kościele szpitalnym istniała wówczas kapelania. 
Przed 1863 rokiem (możliwe iż w 1800 roku) kościół ten przeniesiono na cmentarz, 
gdzie wkrótce został rozebrany. Na jego miejscu hr. Zygmunt Tyszkiewicz w latach 
1890-1892 ufundował, istniejącą po dziś dzień, murowaną kaplicę cmentarną. Są tak-
że dane, iż w 1604 roku istniała w Kolbuszowej szkoła parafialna.

W 1751 roku biskup krakowski Andrzej Stanisław Załuski (1695-1758) podniósł 
kościół parafialny wraz z kolegium mansjonarzy do rangi prepozytury. Funkcjonowa-
ła ona do czasów Franciszka Józefa II, czyli do lat 80. XVIII wieku, kiedy to została 
rozwiązana. Na dzień 11 listopada 1766 r. datowany jest nowy dokument fundacyjny 
dla parafii wydany przez biskupa J. M. Lubomirskiego. Wiadomo także, iż przynaj-
mniej w tym czasie istniało w pałacu Lubomirskich w Przedborzu oratorium z przy-
wilejem Mszy św. W pierwszej połowie XIX wieku wzniesiono murowaną wikarów-
kę, krytą dachówką, przebudowaną w 1859 roku, a służącą po dziś dzień za plebanię. 
W latach 1997-1998 została ona gruntownie odnowiona i zmodernizowana. W 1873 
roku z fundacji Tyszkiewiczów powstała w Weryni istniejąca do dziś murowana dwor-
ska kaplica mszalna. W 1949 roku wzniesiono wolnostojącą dzwonnicę murowaną, 
wg projektu arch. Leona Darłaka. Znajdują się tam trzy dzwony odlane w 1639 roku. 
W roku 1925 z parafii wyłączono Kupno (parafia erygowana 10 maja 1925 r. przez 
bpa L. Wałęgę), gdzie już od 1919 roku istniała niezależna placówka duszpasterska 
(ekspozytura). W 1929 roku wyłączono także Przedbórz. W 1978 roku powstała para-
fia w Weryni, natomiast w roku 1986 w Domatkowie. W 1995 roku wyłączono Kol-
buszowę Górną, w 1996 roku z części miasta Kolbuszowa wraz z Nową Wsią oraz 
Świerczowa utworzono nową parafię pw. św. Brata Alberta14. Z historycznego punktu 
widzenia, ze względu na wielowiekowe znaczenie w życiu lokalnego kościoła party-
kularnego, kościół w Kolbuszowej zasługuje na obdarowanie go godnością kościoła 
kolegiackiego i utworzenia przy nim grona kanoników15.

13  Stan na dzień 30 lipca 2009 r., za: www.kolbuszowa.pl (26 kwietnia 2010 r.).
14  Schematyzm Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2000, s. 436-442; W. Kowalski, Dzieje parafii Kol-
buszowa w okresie przedrozbiorowym, w: Kolbuszowa. 300 lat miasta. Materiały z sesji naukowej 6-7 X 
2000 roku, red. J. Bardan, Kolbuszowa 2001, s. 23-41; S. Zych, Z dziejów Kościoła katolickiego na terenie 
obecnej diecezji rzeszowskiej, Kolbuszowa 2010, s. 105-112; tegoż, Z badań nad dziejami kolbuszowskiej 
parafii farnej, Kolbuszowa 2004; T. Moskal, Dzieje parafii Kolbuszowa na tle historii dekanatu miecho-
cińskiego do 1772 r., w: Pięć wieków Kolbuszowej 1500/1501-2008. Studia, szkice i materiały z dziejów 
miasta i powiatu, red. S. Zych, Kolbuszowa 2009, s. 17-26; W. Mroczka, Parafia Kolbuszowska u schyłku 
pierwszej połowy XVII wieku w świetle akt metrykalnych, w: Pięć wieków Kolbuszowej, s. 27-50; M. Pió-
rek, 500 lat kolbuszowskiej parafii pw. Wszystkich Świętych, „Korso Regionalne” z dnia 13 maja 2009 r, 
s. 21; 20 maja 2009 r., s. 20; 27 maja 2009 r., s. 22; 24 czerwca 2009 r., s. 20; 15 lipca 2009 r., s. 21; 22 
lipca 2009 r., s. 21; 29 lipca 2009 r., s. 21; 2 września 2009 r., s. 20; 7 października 2009 r., s. 22.
15  S. Nabywaniec, s. 183.
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3. Powstanie i zadania Kapituły Kolegiackiej w Kolbuszowej
Kapituła Kolegiacka w Kolbuszowej erygowana została przez biskupa rzeszow-

skiego Kazimierza Górnego dnia 25 marca 2007 r. Powołana została w piętnastą rocz-
nicę utworzenia diecezji rzeszowskiej, ku większej chwale Bożej i pożytkowi ludzi16. 
Dekret ustanowienia Kolegiackiej Kapituły Kolbuszowskiej został odczytany dnia  
24 marca 2007 r. podczas uroczystej Mszy św. o godz. 930, w czasie której odbyło się 
diecezjalne dziękczynienie za 15 lat istnienia diecezji rzeszowskiej. Wówczas także 
wręczono nominacje dla kanoników gremialnych tejże kapituły17. Uroczysta instala-
cja Kapituły nastąpiła dnia 13 czerwca 2007 r. w Kolegiacie w Kolbuszowej.

Podczas instalacji kanonicy nowo utworzonej kapituły ubrani w mantolety wraz 
z zaproszonymi prepozytami innych kapituł i asystą w uroczystej procesji pod prze-
wodnictwem biskupa rzeszowskiego Kazimierza Górnego udali się przed ołtarz głów-
ny, po czym nastąpiło odczytanie dekretu powołującego Kapitułę Kolegiacką w Kol-
buszowej. Następnie odczytano dekrety nominacyjne Biskupa Rzeszowskiego dla 
kanoników, którzy złożyli wyznanie wiary i przysięgę wierności. Z kolei poświęcono 
stroje i dystynktoria, które nałożono nowym kanonikom. Po zajęciu miejsc rozpoczę-
ła się celebra Eucharystii18.

Z powstaniem Kapituły w Kolbuszowej związane są określone zadania, których 
realizacja stanowi istotny element jej funkcjonowania. Do jej podstawowych zadań 
należą:

– sprawowanie uroczystych funkcji liturgicznych w Kolegiacie pw. Wszystkich 
Świętych w Kolbuszowej oraz w Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie;

– wspólnotowa troska o stałą formację kapłańską i poziom duszpasterstwa w opar-
ciu o kult Przemienienia Pańskiego;

– propagowanie powołania do świętości wszystkich wierzących na wzór Wszyst-
kich Świętych;

– wspieranie Fundacji im. ks. Wojciecha Borowiusza oraz fundacji charytatyw-
nych, podejmujących troskę o potrzebujących różnorakiej pomocy19.

Wśród zadań tejże kapituły należy wyszczególnić troskę o Fundację im. ks. Woj-
ciecha Borowiusza. Ks. dr Wojciech Borowiusz był czterokrotnie rektorem Akade-
mii Krakowskiej, prepozytem kościoła św. Floriana na Kleparzu w Krakowie. Był 
to mąż świątobliwy, odznaczający się wieloma przymiotami serca i umysłu. Dnia  
2 stycznia 1646 r. ks. Wojciech Borowiusz dokonał poczwórnej, dobroczynnej funda-
cji. Ufundował drewniany kościół, obraz Przemienienia Pańskiego, szpital dla ubo-

16  AKDR, AB, KKK, Dekret utworzenia Kapituły Kolegiackiej w Kolbuszowej z dnia 25 marca 2007 r. 
(L.dz. 46/2007), sygn. V/ 0-3.
17  AKDR, AB, KKK, Pismo bpa Kazimierza Górnego do ks. kan. Jana Guta z dnia 13 marca 2007 r., 
sygn. V/ 0-3.
18  AKDR, AB, KKK, Program instalacji Kapituły Kolegiackiej w Kolbuszowej, sygn. V/ 0-3; „Biuletyn 
Gminy Niwiska”, 2007, nr 5, s. 3.
19  AKDR, AB, KKK, Statut Kapituły Kolegiackiej w Kolbuszowej, sygn. V/0-3.
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gich, stypendium dla dwóch uzdolnionych chłopców z parafii Cmolas. Wraz z para-
fianami i dobrodziejami udało się reaktywować tę Fundację.

W związku z tym w 1972 roku dokonano konserwacji obrazu i umieszczenia go 
w nowym kościele sanktuaryjnym. W latach 1993-1994 dokonano generalnego re-
montu zabytkowego kościoła. W latach 1994-2005 został przywrócony i generalnie 
zmodernizowany Dom Pomocy Społecznej dla 80 pensjonariuszy. W 2004 roku re-
aktywowano Fundację stypendialną na podstawie zarządzenia rektora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (UJ) prof. dr. hab. Franciszka Ziejki i uchwały Senatu UJ z 26 maja 
2004 r. Fundatorem stypendium jest Parafia i Sanktuarium Przemienienia Pańskiego 
w Cmolasie. O stypendium mogą się ubiegać studenci studiów dziennych wyższych 
szkół publicznych lub niepublicznych w Polsce, pochodzący z niezamożnych rodzin, 
żyjący w parafii Cmolas, którzy wykazali się bardzo dobrymi wynikami w nauce i od-
powiednią postawą moralną. Udział w odnowionej fundacji mają wszyscy darczyńcy: 
księża pracujący w parafii, samorządowcy powiatu i gmin powiatu kolbuszowskiego, 
przedsiębiorcy, a nade wszystko członkowie Róż Różańcowych. Wiele jest też wpłat 
indywidualnych, bezpośrednio na konto Fundacji przy Uniwersytecie Jagiellońskim, 
także jako 1% podatku lub 6% darowizny od dochodów20.

4. Kościół kolegiacki
Kolegiata to kościół nie będący katedrą, przy którym znajduje się zgromadzenie 

kanoników, czyli kapituła kolegiacka, przeznaczony również na modlitwy kolegium 
księży. Erekcja kolegiaty i kapituły to akt prawno-kanoniczny przekształcający tytuł 
i godność kościoła, najczęściej parafialnego, w kościół kolegiacki. O powołaniu ka-
pituły kolegiackiej przy konkretnym kościele decydującą rolę odgrywają zarówno 
wydarzenia z przeszłości jak i aktualna rola danej świątyni w życiu ludzi danej miej-
scowości i okolicy21.

Do połowy XVIII wieku świątynia parafialna w Kolbuszowej była drewniana. 
W latach 1750-1760 książę Janusz Sanguszko wybudował istniejący po dziś dzień 
orientowany, trzynawowy, barokowy kościół murowany. Został on konsekrowany 
przez biskupa przemyskiego ob. łac. Ignacego Krzyżanowskiego w roku 176622. 
Świątynia posiadała tytuł prepozytury. Funkcjonowało przy niej kolegium kapłańskie 
(mansjonarze), a kolbuszowskim proboszczom przysługiwał tytuł prepozytów23.

20  Kapituła Kolbuszowska. Z ks. prał. Kazimierzem Szkaradkiem – dziekanem dekanatu kolbuszowskie-
go i prepozytem Kapituły Kolbuszowskiej rozmawia s. Hieronima Janicka, NR, 2007, nr 27, s. 4.
21  S. Nabywaniec, s. 175.
22  Schematyzm, s. 436-442
23  S. Zych, Z dziejów Kościoła, s. 106-107.
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Pod kościołem znajdują się niedostępne dzisiaj krypty grobowe Lubomirskich 
i Sanguszków. W 1852 roku podczas pożaru miasta, kościół spłonął, po czym został 
odbudowany. W latach 1929-1935 staraniem proboszcza ks. Antoniego Dunajeckie-
go został on gruntownie przebudowany i powiększony przez budowniczego Bolesła-
wa Osiniaka, według projektu architekta Bronisława Wiktora. Wskutek rozbudowy 
został pozbawiony swych barokowych cech stylowych. Poświęcenie tej świątyni 
nastąpiło w roku 1933. W latach 1973-1974 staraniem proboszcza ks. dr. L. Cury-
ły przebudowano prezbiterium według projektu inż. W. Pieńkowskiego. Polichromia 
wnętrza figuralna i ornamentalna wykonana została w latach 1974-1975 według pro-
jektu Ł. Karwowskiego. W kościele pozostały cztery ołtarze boczne późnobarokowe 
z elementami rokokowymi z XVIII wieku. Z tego okresu pochodzi także obraz Matki 
Bożej Różańcowej z śś. Dominikiem i Katarzyną oraz pająk kryształowy. W 1998 
roku zainstalowano w kościele nowe ogrzewanie i klimatyzację. W 1999 roku poło-
żono ornamentalną posadzkę granitową oraz marmurowe schody przy ołtarzach bocz-
nych24. Dnia 25 marca 2007 r. biskup rzeszowski Kazimierz Górny nadał świątyni pa-
rafialnej w Kolbuszowej tytuł kolegiaty25 oraz dekretem z tego samego dnia powołał 
przy tej świątyni Kapitułę Kolegiacką26.

24  Schematyzm, s. 436-442.
25  AKDR, AB, KKK, Dekret nadania kościołowi Wszystkich Świętych w Kolbuszowej tytułu kolegiaty 
(L.dz. 443/2007), sygn. V/0-3.
26  AKDR, AB, KKK, Dekret utworzenia Kapituły Kolegiackiej w Kolbuszowej (L.dz. 46/2007), sygn. 
V/0-3.
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5. Statut Kapituły
Zgodnie z postanowieniem KPK z roku 1983 (kan. 505-506), Kapituła Kole-

giacka posiada Statut podpisany przez biskupa rzeszowskiego Kazimierza Górnego 
oraz kanclerza Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie ks. Jana Szczupaka w Uroczystość 
Wszystkich Świętych dnia 1 listopada 2006 r. Statut zawiera 6 artykułów, na które 
składają się w sumie 42 paragrafy. Treścią poszczególnych artykułów są: postano-
wienia ogólne (art. 1), członkowie Kapituły (art. 2), strój kanonicki (art. 3), objęcie 
urzędu kanonickiego (art. 4), sesje kapitulne (art. 5), sprawy materialne i ekonomicz-
ne Kapituły (art. 6) oraz postanowienia końcowe (art. 7)27.

6. Strój i dystynktorium
Członkowie kapituł odróżnia-

ją się odpowiednim strojem, mają 
przywilej noszenia rokiety i manto-
letu oraz dystynktorium. Mantolet – 
strój bez rękawów, sięgający do ko-
lan, zakładany na komżę i rokietę 
koloru fioletowego lub ciemnego 
– jest oznaką władzy. Rokieta to ro-
dzaj komży o wąskich rękawach, 
podbitej czerwoną tkaniną, noszona 
jest jako strój chóralny lub podczas 
uroczystości. Dystynktorium jest 
to rodzaj ozdobnego, metalowego 
emblematu w kształcie krzyża lub 
medalionu, wzorowanego na krzy-
żu biskupim, który jest używany 
przez kanoników do uroczystego 
lub chórowego stroju. Medalion 
przymocowany jest do łańcucha 
za pomocą krzyża, ozdobionego 
i stylizowanego. Dystynktorium 
posiada awers i rewers28. W przy-
padku dystynktorium kapituły 
w Kolbuszowej awers przedstawia 
kolegiatę w Kolbuszowej, nad któ-

rą widnieje napis: „KOLEGIACKA KAPITUŁA KOLBUSZOWSKA”, natomiast 
rewers zawiera obraz Przemienienia Pana Jezusa z sanktuarium z Cmolasu.

27  AKDR, AB, KKK, Statut Kapituły Kolegiackiej w Kolbuszowej, sygn. V/0-3.
28  S. Nabywaniec, Nowe kolegiaty i kapituły, s. 176.
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7. Kanonicy
Kanonik (łac. canonicus) to we współczesnym Kościele łacińskim tytuł nadawany 

kapłanom, którzy wspomagają grupę duchownych w katedrze lub w kościele kole-
giackim (KPK, kan. 503-510). Pozostają oni pod bezpośrednią jurysdykcją miejsco-
wego ordynariusza i są zobowiązani do wspólnego sprawowania pewnych obrzędów 
liturgicznych, a czasami także do wypełniania innych powinności29.

Kolegium Kapituły Kolegiackiej w Kolbuszowej tworzy obecnie dwunastu kano-
ników gremialnych. Mogą być również mianowani kanonicy honorowi w liczbie nie-
określonej. Kanoników mianuje biskup diecezjalny, po wcześniejszym wysłuchaniu 
opinii odnośnie do kandydatów udzielonej przez członków Kapituły. Zgodnie z KPK 
(kan. 509 §2) oraz ze Statutem Kapituły jej członkowie powinni odznaczać się odpo-
wiednią wiedzą, jak też prawością życia30. Kanonicy gremialni nabywają swoje pra-
wa oraz obowiązki po złożeniu wyznania wiary i przysięgi przy obejmowaniu urzę-
du wobec prepozyta Kapituły oraz poprzez instalację w Kolegiacie pw. Wszystkich 
Świętych w Kolbuszowej w obecności Kapituły. W czasie objęcia urzędu kanonik 
winien złożyć wyznanie wiary oraz przysięgę wiernego wypełniania urzędu, według 
formuły zatwierdzonej przez Stolicę Apostolską31.

29  G. O’Collins, E. G. Farrugia, Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych, Kraków 2002, s. 132.
30  AKDR, AB, KKK, Statut Kapituły Kolegiackiej w Kolbuszowej, art. 2, §1-2, sygn. V/0-3.
31  Tamże, art. 2, §3, art. 4, §1-3.
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Kanonicy honorowi zyskują swoje prawa z chwilą nominacji. Posiadają oni pra-
wo do noszenia tego samego stroju co kanonicy gremialni. Nie uczestniczą jednak 
w zwyczajnych działaniach Kapituły, chyba że zostaną do tego zaproszeni. Wspoma-
gają natomiast zadania statutowe Kapituły32. Kanonik prawo do udziału w zwyczaj-
nych sesjach Kapituły traci z chwilą ukończenia 75. roku życia. Zachowuje jednak 
prawo do tytułu kanonickiego, stroju i odznak kanonickich33.

W Kapitule ustanowione są odpowiednie urzędy. Wśród nich najistotniejsze są: 
prepozyt, penitencjarz, sekretarz i ekonom. Na czele Kapituły stoi kanonik zwany 
prepozytem, który jest wybierany przez kapitułę i zatwierdzony przez Biskupa Rze-
szowskiego. Do podstawowych obowiązków prepozyta należą:

• zwoływanie przynajmniej raz w roku sesji kapitulnych;

• przewodniczenie obradom kapitulnym;

• instalacja nowych kanoników;

• sprawowanie pieczy nad archiwum Kapituły i udostępnianie wraz z sekretarzem 
materiałów archiwalnych;

• odpowiedzialność za kapitulne dobra ruchome i nieruchome;

• reprezentowanie Kapituły na zewnątrz34.

Obowiązki kanonika penitencjarza, zgodnie z KPK (kan. 508 §1), pełni kanonik 
gremialny mianowany przez Biskupa Rzeszowskiego. Ma on z racji urzędu władzę 
zwyczajną rozgrzeszania w zakresie sakramentalnym od cenzur wiążących mocą 
samego prawa, ale nie zdeklarowanych i nie zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej. 
Władzy tej nie może delegować innym. Na terenie diecezji może rozgrzeszać także 
obcych, a diecezjan również poza diecezją35. Do obowiązków sekretarza należy spo-
rządzanie protokołów z posiedzeń Kapituły, prowadzenie korespondencji, przecho-
wywanie bieżących dokumentów i przekazywanie ich z końcem roku prepozytowi. 
Jego obowiązkiem jest również troska o biogramy członków Kapituły oraz strzeżenie 
pieczęci kapitulnej36. W Kapitule mogą być również ustanowione inne urzędy powie-
rzone duchownym nawet spoza gremium Kapituły w myśl kan. 507 §2 KPK37.

Kanonicy Kapituły Kolegiackiej w Kolbuszowej podczas pierwszego posiedzenia 
dnia 17 kwietnia 2007 r. dokonali wyboru władz. Zgodnie z nim prepozytem został ks. 
Kazimierz Szkaradek, skarbnikiem ks. Adam Samel, a sekretarzem ks. Jan Prucnal38.

32  Tamże, art. 2, §3-4.
33  Tamże, art. 2, §5.
34  Tamże, art. 2, § 6-7.
35  Tamże, art. 2, § 8; KPK, kan. 508 § 1-2.
36  AKDR, AB, KKK, Statut Kapituły Kolegiackiej w Kolbuszowej, art. 2, § 9, sygn. V/0-3.
37  Tamże, art. 2, § 10; KPK, kan. 507 §2.
38  AKDR, AB, KKK, Protokół z I Posiedzenia Kapituły Kolegiackiej w Kolbuszowej z dnia 17 kwietnia 
2007 r., sygn. V/03.
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W skład Kapituły Kolegiackiej w Kolbuszowej wchodzą kapłani wymienieni poni-
żej w porządku alfabetycznym.

Ks. Wiesław Józef AUGUSTYN

Urodził się 28 listopada 1941 r. w Lichwinie 
jako syn Stanisława i Antoniny z domu Iwaniec. 
Dnia 28 grudnia 1941 r. otrzymał sakrament 
chrztu św. Sakrament bierzmowania przyjął dnia 
26 czerwca 1953 r. Ukończył Szkołę Podstawo-
wą w Lichwinie oraz Liceum Ogólnokształcące 
w Tuchowie. W latach 1960-1966 odbywał studia 
filozoficzno-teologiczne w Seminarium Duchow-
nym w Tarnowie, które uwieńczył przyjęciem 
sakramentu kapłaństwa 29 maja 1966 r. przez po-
sługę biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza. 
Następnie ks. Wiesław pełnił funkcję wikariusza 
w parafiach: Zagorzyce (1966-1969), Sędziszów 
Małopolski (1969-1972), Czermin (1972-1975), 
Otfinów (1975-1979). W latach 1979-1988 był 
proboszczem w parafii Gawłów, a od 1988 roku 

w parafii Niwiska. Za swoją pracę duszpasterską odznaczony został w roku 1988 EC, 
a w 1987 roku RM. W 1990 roku był członkiem Rady Kapłańskiej diecezji tarnow-

Fot. ks. Janusz Sądel
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skiej. W latach 1994-1997 pełnił funkcję dekanalnego ojca duchownego w dekana-
cie kolbuszowskim. Od roku 2000 jest kapelanem Honorowym Ojca Świętego, a od  
25 marca 2007 r. kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Kolbuszowej39.

Ks. mgr Jan DELEKTA

Urodził się 5 sierpnia 1954 r. w Łowisku jako 
syn Józefa i Anieli z domu Cholewa. Sakrament 
chrztu św. otrzymał 8 sierpnia 1954 r. w Górnie, 
gdzie w 1965 roku przyjął też sakrament dojrza-
łości chrześcijańskiej. W roku 1969 ukończył 
Szkołę Podstawową w Łowisku, a w roku 1973 
Liceum Ogólnokształcące w Rudniku n/Sanem. 
Po zdaniu egzaminu maturalnego wstąpił do Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Przemyślu. 
Formację seminaryjną przerwało wezwanie do od-
bycia służby wojskowej w Brzegu n/Odrą w latach 
1973-1975. Zwieńczeniem studiów seminaryjnych 
było przyjęcie sakramentu kapłaństwa 8 czerwca 
1980 r. w Przemyślu przez posługę biskupa prze-
myskiego Ignacego Tokarczuka40.

Jako wikariusz ks. Jan pracował w parafii Kosi-
na (1980-1985) i w Rzeszowie-Farze (1985-1988). 

W latach 1988-1993 pełnił funkcje proboszcza w parafii w Polanach, a od 1993 roku 
w Ropczycach-Farze. W tym samym roku otrzymał nominację na urząd wicedziekana 
dekanatu ropczyckiego, a od roku 2002 dziekana. Dnia 25 marca 1993 r. bp Kazimierz 
Górny odznaczył ks. Jana przywilejem EC, a 11 listopada 1997 r. RM41. Od 25 wrze-
śnia 2000 r. jest członkiem Rady do spraw ekonomicznych diecezji rzeszowskiej42.

W 1988 roku uzyskał tytuł magistra w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W la-
tach 1999-2002 był uczestnikiem doktoranckiego studium w Instytucie Teologicznym 
im. św. J. S. Pelczara w Rzeszowie w ramach umowy z Uniwersytetem Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW)43. Ks. Jan Delekta pełni funkcję opie-
kuna kościoła i domu duszpasterskiego Betania w Hucie Polańskiej, odpowiedzialny 
jest za dokończenie domu rekolekcyjnego w Czarnej Sędziszowskiej oraz jest kape-
lanem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ropczycach44.

Dnia 14 września 2009 r. Kapituła Nagrody Ubi Caritas, w imieniu Caritas Pol-
ska przyznała ks. Janowi Delekcie wyróżnienie w kategorii „świadectwo”. Dnia 

39  Ankieta personalna nr 1, zbiory autora.
40  Ankieta personalna nr 2, zbiory autora; S. Zych, Huta Polańska. Dzieje Ośrodka duszpasterskiego 
1904-2003, Rzeszów 2003, s. 41.
41  Tamże.
42  Schematyzm Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2007, s. 436-442.
43  Tamże.
44  Ankieta personalna nr 2, zbiory autora.
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3 października 2009 r. pośród innych nagrodzonych i wyróżnionych ks. Jan Delekta 
odebrał okolicznościowy dyplom45. Od 25 marca 2007 r. ks. Jan jest kanonikiem gre-
mialnym Kapituły Kolegiackiej w Kolbuszowej46.

Ks. Jan GUT

Urodził się 14 czerwca 1951 r. w Brzózie Stad-
nickiej jako syn Michała i Heleny z domu Płoszaj. 
Sakrament chrztu św. otrzymał w wierze rodziców 
dnia 16 czerwca 1951 r. w Żołyni, gdzie również 
przyjął sakrament dojrzałości chrześcijańskiej  
29 października 1959 r. Ukończył Szkołę Pod-
stawową i Liceum Ogólnokształcące w Żołyni. 
W latach 1969-1975 odbywał studia filozoficzno-
teologiczne w Seminarium Duchownym w Prze-
myślu, które uwieńczył przyjęciem sakramentu 
kapłaństwa 21 czerwca 1975 r. przez posługę bi-
skupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka. Jako 
wikariusz posługiwał w parafiach: Korczyna 
(1975-1977), Niebieszczany (1977-1979), Du-
biecko (1979-1981), Stalowa Wola – Rozwadów 
(1981-1983), Jasło – św. Stanisława (1983-1985). 

Jako proboszcz posługiwał w Kuźminie (1985-1988), Harklowej (1988-1997) i Kol-
buszowej-Farze od roku 1997. Odznaczony został przywilejem EC oraz w 1988 roku 
RM. Od 25 marca 2007 r. jest kanonikiem gremialnym Kapituły Kolbuszowskiej47.

Ks. mgr Jan LIB

Urodził się 2 kwietnia 1949 r. w Niechobrzu 
jako syn Franciszka i Stanisławy z domu Nalepa. 
Dnia 18 kwietnia 1949 r. w kościele parafialnym 
w Niechobrzu otrzymał sakrament chrztu św., 
tam również przyjął sakrament bierzmowania 16 
sierpnia 1961 r. Po ukończeniu Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej w Rzeszowie (1963-1966) i Tech-
nikum Budowlanego w Rzeszowie (1966-1969) 
wstąpił w roku 1969 do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Przemyślu. Formację seminaryjną 
zwieńczył przyjęciem święceń kapłańskich przez 
posługę biskupa przemyskiego Ignacego Tokar-
czuka dnia 21 czerwca 1975 r. Jako wikariusz 
pracował w parafiach: Majdan Królewski (1975-

45  http://www.caritas.org.pl (15 kwietnia 2010 r.).
46  Ankieta personalna nr 2, zbiory autora.
47  Ankieta personalna nr 3, zbiory autora.
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1978), Pruchnik (1978-1980), Łańcut (1980-1984) i Rzeszów (1984-1985). Funkcje 
proboszcza pełnił początkowo w parafii Wańkowa (1985-1990), a od 1990 roku w pa-
rafii w Górnie. W latach 2002-2009 był dziekanem dekanatu sokołowskiego, od 2007 
roku jest wizytatorem katechetycznym48.

W 1987 roku otrzymał Medal Zasługi Przy Wznoszeniu Domów Bożych. Za speł-
nianą posługę kapłańską odznaczony został EC w 1988 r. oraz RM w 1997 roku. Od 25 
marca 2007 r. jest kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Kolbuszowej49.

Ks. mgr Kazimierz OSAK

Urodził się 30 lipca 1954 r. w Nagoszynie jako 
syn Fryderyka i Janiny z domu Pytel. W koście-
le parafialnym w Nagoszynie przyjął sakrament 
chrztu św., a w kościele w Brzeźnicy sakrament 
dojrzałości chrześcijańskiej dnia 20 maja 1968 r. 
Ukończył Szkołę Podstawową w Nagoszynie 
i Liceum Ogólnokształcące w Dębicy. Po zdaniu 
egzaminu dojrzałości w 1973 roku wstąpił do Se-
minarium Duchownego w Tarnowie, w którym 
przebywał do roku 1979. Dnia 24 maja 1979 r. 
przez posługę biskupa tarnowskiego Jerzego 
Ablewicza otrzymał sakrament kapłaństwa. Jako 
wikariusz pracował w parafiach: Jazowsko (1979-
1980), Poręba Radlna (1980-1985), Kolbuszowa 
(1985-1990). Od 6 marca 1990 r. pełni funkcje 
proboszcza parafii w Kupnie50.

Jako kapłan podejmował w Kolbuszowej posługę kapelana szpitala, trzykrotnie 
brał udział w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. W Kupnie przez 5 lat był deka-
nalnym duszpasterzem rodzin, a od 1995 roku jest dekanalnym wizytatorem religii. 
Od roku 1995 pełnił funkcję wicedziekana dekanatu kolbuszowskiego, w którym od  
6 grudnia 2009 r. jest dziekanem. Za wzorową pracę duszpasterską 17 grudnia 1991 r. 
odznaczony został EC oraz 1 stycznia 1998 r. RM. Od 25 marca 2007 r. jest kanoni-
kiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Kolbuszowej51.

Ks. mgr Jan PĘPEK

Urodził się 7 lipca 1957 r. w Błażowej jako syn Emila i Emilii z domu Mnich. Dnia 
21 lipca 1957 r. w Futomie otrzymał sakrament chrztu św., gdzie również w 1971 
roku przyjął bierzmowanie. W roku 1972 ukończył Szkołę Podstawową w Futomie, 
a w roku 1976 Liceum Ogólnokształcące w Błażowej. Wówczas wstąpił do Wyższe-

48  Ankieta personalna nr 4, zbiory autora.
49  Tamże.
50  Ankieta personalna nr 5, zbiory autora.
51  Tamże.
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go Seminarium Duchownego w Przemyślu (1976-
1982). Zwieńczeniem formacji seminaryjnej było 
przyjęcie święceń kapłańskich 21 sierpnia 1982 r. 
w Futomie przez posługę bpa Stanisława Jakiela. 
Posługę wikariusza pełnił w parafiach: Korma-
nice (1982-1984), Matki Bożej Królowej Polski 
w Przemyślu (1984-1987), Matki Bożej Królowej 
Polski w Rzeszowie (1987-1992), pw. Wszystkich 
Świętych w Kolbuszowej (1992-1994). Od roku 
1995 był rektorem w rektoracie św. Brata Alber-
ta w Kolbuszowej, a od roku 1996 proboszczem 
utworzonej wówczas parafii52.

Za pracę duszpasterską odznaczony został 
przywilejem EC, RM oraz Złotym Krzyżem Za-

sługi (2009). Od 25 marca 2007 r. jest kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej 
w Kolbuszowej53, w której pełni funkcję penitencjarza54.

Ks. mgr Jan PRUCNAL

Urodził się 15 lipca 1954 r. w Trzebosi jako syn 
Antoniego i Zofii z domu Bałut. Sakrament chrztu 
św. otrzymał w rodzinnej Trzebosi 25 lipca 1954 r. 
Tam również przyjął sakrament bierzmowania 
dnia 11 maja 1965 r. Ukończył Szkołę Podstawo-
wą w Trzebosi (1969) oraz Państwowe Techni-
kum Rolnicze w Weryni (1974). Po zdaniu matury 
wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego 
w Przemyślu. Formację seminaryjną przerwała 
dwuletnia służba w wojsku w jednostce w Barto-
szycach. Dnia 7 czerwca 1981 r. w przemyskiej 
katedrze przez posługę bpa Ignacego Tokarczuka 
przyjął sakrament kapłaństwa55.

Ks. Jan uzyskał magisterium z teologii w Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie również 
w latach 1990-1992 odbył studium pastoralno-li-
turgiczne. Jako wikariusz pracował w parafiach: 

Majdan Sieniawski (1981-1983), Rzeszów – Podwyższenia Krzyża Świętego (1983-
1987), Stalowa Wola – Matki Bożej Królowej Polski (1987-1990), Jata (1990-1991), 
Rzeszów – Chrystusa Króla (1991-2000). W latach 2000-2002 podejmował posługę 

52  Ankieta personalna nr 6, zbiory autora; I. Fac, Pod opieką świętego artysty. Dzieje parafii pw. św. 
Brata Alberta w Kolbuszowej, w: Pięć wieków Kolbuszowej, s. 475-486.
53  Ankieta personalna nr 6, zbiory autora.
54  AKDR, AB, KKK, Pismo do ks. Jana Pępka z dnia 26 kwietnia 2007 r. (L.dz. 557/2007), sygn. V/03.
55  Ankieta personalna nr 7, zbiory autora.
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ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. W 2002 roku 
mianowany został proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Ma-
łopolskim. W dekanacie sokołowskim pełni funkcję wicedziekana. Ks. Jan Prucnal 
od 30 września 2005 r. jest duszpasterzem nauczycieli Dekanatu Sokołów Małopol-
ski. Od 25 marca 2007 r. jest kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Kol-
buszowej, w której pełni funkcję sekretarza56.

Ks. Eugeniusz REGUŁA

Urodził się 2 grudnia 1938 r. w Wielopolu 
Skrzyńskim jako syn Stanisława i Stefanii z domu 
Zych. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcące-
go w Ropczycach i zdaniu matury w roku 1956 
wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie, 
gdzie studiował w latach 1957-1963. Święcenia 
kapłańskie przez posługę biskupa tarnowskie-
go Jerzego Ablewicza otrzymał w Tarnowie dnia  
29 czerwca 1963 r.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Nowe 
Rybie (31 lipca 1963 – 17 czerwca 1966), Tarnów 
Zachodni (18 czerwca 1966 – 23 czerwca 1970), 
Jodłowa (24 czerwca 1970 – 21 czerwca 1973), 
Binarowa (22 czerwca 1973 – 16 czerwca 1977), 
Żabno (17 czerwca 1977 – 4 grudnia 1977). Jako 
proboszcz posługiwał w parafiach: Szlachtowa  
(5 grudnia 1977 – 24 listopada 1987), Jazowsko 
(25 listopada 1987 – 9 listopada 1991), Góra Rop-

czycka (10 listopada 1991 – 23 sierpnia 2008). Obecnie, od 24 sierpnia 2008 r., jako 
emeryt posługuje w parafii Góra Ropczycka.

Za pracę duszpasterską odznaczony został przywilejem EC (1978) i RM 
(1986). Od 25 marca 2007 r. jest kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej 
w Kolbuszowej57.

Ks. mgr lic. Stanisław RYBA

Urodził się 29 czerwca 1940 r. w Lipinach jako syn Stanisława i Eleonory z domu 
Micek. W Pilźnie otrzymał sakrament chrztu św. (1940) i bierzmowania (1953). Tam 
również uczęszczał do Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego. Po zda-
niu matury w 1959 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie, które 
ukończył w roku 1965. Sakrament kapłaństwa otrzymał w tarnowskiej katedrze przez 
pasterską posługę bpa Jerzego Ablewicza 27 czerwca 1965 r. Po święceniach posłu-

56  Tamże.
57  AKDR, AB, Akta personalne, Ks. Eugeniusz Reguła, Curriculum vitae, s. 172 (Rzeszów, dn. 23 
kwietnia 2010 r.).
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giwał jako wikariusz w parafiach: Nowa Jastrząb-
ka (1965-1968), Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Tarnowie (1968-1973), św. Jadwigi w Dębicy 
(1973-1976), Matki Bożej Szkaplerznej w Tarno-
wie (1976-1981), gdzie był dekanalnym duszpa-
sterzem młodzieży pracującej dla miasta Tarnowa. 
W latach 1981-1987 był proboszczem w Tylma-
nowej, a od roku 1987 w parafii w Sędziszowie 
Małopolskim. Tam do roku 2001 był dziekanem 
dekanatu sędziszowskiego58.

Ks. Stanisław uzyskał magisterium z teologii 
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1976) 
oraz licencjat w Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie (1979). Za swoją pracę duszpasterską 
i zaangażowanie odznaczony został przez kurię 
w Tarnowie EC w roku 1982 i RM w roku 1986. 
W roku 1994 został Kapelanem Honorowym Ojca 

Świętego. Od 25 marca 2007 r. jest kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej 
w Kolbuszowej59.

Ks. Adam SAMEL

Urodził się 29 kwietnia 1952 r. w Dąbrowie 
Tarnowskiej jako syn Stanisława i Janiny z domu 
Kmieć. Sakrament chrztu św. otrzymał w wierze 
rodziców dnia 13 maja 1952 r. w kościele para-
fialnym w rodzinnej miejscowości, gdzie również 
w roku 1962 przyjął sakrament bierzmowania. 
W roku 1967 ukończył Szkołę Podstawową nr 2 
w Dąbrowie Tarnowskiej, a w roku 1971 Liceum 
Ogólnokształcące. Po zdaniu matury wstąpił 
do Wyższego Seminarium Duchownego w Tar-
nowie, gdzie w latach 1971-1977 odbywał studia 
filozoficzno-teologiczne przygotowujące do ka-
płaństwa. Zwieńczeniem tego czasu były święce-
nia kapłańskie, które otrzymał w katedrze tarnow-
skiej dnia 29 maja 1977 r. przez pasterską posługę 
bpa Jerzego Ablewicza. Jako wikariusz posługiwał 
w parafiach: Wojnicz k. Tarnowa (1977-1980), św. 

Mikołaja w Bochni (1980-1982), Zgórsko k. Radomyśla Wielkiego (1982-1984), 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie (1984-1989). W latach 1989-1996 

58  Ankieta personalna nr 9, zbiory autora.
59  Tamże.
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pełnił urząd proboszcza w Przedborzu k. Kolbuszowej, a od roku 1996 w Głogowie 
Małopolskim60.

Na placówkach tych podejmował różne obowiązki. W Tarnowie był dekanalnym 
duszpasterzem ludzi pracy, w dekanacie kolbuszowskim w latach 1989-1996 dekanal-
nym duszpasterzem ds. misji katolickich, od roku 1996 dekanalnym duszpasterzem 
rodzin. W latach 2003-2006 pełnił funkcje ojca duchownego w dekanacie Głogów 
Małopolski. Od 2004 roku wchodzi w skład Rady Ekonomicznej diecezji rzeszow-
skiej oraz od roku 2006 jest dziekanem dekanatu Głogów Małopolski. Za swoją pracę 
duszpasterską odznaczony został EC przez kurię tarnowską w 1991 roku i przez kurię 
rzeszowską w roku 1997, a także RM w roku 1998. Od 25 marca 2007 r. jest kano-
nikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Kolbuszowej, w której pełni funkcję 
skarbnika61.

Ks. mgr Kazimierz SZKARADEK

Urodził się 23 stycznia 1950 r. w miejscowo-
ści Chełmiec – Nowy Sącz jako syn Jana i Heleny 
z domu Potoczek. Chrzest św. otrzymał 19 lutego 
1950 r. w kościele św. Małgorzaty w Nowym Są-
czu, natomiast sakrament bierzmowania 28 maja 
1963 r.62 Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Jana Długosza w Nowym Sączu odbywał 
studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Se-
minarium Duchownym w Tarnowie (1967-1973). 
Dnia 27 maja 1973 r. w katedrze w Tarnowie 
przez posługę bpa Jerzego Ablewicza otrzymał 
święcenia kapłańskie. Jako wikariusz posługiwał 
w parafiach: Niedomice (1973-1977), Matki Bo-
żej Anielskiej w Dębicy (1977-1982), Ciężkowice 
(1982-1984). Od 25 czerwca 1984 r. pełni funkcję 

proboszcza parafii i kustosza sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie63.

Jako wikariusz w latach 1973-1984, oprócz katechizacji prowadził różne grupy 
młodzieżowe, a nade wszystko pełnił funkcję dekanalnego sekretarza Podkomisji ds. 
Kultu Bożego IV Synodu Diecezji Tarnowskiej (1982-1984), był kapelanem szpi-
tala w Dębicy. Organizował obchody jubileuszu 300-lecia cudownego obrazu Jezu-
sa Miłosiernego w Ciężkowicach. Obecnie jako proboszcz pełni funkcję kustosza 
Sanktuarium, organizując różne jubileusze i uroczyste tygodniowe odpusty. Od roku 
1994 jest redaktorem cotygodniowej gazetki parafialnej „W blasku przemienienia”. 
Od 1990 roku pozostaje dyrektorem Caritas okręgu Cmolas (DPS, Niepubliczny 

60  Ankieta personalna nr 10, zbiory autora.
61  Tamże; AKDR, AB, KKK, Protokół z I Posiedzenia Kapituły Kolegiackiej w Kolbuszowej z dnia 17 
kwietnia 2007 r., sygn. V/03.
62  Ankieta personalna nr 11, zbiory autora.
63  Tamże.
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Ośrodek Rehabilitacji i Warsztaty Terapii Zajęciowej), od roku 1992 wchodzi w skład 
Rady ds. Ekonomicznych diecezji rzeszowskiej, a od roku 1998 w skład Rady Rodzi-
ny. W latach 2002-2009 pełnił funkcję dziekana dekanatu kolbuszowskiego64.

Ks. Kazimierz został odznaczony wieloma przywilejami: EC w roku 1986 i RM 
w roku 1991, w roku 2001 otrzymał tytuł Prałata Papieskiego. Dnia 25 marca 2007 r. 
został kanonikiem gremialnym i prepozytem Kapituły Kolegiackiej w Kolbuszowej. 
Otrzymał ponadto złotą odznakę opieki nad zabytkami w roku 1995, odznaczenie 
„Najlepszy użytkownik obiektu zabytkowego” (1996-1997) oraz odznakę honorową 
„Za zasługi dla województwa rzeszowskiego” (1998)65.

W 1974 roku zdobył tytuł magistra z historii Kościoła w Katolickim Uniwersyte-
cie Lubelskim. Pracę magisterską Bractwa kościelne w Nowym Sączu w okresie Pol-
ski Niepodległej napisał pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Bolesława Kumora oraz 
w roku 2005 z zakresu socjologii w Uniwersytecie Rzeszowskim na podstawie pracy 
Dom Pomocy im. Ks. Wojciecha Borowiusza w społeczności parafii Cmolas napisaną 
pod kierunkiem dr. Michała Matlęgi66.

Ks. Aleksander ŚMIETANA

Urodził się 24 października 1946 r. we Wzdo-
wie, w parafii Jasionów jako syn Józefa i Marii 
z domu Wais. Po zdaniu matury w roku 1964 r. 
w Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku, pod-
jął studia teologiczne w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Przemyślu. W latach 1965-1967, 
jako kleryk, odbył służbę wojskową w jednostce 
wojskowej I Warszawskiego Pułku Pontonowego 
w Brzegu nad Odrą. Święcenia kapłańskie otrzy-
mał z rąk biskupa Stanisława Jakiela dnia 5 czerw-
ca 1971 r. Jego pierwszą placówką duszpasterską 
była parafia w Dukli. Posługiwał tam od roku 
1971 do 1974. Następnie pracował jako wikariusz 
w parafii Krosno-Polanka (1974-1979) i w para-
fii pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Jaśle-Farze 
(1979-1983). Dnia 3 lutego 1983 r. otrzymał nomi-
nację na urząd proboszcza w parafii Glinik Polski, 

gdzie pracował do roku 1994. Tam wybudował nową świątynię parafialną. Bp Kazi-
mierz Górny, pismem z dnia 17 sierpnia 1994 r., mianował ks. Aleksandra Śmietanę 
proboszczem w Nockowej67.

64  Tamże.
65  Tamże.
66  Tamże.
67  M. Nabożny, Kościół pw. Świętego Michała Archanioła w Nockowej, Krosno 2009, s. 28.
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Od roku 2000 ks. Aleksander pełnił urząd wicedziekana dekanatu sędziszowskie-
go, a od 24 kwietnia 2003 r. dziekana tego dekanatu. Ma przywilej RM, a od roku 
2009 jest Kapelanem Honorowym Ojca Świętego. Dnia 25 marca 2007 r. został mia-
nowany kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Kolbuszowej68.

* * *
Kapituła Kolegiacka w Kolbuszowej istnieje zaledwie kilka lat i w zestawieniu 

z wielowiekowymi kapitułami z terenu naszego kraju, mającymi bogatą historię, 
dzieje i zasługi, nie może się z nimi równać. Pomimo tego od samego początku wy-
kazuje się prężnością działania. Kapituła Kolegiacka w Kolbuszowej z pewnością 
odgrywa dużą rolę i ma wielorakie znaczenie w lokalnej społeczności. Wnosi także 
istotny wkład w dzieje diecezji rzeszowskiej.

68  Tamże; Ankieta personalna nr 12, zbiory autora.
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BEATA LORENS

Bractwo św. Anny przy kościele parafialnym 
w Kolbuszowej w świetle dekretu renowacyjnego 

z 1672 roku
Życie religijno-społeczne wiernych Kościoła łacińskiego w okresie potrydenckim 

koncentrowało się wokół świątyń parafialnych. To z nimi związane były instytucje 
religijne i społeczne, takie jak altarie, szkoły, bractwa, szpitale, cechy. W okresie XVI 
i XVII wieku żywiołowo rozwijały się bractwa, a więc stowarzyszenia religijne ludzi 
świeckich. Miały one wówczas zdecydowanie dewocyjny charakter. Za zadanie sta-
wiały sobie dość często obronę wyznania katolickiego wobec szerzących się ruchów 
innowierczych. Inspiracją do ich zakładania był rozwój kultu maryjnego i kultów 
świętych, propagowany zwłaszcza przez zakony1.

W wiekach XVII i XVIII terenem działalności bractw religijnych była prawie 
każda parafia rzymskokatolicka w Rzeczypospolitej. Konfraterni nie mogło zatem 
zabraknąć w parafii farnej w Kolbuszowej, pod względem administracji kościelnej 
należącej wówczas do diecezji krakowskiej. Konfraternie skupiały się początkowo 
w drewnianej świątyni parafialnej w Kolbuszowej, noszącej wezwanie Wszystkich 
Świętych, konsekrowanej przed 1645 rokiem przez sufragana krakowskiego Tomasza 
Oborskiego. Według tradycji zapisanej w aktach wizytacji z lat późniejszych, kościół 
miał konsekrować w roku 1670 sufragan krakowski Mikołaj Oborski, krewny To-
masza. Wezwanie kościoła rozszerzono w latach 1646 i 1651 o osoby św. Anny i św. 
Jana Chrzciciela2. W roku 1760 wybudowano nowy kościół, konsekrowany w 1766 
roku przez sufragana przemyskiego Ignacego Krzyżanowskiego3.

Spośród bractw kolbuszowskich najstarszą genezą szczyciła się konfraternia św. 
Anny. Bractwo to należało do najpopularniejszych stowarzyszeń powołanych ku czci 
świętych, a egzystujących na ziemiach polskich w okresie nowożytnym. Było zwią-
zane z zakonem bernardyńskim i często określane jako bractwo bernardyńskie. 
Początki bractwa św. Anny na ziemiach polskich wiązano z konfraternią istniejącą 
od XV wieku w Niemczech, a za sprawą kolonistów niemieckich rozpropagowaną 
w miastach polskich4.

Jednak kształt organizacyjny, charakterystyczny dla okresu nowożytnego, bractwo 
św. Anny zawdzięczało kanonikowi łęczyckiemu, a w latach 1583-1603 arcybisku-
powi lwowskiemu, Janowi Dymitrowi Solikowskiemu. To on miał założyć pierwsze, 

1  S. Litak, Parafie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, Lublin 2004, s. 240, 361, 365.
2  W. Kowalski, Dzieje parafii Kolbuszowa w okresie przedrozbiorowym, w: Kolbuszowa. 300 lat miasta, 
red. J. Bardan, Kolbuszowa 2001, s. 34.
3  S. Zych, Z badań nad dziejami kolbuszowskiej parafii farnej, cz. I, Kolbuszowa 2004, s. 5-6.
4  W. F. Murawiec OFM, Bernardyni warszawscy. Dzieje klasztoru św. Anny w Warszawie 1454-1864, 
Kraków 1973, s. 144.
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oparte na nowych zasadach, towarzystwo ku czci św. Anny w Łomży w 1578 roku, 
jako spełnienie ślubu złożonego w czasie choroby podczas misji dyplomatycznej 
do Rygi, sprawowanej z rozkazu króla Stefana Batorego5. W tym samym 1578 roku 
miało zostać zorganizowane bractwo św. Anny przy klasztorze bernardynów w War-
szawie. Znaczny wkład w powołanie warszawskiej konfraterni miała królowa Anna 
Jagiellonka6. W starszej literaturze przedmiotu genezę towarzystwa w Warszawie 
łączono z 1579 rokiem i obradami sejmu, podczas którego zainicjowano powołanie 
konfraterni. Również w ustawie bractwa św. Anny przy kościele parafialnym w Mo-
ściskach z 1588 roku zapisano, iż konfraternia zaczęła funkcjonować „po przywróce-
niu Połocka z rąk moskiewskich”, a więc w roku 15797.

Na potrzeby bractwa Solikowski opracował statut, który 11 kwietnia 1581 r. został 
zatwierdzony przez nuncjusza apostolskiego Jana Andrzeja Caligariego. Składał się on 
z 14 artykułów i nadawał bractwu charakter oświatowo-katechetyczny. Członkowie 
konfraterni zobowiązani byli do obrony Kościoła katolickiego i jego nauki poprzez 
nawracanie różnowierców. Działalność taka wymagała odpowiedniego przygotowa-
nia religijnego, stąd też należało pogłębiać własną wiarę poprzez codzienne uczest-
nictwo we mszy św., częste korzystanie z Sakramentów świętych i wystrzeganie się 
bluźnierstw, pijaństwa i obmowy. W 1582 roku prawa bractwa św. Anny potwierdził 
kolejny nuncjusz apostolski w Polsce Albert Bolognetti8. Dla potrzeb bractwa w 1594 
roku kanonik wolbromski Szymon Hagenow wydał w Krakowie zbiór reguł statuto-
wych oraz modlitw. Z polecenia biskupa Solikowskiego bernardyn z Kościana Jan 
Mysław przełożył ten podręcznik bracki na język łaciński. Obie wersje były często 
drukowane w XVII wieku9.

W bardzo krótkim czasie konfraternia św. Anny zyskała sobie popularność wśród 
wiernych archidiecezji gnieźnieńskiej i lwowskiej. Już w 1597 roku arcybiskup Soli-
kowski pisał do Caligariego, że „bractwo św. Anny (…) rozszerzone po całym Króle-
stwie, zdobyło sobie przesławne imię i darzone jest szacunkiem i czcią”10. Przy okazji 
swego poselstwa do Rzymu w 1586 roku arcybiskup Solikowski na prośbę kardynała 
Jerzego Radziwiłła i królowej Anny uzyskał od papieża Sykstusa V bullę Ex incum-
benti nobis. Przyznawała ona warszawskiemu bractwu św. Anny statut archikonfra-
terni wraz z władzą erygowania następnych stowarzyszeń przy kościołach zakon-
nych i parafialnych. Stąd też nowo powstające bractwa św. Anny uzyskiwały zgodę 

5  W. Pachowicz, Bractwo św. Anny w Rozembarku, Gromnik 1954, s. 6-7 (maszynopis w posiadaniu ks. 
dr. Sławomira Zycha, któremu dziękuję za jego udostępnienie).
6  W. F. Murawiec OFM, s. 144; K. Kuźmak, Bractwa św. Anny, EK, t. I, Lublin 1985, kol. 625-626; 
J. Flaga, Bractwa religijne w Rzeczypospolitej w XVII-XVIII wieku, Lublin 2004, s. 57. 
7  LNNB, zbiór Aleksandra Czołowskiego, op. I, rkps 382, Artykuły bractwa św. Anny Samotrzeciej 
1588, s. 10; W. Pachowicz, s. 7.
8  LNNB, zbiór Aleksandra Czołowskiego, op. I, rkps 382, s. 3-7, 10; B. Kumor, Kościelne stowarzy-
szenia świeckich na ziemiach polskich w okresie przedrozbiorowym, „Prawo Kanoniczne”, 1967, nr 1-2, 
s. 335.
9  W. Pachowicz, s. 25.
10  B. Kumor, s. 336.
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na prawne funkcjonowanie od warszawskiej archikonfraterni. Jednocześnie stawały 
się beneficjentami przywilejów i odpustów należnych arcybractwu11.

Zatem również bractwo kolbuszowskie musiało ubiegać się o przywilej fundacyj-
ny w Warszawie. Pierwsza wzmianka o bractwie św. Anny w Kolbuszowej pochodzi-
ła z 1646 roku i dotyczyła aprobaty biskupa krakowskiego wyrażonej dla funkcjono-
wania tejże konfraterni w parafii. Treść owego dokumentu pozostaje nieznana. Jednak 
nie doszło wówczas do oficjalnego wprowadzenia bractwa do świątyni i podjęcia 
działalności12. Konieczna stała się renowacja konfraterni, której dokonali 23 mar-
ca 1672 r. bernardyni z warszawskiego klasztoru pw. św. Anny na prośbę zarządcy 
kolbuszowskiego Franciszka Zaorlicza. Stosowny dekret, noszący nagłówek Odno-
wienie bractwa św. Anny, podpisany został przez kustosza klasztoru warszawskiego 
o. Franciszka Brzozowskiego, kaznodzieję klasztoru i promotora konfraterni o. Sta-
nisława Bydgoskiego oraz seniora Archikonfraterni św. Anny Macieja Przekazińskie-
go13. Proboszczem kolbuszowskim w okresie wprowadzenia konfraterni w parafii był 
ks. Jan Małecki (Matecki), pełniący posługę duszpasterską w latach 1663-ok. 168214.

Po inwokacji „W imię Przenajświętszej Trójcy. Amen” w dyplomie podano mo-
tywację, jaką kierowali się wystawcy dokumentu: „Na chwałę Boga Wszechmogą-
cego i Jego Niepokalanej Matki Marii Dziewicy oraz jej Matki Świętej Anny, jak też 
dla ocalenia dusz poprzez poczynione dzieła i zasługi, z pobożnym przyzwoleniem 
Świętej Stolicy Apostolskiej, chętnie przyłączamy się do wszelkiego dzieła, poprzez 
które spodziewamy się pomnożyć nasze zasługi względem Pana”. Następnie przywo-
łano przyczyny, dla których podjęto konieczne działania: „Wpłynęła do nas prośba 
ze strony szlachetnie urodzonego Franciszka Zaorlicza zarządcy kolbuszowskiego, 
ażeby dać możliwość Bractwu Świętej Anny ponownego urządzenia się w kościele 
kolbuszowskim, przyznając odpusty nadane przez Stolicę Apostolską temu samemu 
Bractwu, czyniącemu posługę w klasztorze Braci Mniejszych, istniejącemu w War-
szawie w diecezji poznańskiej”.

Kolejnym punktem dyplomu było wyrażenie zgody na utworzenie bractwa św. 
Anny w Kolbuszowej: „Wobec tego my starsi obrońcy wiary i współbracia rzeczone-
go Bractwa nie możemy odmówić tak pobożnemu życzeniu i nakłonieni tymi gorą-
cymi prośbami, na mocy zezwolenia przesłanego nam i naszemu Arcybractwu listem 
apostolskim, zezwalamy, żeby Bractwo to, pochodzące z tego samego Arcybractwa 
naszego, niczym córka od matki, ulokowało się w kościele kolbuszowskim. Poprzez 

11  W. F. Murawiec OFM, s. 144. W literaturze przedmiotu funkcjonuje kilka dat związanych z wyda-
niem bulli Sykstusa V. W EK (t. I, kol. 626) wymieniono rok 1589, zaś w cytowanej pracy J. Flagi (s. 57, 
przyp. 5, s. 105) lata 1579 i 1589. 
12  AKapMK, sygn. AV 7, Visitatio Sandomiriensis Archidiaconatus anno Domini 1646 ex commissione 
R.D. Petri Gembicki episcopi Cracoviensis ducis Severiae per R.D. Gregorium Kownacki IUD custodem 
Tarnoviensem, Venceslaum Kostecki praepositum Opocnensem plebanum Malicensem expedita (Deca-
natus: Koprzywnicensis, Rudnicensis, Miechocinensis et Połanecensis), s. 31. Serdecznie dziękuję ks. dr. 
Sławomirowi Zychowi za udostępnienie źródeł archiwalnych.
13  MKL AH, nr inw. 252, Odnowienie Bractwa św. Anny w Kolbuszowej 1672 r.
14  S. Zych, s. 27.



348

niniejszy dokument (za zgodą Najjaśniejszego Biskupa Ordynariusza) przyznajemy 
rzeczonemu Bractwu możliwość się i utrzymania tamże”15.

Według wizytacji archidiakonatu sandomierskiego z 1738 roku wprowadzenie 
bractwa św. Anny do kościoła kolbuszowskiego miało nastąpić 25 marca 1672 r.16 
Jednak różnica między datą wystawienia dokumentu (23 III) a uroczystym zaprowa-
dzeniem go w parafii (25 III) musiała być większa niż dwa dni. Skłaniać się należy 
ku opinii wyrażonej przez ks. Sławomira Zycha, iż stosowna uroczystość mogła od-
być się przy okazji odpustu ku czci św. Anny (26 VII)17. Z kolei Waldemar Kowal-
ski przesunął uroczyste wprowadzenie konfraterni i jej rzeczywiste funkcjonowanie 
na 1727 rok, a więc ponad 50 lat po wydaniu dekretu renowacyjnego18. Teza ta wy-
daje się jednak błędna, bowiem wzmianki o towarzystwie dysponującym zagonami 
pola znajdowały się w wizytacji archidiakonatu sandomierskiego z ostatniej ćwierci 
XVII wieku19. Bractwo św. Anny związane było z bocznym ołtarzem w farze kol-
buszowskiej, któremu patronowała wzmiankowana święta. Ołtarz ten w 1678 roku 
konsekrował sufragan krakowski Mikołaj Oborski20.

Członkowie bractwa św. Anny w Kolbuszowej zyskiwali możliwość korzystania 
z odpustów nadanych temu stowarzyszeniu przez papieża Sykstusa V. Jasno wyrażał 
tę zgodę dokument renowacyjny. Według niego każdy konfrater mógł raz w życiu 
odbyć spowiedź przed wybranym przez siebie spowiednikiem, który za zgodą bisku-
pa ordynariusza, miał prawo udzielić rozgrzeszenia z win zastrzeżonych dla Stolicy 
Apostolskiej. Za nawiedzenie świątyni i modlitwy w niej (5 razy Ojcze nasz i Zdro-
waś Mario w intencji papieża i Kościoła) dostępował takich łask, jak gdyby odbył 
pielgrzymkę i nawiedził świątynie w Rzymie. Za przystąpienie do spowiedzi i komu-
nii św. oraz nawiedzenie kościoła będącego siedzibą bractwa św. Anny w dniu jej 
poświęconym, tj. 26 lipca, bracia i siostry zyskiwali odpust zupełny. Uczestnictwo 
w brackiej mszy św., odprawianej we wtorek lub nabożeństwie w intencji zmarłych 
konfratrów, skutkowało uzyskaniem 300 dni odpustu. Z kolei „nawrócenie heretyka, 
odwołanie bluźnierstwa”, udział w procesjach brackich z Najświętszym Sakramen-
tem niosły z sobą 15 lat odpustu zupełnego21. Porównując te przywileje, wymienione 
w akcie odnowienia bractwa kolbuszowskiego z odpustami Sykstusa V przypisanymi 
do konfraterni św. Anny, a wymienionymi w ustawach wydanych drukiem w 1642 r. 

15  MKL AH, nr inw. 252, Odnowienie Bractwa św. Anny w Kolbuszowej 1672 r.
16  AKMK, sygn. AV 25, Visitatio archidiaconatus Sandomieriensis, scilicet quatuor decanatuum: Co-
privnicensis, Polanecensis, Rudnicensis et Michocinensis (...) inchoata anno 1737, continuata et expedita 
1738, s. 327.
17  S. Zych, s. 15.
18  W. Kowalski, s. 37-38.
19  AKS, sygn. 798, Visitatio externa archidiaconatus Sandomieriensis authoritate et speciali mandato 
(...) Andrae Trzebicki (...) episcopi Cracoviensis (...) per me Martinum Mozgawa, canonicum Sandomie-
riensem Anno Domini 1676, k. 36v; AKS, sygn. 800, Visitationes internae et externae decanatuum Ko-
przywnicensis, Rudnicensis, Mechocinensis, Połanecensis ecclesiarum (...) per archidiaconem Sandomie-
riensem Anno Domini MDCXCIV, s. 102.
20  S. Zych, s. 15.
21  MKL AH, nr inw. 252, Odnowienie Bractwa św. Anny w Kolbuszowej 1672 r.
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w Krakowie22, zauważyć należy, iż te pierwsze podane zostały w sposób skrótowy. 
Nie wspominały o możliwości uzyskania odpuszczenia kary za grzechy w przypadku 
wezwania imienia Jezus w chwili śmierci oraz przyznania 15 lat odpustu dla osób nie 
zapisanych do bractwa, ale uczestniczących w procesjach brackich.

W dokumencie odnawiającym kolbuszowskie bractwo św. Anny zapisano: „Chce-
my zaś zachęcić wiernych do licznego udziału w nabożeństwach, żeby samo Bractwo 
większą zasługę osiągnęło względem Pana dzięki sprawowaniu zbawiennej posługi 
(…), a wierni żeby pozostawali w należytym uwielbieniu i żeby jak najczęściej przy-
bywali z oddaniem czci do tego miejsca”23. Kto zatem mógł wstąpić do konfraterni 
św. Anny? Przyjmowano do niej katolików obojga płci, odznaczających się znajomo-
ścią i rozumieniem pacierza (Modlitwa Pańska i Pozdrowienie Anielskie), wyznania 
wiary katolickiej (Credo) oraz dekalogu. Przewidziano również odmawianie modlitw 
w języku łacińskim, co sugerowało wstępowanie do bractwa osób wykształconych, 
pochodzących z wyższych warstw społecznych24. Do warszawskiej Archikonfraterni 
zapisywały się pierwsze osoby w państwie: władcy, rodzina królewska, dostojnicy 
świeccy i duchowni25. Wydaje się, że również w Kolbuszowej wstępowała do tego to-
warzystwa okoliczna szlachta, często związana ze służbą na dworze właścicieli mia-
sta, ludzie pełniący funkcje administracyjne, zamożniejsi mieszczanie, kupcy i rze-
mieślnicy. Być może wpisali się do konfraterni przedstawiciele rodu Lubomirskich, 
z racji swojej pozycji społecznej postrzegani jako protektorzy bractwa. Wymieniony 
w dekrecie renowacyjnym zarządca rezydencji i klucza kolbuszowskiego Franciszek 
Zaorlicz, zwany starostą kolbuszowskim, mógł sprawować funkcje brackie. Świad-
czył o tym jego podpis na dokumencie ze stycznia 1688 roku poświadczającym zwrot 
sumy 400 złp pożyczonych od bractwa św. Anny pod koniec lat 70. XVII wieku przez 
właściciela folwarku rzochowskiego (rzemieńskiego)26.

Oprócz znajomości i odmawiania pacierza od konfratrów wymagano uczestnicze-
nia w nabożeństwach niedzielnych oraz brackich mszach św. Kolejnym obowiązkiem 
nałożonym na członków bractwa św. Anny było wystrzeganie się pijaństwa, zgor-
szenia i obmowy, a szerzenie zgody i udzielanie pomocy bliźnim. Ważnym zadaniem 
stawianym przez statut członkom stowarzyszenia było zwalczanie bluźnierstwa i he-
rezji. Właśnie, aby sprostać temu obowiązkowi konfratrzy musieli posiadać podsta-
wową wiedzę religijną27. Konfratrzy z towarzystwa św. Anny mieli odmawiać przy 
pacierzu dodatkową modlitwę, wzywając wstawiennictwa Patronki: „Panie Boże 
Wszechmogący, przez posługę św. Anny przez pokorę Maryi Panny i przez uniżone 

22  Bractwo Świętej Anny Samotrzeciej, to jest Ustawy, Artykuły, Porządki, Nauki, i nabożeństwa, Brac-
twa tego za wolą i wiadomością Jaśnie Oświeconego Książęca J. M. X. Kardynała Radziwiła Biskupa 
Krakowskiego za przyzwoleniem Jaśnie Wielebnego J.M. X. Jana Dymitra Solikowskiego jako pierwszego 
fundatora tego Bractwa na wieczne czasy namowione, spisane, przyjęte i w druk podane, Kraków 1642, 
s. 12-15. 
23  MKL AH, nr inw. 252, Odnowienie Bractwa św. Anny w Kolbuszowej 1672 r.
24  Bractwo Świętej Anny Samotrzeciej, s. 2.
25  W. F. Murawiec OFM, s. 145.
26  http://www.korsokolbuszowskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1063&Itemid=7
27  Bractwo Świętej Anny Samotrzeciej, s. 2-4. 
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wcielenie Syna Twego najmilszego Jezu Krysta Pana naszego, daj nam żywota polep-
szenie, sercem, usty i uczynkiem Tobie wdzięczne obcowanie, wolej Twojej pełnienie 
i w łasce Twej świętej dokonanie, a po tym żywocie w Twoim królestwie przed Maje-
statem Twojem wieczna radość i odpoczynienie. Amen”28.

Znakiem przynależności do bractwa był medalion noszony na szyi, wykonany 
z materiału, na który stać było osobę noszącą go (złoto, srebro, tkanina). Przedsta-
wiał on św. Annę Samotrzecią i napis na jednej stronie Sanctae Annae Societas (lub 
po polsku Bractwo św. Anny), zaś na drugiej Fructus Charitatis Salus (Zbawienie 
owocem miłości). Naruszenie obowiązków zapisanych w statucie brackim nie pocią-
gało za sobą grzechu ciężkiego. Zasada ta miała sprzyjać wstępowaniu do konfrater-
ni, gdyż nieraz wierni obawiali się, iż łamiąc prawa brackie, popadają w stan grzechu. 
Stąd woleli w ogóle nie włączać się w szeregi bractwa29.

Wstępujący do bractwa musiał w dzień przyjęcia przystąpić do sakramentów spo-
wiedzi i Eucharystii. Zobowiązany był również przy wpisie ofiarować dobrowolny 
datek do skarbony konfraterni. Opłatę tę uiszczano raz na rok lub na kwartał. Zapi-
su dokonywano w święta brackie, zgłaszając taką wolę kapłanowi30. Przy wstąpieniu 
do bractwa św. Anny składano przysięgę: „Ja NN Ciebie Najchwalebniejsza Anno 
Boga Rodzicielki Matko Święta, biorę sobie dzisiaj za patronkę i obronicielkę, obie-
cując wszędy honoru Twojego bronić, za co spodziewam się, iż mnie z łaski swojej 
ode waszego złego będziesz broniła, tak doczesnego jak i wiecznego”31.

Z dokumentu odnawiającego bractwo św. Anny w Kolbuszowej nic nie wiadomo 
o strukturze organizacyjnej tej konfraterni. Przyjąć jednak należy, iż w niczym nie 
odbiegała ona od rozwiązań przewidzianych w statucie. Elekcja władz brackich od-
bywała się corocznie w dzień św. Anny, czyli 26 lipca. Rozpoczynała się mszą św. 
śpiewaną, a następnie członkowie bractwa – kobiety i mężczyźni – spotykali się 
w miejscu wyznaczonym. Po rozliczeniu dotychczasowego zarządu brackiego wyła-
niano komisję do liczenia głosów złożoną z dwóch duchownych i dwóch świeckich. 
Poprzez głosowanie wybierano zarząd bracki. Najważniejsze funkcje pełnił starszy 
brat. W przypadku gdy bractwo skupiało mieszczan i przedmieszczan, wybierano 
dwóch starszych braci. Równie ważne miejsce zajmowali dwaj duchowni, z których 
jeden powinien być przedstawicielem wyższego kleru (prałatem). Drugi natomiast 
pełnił funkcję promotora bractwa. W przypadku bractwa św. Anny w Kolbuszowej 
promotorem był najpewniej wikariusz. Za odprawianie nabożeństw brackich był on 
wynagradzany ze środków pieniężnych zebranych przez konfraternię. Dodatkowo 
jeszcze wybierano sobie spowiednika, który musiał posiadać uprawnienia uzyskane 
od biskupa ordynariusza do rozgrzeszania zgodnie z przywilejami papieskimi. Po-
nadto wyłaniano starsze siostry, które miały zwierzchność nad członkiniami stowa-
rzyszenia. Następne funkcje rozdawano zgodnie z wolą starszych braci. Były to urzę-
dy pisarza brackiego oraz sługi, wynagradzanego z dochodów brackich. Do braci 

28  LNNB, zbiór Aleksandra Czołowskiego, op. I, rkps 382, s. 7.
29  Bractwo Świętej Anny Samotrzeciej, s. 4-5. 
30  Tamże, s. 30.
31  LNNB, zbiór Aleksandra Czołowskiego, op. I, rkps 382, s. 14.
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starszych należała piecza nad dwoma skrzynkami brackimi. Pierwsza z nich miała 
być przechowywana w zakrystii, zaś klucze do niej miał mieć starszy brat. W niej 
umieszczano wszelkie dokumenty brackie, np. przywileje, statut, regestry, legacje. 
Z kolei druga skrzynka miała się znajdować przy ołtarzu brackim. Do niej zbierano 
ofiary pieniężne. Taką skarbonę posiadało bractwo kolbuszowskie. Zebrane środki 
finansowe przeznaczano na potrzeby konfraterni32.

Oprócz zebrania elekcyjnego członkowie stowarzyszenia spotykali się raz na kwar-
tał, czyli cztery razy w roku. O terminie schadzki powiadamiał sługa bracki, obcho-
dząc domy braci i sióstr, ogłaszał kapłan lub informowały kartki rozwieszone w ko-
ściele. Zebranie miało na celu przedyskutowanie najważniejszych problemów życia 
religijnego, zaradzenie potrzebom, sprawdzenie dochodów i wydatków. Pisarz bracki 
miał sporządzić stosowne sprawozdanie i wpisać je do ksiąg33.

Kolbuszowskie bractwo św. Anny organizowało nabożeństwa brackie w każdy 
wtorek. Za zmarłych braci i siostry modlono się w pierwsze czwartki miesiąca sześć 
razy w roku. Szczególnie uroczyście należało obchodzić dzień 26 lipca, w którym 
czczono rodziców Matki Bożej. Wówczas oraz we wtorki po każdym kwartale nale-
żało urządzać procesje połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. De-
kret odnawiający bractwo nakazywał przestrzeganie tych terminów kapłanom spra-
wującym nad konfraternią nadzór34.

Oprócz wymiaru dewocyjnego bractwo św. Anny kierowało uwagę swych człon-
ków na eschatologiczną stronę wiary. Wiele uwagi poświęcano godnemu pochówko-
wi zmarłych konfratrów oraz pamięci modlitewnej o nich. Pogrzebom brackim towa-
rzyszył szczególny ceremoniał. O śmierci współbrata miał informować kapłan, sługa 
bracki lub znak wystawionej czarnej chorągwi przy ołtarzu brackim. W pogrzebie zo-
bowiązani byli brać udział wszyscy członkowie konfraterni. Również promotor miał 
wspominać zmarłych konfratrów wpisanych do specjalnego rejestru i wymieniać ich 
nazwiska podczas nabożeństw odprawianych w ich intencji35.

Bracia i siostry bractwa św. Anny na mszach św. pogrzebowych lub na nabożeń-
stwach brackich mieli występować w odpowiednich strojach. Były to kapy w kolorze 
czarnym sporządzone według wzoru: „naprzód lanka na kształt kamizelle do samej 
ziemie z kapturem i szerokiemi rękawy, na którą opasać się trzeba. Na tę lankę mają 
wdziewać dwa płaty, jeden za sobą, drugi przed sobą. Na jednym płacie ma być znak 
ś. Anny Samotrzeciej biały; na drugim trzy litery także białe F.C. S.”. Oprócz kap 
konfratrzy mogli również zaopatrzyć się w giermaki, czyli płaszcze36. Wśród przed-
miotów służących liturgii i wystrojowi świątyni kolbuszowskiej podczas wizytacji 

32  Bractwo Świętej Anny Samotrzeciej, s. 16-22; S. Zych, s. 16-17.
33  Bractwo Świętej Anny Samotrzeciej, s. 30-32.
34  MKL AH, nr inw. 252, Odnowienie Bractwa św. Anny w Kolbuszowej 1672 r. W ustawach bractwa 
św. Anny wskazywano jeszcze jeden termin procesji: w święto poświęcenia kościoła, ale zdaje się, że 
dotyczyło to tych bractw, które funkcjonowały przy świątyniach pw. św. Anny. Zob. Bractwo Świętej Anny 
Samotrzeciej, s. 10.
35  Tamże, s. 25-30. 
36  Tamże, s. 26.
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w 1727 roku odnotowano kapy brackie. Niestety nie zaznaczono, do którego bractwa 
należały, ale biorąc pod uwagę metrykę konfraterni, nasuwa się konstatacja, iż uży-
wane być mogły przez bractwo św. Anny lub św. Józefa. Pod opisem „kapy brackie” 
kryło się 50 sztuk „kap konopnych, paczesnych”; 12 „kap lnianych z dobrego płótna”, 
3 płaszczyki w kolorze czerwonym z kapturami, 4 płaszczyki błękitne, 2 giermaki 
z sukna czerwonego oraz 3 giermaki z sukna zielonego37. Przedmioty te zużywały 
się i niszczyły, gdyż w opisie wizytacyjnym parafii kolbuszowskiej w 1748 roku od-
notowano obecność tylko 40 „kap brackich, konopnych, poczesnych, zgrzebnych”38.

Statut nakazywał również sprawienie chorągwi czarnej ze znakiem św. Anny, 
z „główkami śmierci wymalowanemi”, noszonej podczas procesji brackich. Wspo-
mniana wizytacja z 1748 roku wymieniała „chorągiew bracką adamaszkową czer-
woną do Bractwa św. Anny sprawioną”39. Zatem wprawdzie nie była to chorągiew 
w kolorze czarnym, ale mogła być używana w trakcie procesji brackich. W wizytacji 
parafii kolbuszowskiej z 1727 roku wspomniano o brackim obrazie św. Anny „do no-
szenia”, a więc feretronie używanym w czasie procesji40.

Do akcesoriów brackich należały również świece oraz specjalna korona, w którą 
były one wstawiane podczas nabożeństw. Miała ona pomieścić 10 świec większych 
i 30 mniejszych. Korona ta symbolizowała specjalną modlitwę zwaną Koronką, zło-
żoną z 10 pacierzy (30 Zdrowaś Mario i raz Wierzę w Boga), którą bracia i siostry 
mieli odmawiać podczas nabożeństw odprawianych we wtorki. Konfraternia miała 
się również troszczyć o oświetlenie ołtarza św. Anny oraz o zapewnienie świec dla 
członków towarzystwa podczas nabożeństw brackich. Wyznaczeni przez seniora 
bracia klęczeli przed ołtarzem z zapalonymi świecami podczas mszy św. od Prefacji 
po Sanctus (Święty, święty). Również w czasie procesji zapewniano asystę złożoną 
z konfratrów niosących zapalone świece wokół Najświętszego Sakramentu. Świece 
były przechowywane w skrzyni zamykanej przez starszego brata41.

Z racji przynależności do konfraterni szlachty oraz elity mieszczaństwa sądzić 
można, że i majątek konfraterni wyróżniał się pozytywnie na tle innych kolbuszow-
skich stowarzyszeń religijnych. Pod koniec XVII wieku bractwo czerpało zyski 
z czynszów dzierżawnych z kilkudziesięciu zagonów pola, legowanego najczęściej 

37  AKMK, sygn. AV 22, Visitatio realia et personalia ecclesiarum parochialium, hospitalium, capel-
larum, altarium et confraternitatum in quatuor decanatibus archidiaconatus Sandomiriensis, videlicet: 
Rudnicensi, Miechocinensi, Coprivnicensi et Połanecensi existentibus, sub felicissimis ausiciis celsissimi 
Principis R. D. Constantini Feliciani In Szaniawy Szaniawski episcopi Cracoviensis ducis Severiae per me 
Dominicum Lochman IUD canonicum cathedralem Cracoviensem, archidiaconum Sandomiriensem Anno 
Domini 1727 diebus primis mensie Martii inchoata, tandem mense Septembri finaliter expedita, s. 340.
38  AKMK, sygn. AV 42, Acta visitationis ecclesiarum in decanatibus Rudnicensi et Miechocinensi sub 
auspiciis et regimine Celsissimi Principis R.D. Andreae Stanislai Kostka comitis in Załuskie Załuski epi-
scopi Cracoviensis ducis Severiae, per me Andream Potocki Canonicum ecclesiarum cathedralium Chel-
mensis et coadiutorum Cracoviensis, archidiaconum et officialem Sandomiriensem expeditae diebus Janu-
arii, Februarii et Martii anno Domini 1748, k. 80.
39  Bractwo Świętej Anny Samotrzeciej, s. 27; AKMK, sygn. AV 42, k. 80.
40  AKMK, sygn. AV 22, s. 339-340.
41  Bractwo Świętej Anny Samotrzeciej, s. 23-25.
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w testamentach42. Około 1694 roku było to 80 zagonów. Ponadto bractwo posiada-
ło skarbonę znajdującą się w kościele, z której ofiary przeznaczane były na potrzeby 
konfraterni43. Zgromadzone środki finansowe mogły być pożyczane członkom stowa-
rzyszenia w zamian za opłatę rocznej prowizji, która w XVII wieku wynosiła zwykle 
7%.

Odnowienie bractwa św. Anny w Kolbuszowej było inicjatywą podjętą przez wier-
nych świeckich, zapewne inspirowaną przez duchowieństwo parafii farnej. Było dzia-
łaniem charakterystycznym dla barokowej religijności, w której forma nabożeństw 
odgrywała tak ważną rolę, jak i ich treść. Jak wynikało z założeń statutowych, kon-
fraternia skupiała osoby wyróżniające się wysokimi kwalifikacjami intelektualnymi 
i moralnymi. Z tej racji jej przeznaczeniem było oddziaływanie na otoczenie i bu-
dzenie świadomości katolickiej społeczeństwa. O tym, na ile konfraternia św. Anny 
wywiązywała się ze swych obowiązków wynikających z dokumentu renowacyjne-
go, odpowiedź mogą dać księgi brackie odzwierciedlające codzienną egzystencję 
stowarzyszenia.

Aneks

Odnowienie bractwa św. Anny

(Archiwum Historyczne Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, nr inw. 252 
Odnowienie Bractwa św. Anny w Kolbuszowej 1672 r., tłumaczenie z języka łaciń-
skiego mgr Alina Wielgos)

W imię Przenajświętszej Trójcy. Amen

Na chwałę Boga Wszechmogącego i Jego Niepokalanej Matki Marii Dziewicy 
oraz jej Matki Świętej Anny, jak też dla ocalenia dusz poprzez poczynione dzieła i za-
sługi, z pobożnym przyzwoleniem Świętej Stolicy Apostolskiej, chętnie przyłączamy 
się do wszelkiego dzieła, poprzez które spodziewamy się pomnożyć nasze zasługi 
względem Pana.

Wpłynęła do nas prośba ze strony szlachetnie urodzonego Franciszka Zaorlicza 
zarządcy kolbuszowskiego, ażeby dać możliwość Bractwu Świętej Anny ponownego 
urządzenia się w kościele kolbuszowskim, przyznając odpusty nadane przez Stolicę 
Apostolską temu samemu Bractwu, czyniącemu posługę w klasztorze Braci Mniej-
szych, istniejącemu w Warszawie w diecezji poznańskiej.

Wobec tego my starsi obrońcy wiary i współbracia rzeczonego Bractwa nie może-
my odmówić tak pobożnemu życzeniu i nakłonieni tymi gorącymi prośbami, na mocy 
zezwolenia przesłanego nam i naszemu Arcybractwu listem apostolskim, zezwala-
my, żeby Bractwo to, pochodzące z tego samego Arcybractwa naszego, niczym cór-
ka od matki, ulokowało się w kościele kolbuszowskim. Poprzez niniejszy dokument 

42  W. Kowalski, s. 38.
43  S. Zych, s. 16.
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(za zgodą Najjaśniejszego Biskupa Ordynariusza) przyznajemy rzeczonemu Bractwu 
możliwość rozbudowania się i utrzymania tamże.

Zalecamy zaś kapłanowi, który będzie sprawował pieczę nad tym zgromadzeniem, 
wypełniać te zobowiązania wedle zapisu Najjaśniejszego Sykstusa V, a mianowicie: 
odprawiać Mszą Świętą w intencji rzeczonego Bractwa we wtorki, i drugą Mszę Św. 
za zmarłych w pierwszy czwartek jakiegokolwiek miesiąca 6 razy do roku, w samym 
dniu św. Anny, w intencji Kościoła i kapłanów w jakikolwiek wtorek po każdym 
kwartale i w dniu błogosławionego Joachima, skoro jest dawny zwyczaj obchodzenia 
tego święta, dokonywać wystawienia Przenajświętszego Sakramentu z należytą czcią 
od nieszporów aż do drugich włącznie i organizować procesje.

Chcemy zaś zachęcić wiernych do licznego udziału w nabożeństwach, żeby samo 
Bractwo większą zasługę osiągnęło względem Pana dzięki sprawowaniu zbawien-
nej posługi w owych dniach, a wierni żeby pozostawali w należytym uwielbieniu 
i żeby jak najczęściej przybywali z oddaniem czci do tego miejsca. A że tym chętniej 
będą tu przybywać z pobożności na wszelkie nabożeństwa, o ile spodziewać się będą 
za ten dar doznać obficiej łaski niebieskiej, oznajmiamy wszystkim i każdemu z osob-
na, co zostało zapoczątkowane poprzez bullę wyżej wymienionego Sykstusa V.

Z zapisu przywilejów wynika, że zostały przyznane łaski, żeby w dniu wyznaczo-
nym dla rzeczonego Bractwa, raz w życiu, kiedykolwiek zechcą, mogli wybrać so-
bie spowiednika za zgodą Ordynariusza, który to spowiednik uwolniłby ich sumienie 
od wszystkich grzechów ciężkich i zastrzeżonych dla Stolicy Apostolskiej.

Co się tyczy nabożeństw odprawianych w kościele, jeśli bracia rzeczonego Brac-
twa uczestniczyć będą w tychże nabożeństwach w jakimkolwiek miejscu, w jakim-
kolwiek państwie, odwiedzając którykolwiek z kościołów, i jeśli 5 razy odmówią Mo-
dlitwę Pańską i tyleż razy Pozdrowienie Anielskie oraz pomodlą się za Najwyższego 
Kapłana i za wywyższenie Matki naszej Kościoła oraz za wykorzenienie herezji, 
dostąpią tych samych odpustów i łask duchowych, które w poszczególnych dniach 
następują we wszystkich kościołach miasta Rzym.

Następnie w dniu świętej Anny 26 lipca tak bracia jak i siostry rzeczonego Brac-
twa i wierni płci obojga, którzy wzbudziwszy szczery żal za grzechy, przystąpiwszy 
do spowiedzi i Komunii św. odwiedzą którykolwiek z kościołów będących siedzibą 
rzeczonego Bractwa w czasie od pierwszych nieszporów do zachodu słońca w dniu 
świętej Anny i będą się tam pobożnie modlić, uzyskają odpust zupełny swoich 
grzechów.

Ilekroć zaś będą uczestniczyć we mszy, sprawowanej w dowolny wtorek w inten-
cji Bractwa lub we mszy w intencji zmarłych z Bractwa, cieszyć się będą 300 – dnio-
wym odpustem. Podobnie, jeśli nawrócą heretyka lub odwołają bluźnierstwo jak też 
uczestniczyć będą w procesjach odbywających się przy siedzibie rzeczonego Bractwa 
z towarzyszeniem Przenajświętszego Sakramentu, sami zaopatrzeni w Komunię św., 
uzyskają 15 – letni odpust zupełny.
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Na potwierdzenie tego niniejszym podpisujemy ten dokument i pieczętujemy pie-
częcią Archibractwa.

Dan w naszym konwencie w Warszawie 23 marca 1672 roku.

Podpisani:

Maciej Przekaziński wtenczas senior Archibractwa Św. Anny

Fr. Franciszek Brzozowski kustosz warszawskich oo. Bernardynów św. Anny

Fr. Stanisław Bydgoski tutejszy kaznodzieja i promotor konfraterni

Odpusty Temu Bractwu nadane od Wielebnego Sykstusa Papieża V

(Biblioteka Jagiellońska, sygn. 36 840 I Bractwo Świętej Anny Samotrzeciej, 
to jest Ustawy, Artykuły, Porządki, Nauki, i nabożeństwa, Bractwa tego…, Kraków 
1642, s. 12–15)

1. Którego by się dnia kto w to bractwo wpisać chciał, ma sobie obrać spowiednika 
według wolej swej, wszakże z wiedzej biskupa swego: i temu się może spowiadać 
wszytkich grzechów, choćby też tak wielkie były, żeby też samej Stolicy nawyż-
szego Biskupa ku rozgrzeszeniu należały, tym razem na uspokojenie sumnienia 
odniesie rozgrzeszenie Stolice Papieskiej.

2. Raz czasu żywota swego, także kiedy będzie chciał, tymże sposobem może so-
bie obrać spowiednika na to wysadzonego i też absolucją, abo rozgrzeszenie, od-
niesie ze wszytkich grzechów swoich: by też Stolicy Papieskiej ku rozgrzeszeniu 
zostawionych.

3. Na dzień św. Anny który się brat i siostra spowiada i Ciało Pańskie przyjmuje zu-
pełny odpust (to jest wszystkiej męki doczesnej abo częściowej za grzechy, któ-
rych się już spowiadał, ale za nie dostateczną pokutę wypełnił) odnosi ze skarbu 
Męki Syna Bożego i Świętych jego.

4. Który brat abo siostra by też na każdy dzień szedł do kościoła, gdzie jest bractwo 
św. Anny a zmówił pięć Pacierzy i Pozdrowienie Najświętszej Panny prosząc P. 
Boga za Kościół święty i za Ojca św., za odszczepieńców nawrócenie, i za Kró-
la Polskiego Pana naszego, ten odpusty wszystkie odniesie co ich jedno jest 
we wszystkich kościołach w Rzymie: i jakoby wszystkie stacje rzymskie obszedł 
doma siedząc to otrzymać łaska jest bardzo wielka i skarb niewymowny.

5. Który brat i siostra przy Mszej wtorkowej św. Anny i żałobnej za braci i siostry 
tego bractwa będzie trzysta dni odpustu odniesie.

6. Także, gdy który brat abo siostra którego heretyka nawróci abo bluźniercę na-
pomni, sumienie swoje roztrząśnie, umierającego ku spowiedzi i Sakramentowi 
świętemu przyprawi, na Processiej z Bożym Ciałem będzie; i jeśliby się kto tego 
czasu spowiadał i do Najświętszego Sakramentu przystąpił zupełny odpust to jest 
wszystkich win i pokut, których nie wypełnił nagrodzenie otrzyma.
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7. Który brat i siostra nie będzie mógł się spowiadać dla trudności i zabaw docze-
snych w ten czas kiedy processye będą bywać, jednak przed się gdy na processyą 
przybędzie lat trzydzieści odpustu odniesie, ten który jest w Bractwie. A inszy 
wszyscy choć też w tym Bractwie nie są, którzy jeno na processyey będą piętna-
ście lat każdy z nich odpustu dostanie. Tak rozumiej o każdym, jeśli w grzechu 
śmiertelnym jest, odpustu żadnego otrzymać nie może. Bo jako Apostoł uczy; że 
taki umarły jest i w łasce Bożej nie jest i ze skarbu Męki Syna Bożego i zasług 
świętych Bożych uczestnikiem nie jest.

8. Na koniec czasu śmierci by czego dalej nie mógł uczynić abo wymówić jedno 
imię święte JEZUS, abo jeśliby usty nie mógł wymówić, tedy tylko sercem abo 
westchnieniem: zupełne odpuszczenie grzechów abo miłościwe lato otrzyma przy 
śmierci.
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BARTOSZ WALICKI

Placówka Sióstr Służebniczek 
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej1
W bogatą historię Kościoła wpisują się m.in. dzieje zakonów i zgromadzeń za-

konnych oraz ich poszczególnych domów. W odniesieniu do konkretnych parafii 
wspólnoty zakonne stanowią ważną płaszczyznę istnienia i funkcjonowania. Praca 
zakonnic i zakonników włącza się w posługę duszpasterską i jest przejawem realizo-
wania wskazań i nauki Chrystusa w warunkach parafialnych. Jak ujmują to przepisy 
wewnątrzzakonne, „Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanie Poczętej (…) w ujęciu prawnym jest zgromadzeniem zakonnym, ha-
bitowym, oddającym się zewnętrznej działalności apostolskiej i dobroczynnej, o ślu-
bach publicznych, na prawie papieskim”2. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawić 
działalność domu zakonnego sióstr służebniczek starowiejskich w Kolbuszowej, któ-
ra wcześniej należała do diecezji tarnowskiej, zaś od roku 1992 do nowo powstałej 
diecezji rzeszowskiej3.

Przed poniższymi rozważaniami przedstawić trzeba sylwetkę Edmunda Bojanow-
skiego i krótką historię założonego przezeń Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Naj-
świętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Bł. Edmund Bojanowski przyszedł 
na świat się 14 listopada 1814 r. w Grabonogu w Poznańskiem. Wychował się w reli-
gijnej rodzinie. Jako czteroletnie dziecko doświadczył łaski uzdrowienia za przyczy-
ną Matki Bożej Bolesnej Gostyńskiej. W wieku 18 lat rozpoczął studia we Wrocła-
wiu, a kontynuował je w Berlinie. Głęboko przeżył wybuch epidemii cholery, która 
przyczyniła się do wyludnienia i spustoszenia kraju. W dniu 3 maja 1850 r. założył 
nowe zgromadzenie zakonne, którego celem było organizowanie wiejskich ochronek 
dla dzieci. Bł. Edmund Bojanowski zmarł 7 sierpnia 1871 r. w Górce Duchownej. 
W roku 1999 został beatyfikowany.

Zgromadzenie założone przez Edmunda Bojanowskiego rozwijało się szybko. 
W chwili śmierci założyciela liczyło już 188 sióstr pracujących w 37 placówkach 
w Wielkopolsce, Galicji i na Śląsku. Z powodu trudności istniejących w warunkach 
rozbiorowych podzieliło się na cztery samoistne rodziny zakonne: Służebniczki Sta-
rowiejskie, Dębickie, Śląskie i Wielkopolskie. Nazwa pierwszej z nich wywodzi się 
od siedziby domu generalnego i nowicjackiego w Starej Wsi koło Brzozowa w diece-
zji przemyskiej. Zatwierdzenie konstytucji zakonnej na szczeblu diecezjalnym miało 

1  Autor wyraża podziękowanie s. Marcie Komborskiej, archiwistce w Archiwum Głównym Sióstr 
Służebniczek w Starej Wsi, za udostępnienie zakonnych zbiorów archiwalnych oraz wszelką okazaną 
życzliwość.
2  Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, Stara 
Wieś 1993, s. 9.
3  Pominięte tu zostało natomiast zagadnienie stałej formacji duchowej sióstr, które domaga się osobnych 
badań i głęboko wnika w życie wewnętrzne wspólnoty zakonnej. Autor nie czuł się w pełni kompetentny, 
aby wyczerpująco omówić to zagadnienie.
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miejsce 22 września 1870 r. Wstępnej aprobaty zgromadzeniu udzielił Pius IX, prób-
nego zatwierdzenia dokonał 9 grudnia 1930 r. Pius XI, a definitywnie usankcjonował 
je 21 maja 1940 r. Pius XII.

Do roku 1914 zgromadzenie rozwijało się w granicach Galicji. Podczas I wojny 
światowej ponad 200 sióstr służyło chorym i rannym żołnierzom w szpitalach woj-
skowych na różnych frontach. W dwudziestoleciu międzywojennym sieć placówek 
zakonnych pokryła cały obszar Polski. Do wybuchu II wojny światowej siostry praco-
wały już w 13 diecezjach, a także poza granicami Polski. W roku 1926 założyły pla-
cówki w USA, a w roku 1938 wyjechały po raz pierwszy do pracy misyjnej do Rode-
zji w Afryce. Podczas okupacji niemieckiej siostry zaangażowały się w działalność 
konspiracyjną, pomagały Żydom i więźniom obozowym, prowadziły tajne komplety4.

Konstytucje zakonne określają następująco charyzmat sióstr służebniczek: „z mi-
łości do Boga umiłowanego nade wszystko i na wzór Jezusa Chrystusa – służenie 
bliźnim najbardziej potrzebującym pomocy, duchowej czy materialnej, zwłaszcza 
dzieciom, ubogim i chorym”. Cel ten jest realizowany poprzez chrześcijańskie wy-
chowanie i nauczanie dzieci i młodzieży, pracę katechetyczną, podejmowanie róż-
nych akcji charytatywnych. Dopuszczalne są również inne formy pracy apostolskiej, 
które odpowiadają aktualnym potrzebom wspólnoty wierzących5.

I. Powstanie i rozwój domu zakonnego w Kolbuszowej
Początkiem placówki zakonnej sióstr służebniczek w Kolbuszowej był ich wcze-

śniejszy dom w pobliskiej Weryni. Jego fundatorką była miejscowa właścicielka 
ziemska hrabina Natalia Tyszkiewicz. Z jej inicjatywy jeden z domów dworskich zo-
stał przekazany zgromadzeniu i utworzona została ochronka dla dzieci. Siostry przy-
były do Weryni w czwartek 6 listopada 1902 r. Kanonicznej instalacji służebniczek 
dokonała ówczesna wikariusza generalna s. Ludwika Walkowicz6.

Z zachowanych dokumentów wynika, że dziedzice kolbuszowscy początkowo nie 
do końca rozumieli istotę charyzmatu sióstr służebniczek starowiejskich. Planując 
ufundowanie ich placówki w Weryni, sugerowali jako jedną z form ich działalności 
prowadzenie sklepiku. Przełożona generalna ze Starej Wsi przypomniała wówczas, 
że zadaniem zgromadzenia jest „prowadzenie ochronek po wioskach, zgromadzanie 
ludu na czytanie i katechizacyę, pielęgnowanie chorych i praca w polu z ludem dla 
ich przykładu”. Określiła również wymagania stawiane przez zgromadzenie zakonne. 
Obejmowały one przede wszystkim zabezpieczenie materialne placówki. Najważ-
niejsze było zagwarantowanie domu z kilkoma pomieszczeniami, m.in.: dużą salą 
dla dzieci, rozmównicą, sypialnią dla sióstr, pokojem gościnnym, kuchnią i spiżarnią. 
Prócz tego siostry prosiły o osobne budynki z przeznaczeniem na drewutnię i chle-

4  Religia. Encyklopedia PWN, t. 2, Warszawa 2001, red. T. Gadacz, B. Milerski, s. 171; B. Kumor, Hi-
storia Kościoła, t. VIII: Czasy współczesne 1914-1992, Lublin 1996, s. 404; H. Chojnacka, Historia Zgro-
madzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, PF, 2002, nr 4, s. 9-12.
5  Konstytucje Zgromadzenia, s. 9.
6  AGSS, AKGS, F I a,14, A. Szelęgiewicz, Zarys dziejów poszczególnych placówek Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek Najświętszej Maryi Panny N. P. na terenie diecezji tarnowskiej, Stara Wieś 1978, s. 107, mps.
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wik, a także przynajmniej półmorgowy ogród w pobliżu domu. Fundacja obejmowała 
również zapewnienie drewna opałowego oraz artykułów spożywczych, w tym po li-
trze świeżego mleka dziennie dla każdej z sióstr. Nadto fundatorzy zobowiązywali 
się płacić zakonnicom wynagrodzenie w wysokości 80 złr na osobę w stosunku rocz-
nym. Jak określały same siostry: „Wymagamy bardzo mało, bo żyjemy skromnie, 
a nawet ubogo”7.

Siostry zostały dobrze przyjęte przez miejscowe społeczeństwo. Najlepszym tego 
dowodem jest pismo hrabiny Natalii Tyszkiewicz z 21 kwietnia 1903 r., w którym 
pisała do przełożonej generalnej: „Cała Werynia jest zaalarmowana wyjazdem na re-
kolekcje Siostry Bronisławy, a chociaż nie wątpię, że cokolwiek Matka Przewielebna 
zadecyduje, będzie najodpowiedniejsze i dla Siostry, i dla nas, to jednak bardzo usil-
nie proszę, aby, jeżeli tylko możliwe, Siostra do Weryni powróciła. Ludzie zaczynają 
się przyzwyczajać i do Sióstr i do Ochronki. Obawiam się, czy nagła zmiana kierow-
niczki nie zniechęci ich do całego dzieła”8. W pobliżu domu sióstr ustawiona została 
kapliczka przydrożna, nad którą opiekę roztoczyły służebniczki9.

Po dwóch dekadach istnienia placówki w Weryni, nieprzychylny klimat społeczny 
we wsi przyczynił się jednak do podjęcia przez duchowieństwo i fundatorów decy-
zji o przeniesieniu placówki zakonnej, a zarazem ochronki, do Kolbuszowej. Tłem 
był konflikt między częścią społeczności Weryni a plebanią. W zatarg ten zostały 
uwikłane również siostry zakonne, choć dziś trudno odgadywać szczegóły zajść, ja-
kie się wówczas rozegrały. Nasilenie się nastrojów antydworskich, które uderzyły 
zarazem w zakonnice, nastąpiło podczas wyborów parlamentarnych w roku 1922. 
Wówczas to „miejscowa komisja wyborcza okazała Siostrom wiele nieżyczliwości, 
a nawet jednej z Sióstr nie pozwolili głosować, wypraszając ją z sali wyborczej”10. 
Światło na te wydarzenia rzuca również list przełożonej domu weryńskiego s. Aliny 
Kolak z 9 grudnia 1922 r.: „Raz powiedział im [tj. mieszkańcom Weryni] z ambony 
ks. Dziekan, że choć by Go mieli zciągnąć z ambony i zamordować, to nie będzie 
milczał, bo odpowiada za nich przed Bogiem. A także i za Siostrę Wiktorję dostali 
z ambony. Zapytał się ich za co S. wyprosili, ze sali, chyba za to, że żyją uczciwie 
(…)”. W wyniku tych wypadków dziedzic kolbuszowski, a zarazem syn fundatorki 
domu zakonnego, hrabia Jerzy Tyszkiewicz, zakazał siostrom pełnić posługę we wsi, 
oświadczając, że dopóki werynianie nie zmienią postępowania, dopóty „ochronka nie 
istnieje dla wsi”. Społeczność wiejska próbowała wymóc na hrabim zmianę decyzji, 
argumentując, że ochronka należy do wsi mocą testamentu. Ten jednak udowodnił, że 
zapis testamentalny fundował zakład „dla dzieci służby dworskiej, a nie dla wsi”11.

7  AGSS, AKGS, A IV d,15, List Matki Generalnej do Natalii Tyszkiewicz z września 1902 r., s. 1-3. 
We wszystkich cytatach zachowana została pisownia oryginalna.
8  AGSS, AKGS, A IV d,15, List Natalii Tyszkiewicz do Matki Generalnej z 21 kwietnia 1903 r., s. 1-2.
9  H. Dudzińska, Sto lat Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanego Poczęcia na Kol-
buszowszczyźnie – cz. I, PK, 2002, nr 12, s. 5.
10  AGSS, APTS, XVIII,1, Kolbuszowa – Ochronka 1924-1967. Zapiski kronikarskie domu SS. Służeb-
niczek NMP, s. 3.
11  AGSS, AKGS, A II h,27, List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 9 grudnia 1922 r., s. 2-3.
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Wskazać warto, jak przedstawiał się wówczas majątek placówki zakonnej. Ume-
blowanie mieszkania stanowiły wówczas: cztery stoły, komoda, trzy łóżka, kanapa, 
cztery krzesła dęte i dwa proste, ława z oparciem, dwie duże szafy oraz trzy mniejsze 
szafki – jedna na książki i dwie na lekarstwa. Ponadto dom sióstr wyposażony był 
w magiel. Sala ochronkowa posiadała osiem malowanych ławek. W kuchni znajdo-
wały się: dwa stoły, dwie ławeczki, krzesło i dwie szafy z półkami, z czego jedna 
zamykana. W pomieszczeniu gospodarczym – spiżarni ustawione były dwie skrzynie 
z przegrodami, dwie paki i dwie beczki12.

W dniu 25 listopada 1922 r. siostry przeniosły się ze starego domu do innego bu-
dynku mieszkalnego, usytuowanego bliżej dworu. Chociaż był on bardziej komfor-
towy pod względem warunków życia, to zupełnie nie sprawdzał się jako placówka 
wychowawcza dla dzieci. Kolbuszowska przełożona zakonna oceniała go następują-
co: „Bardzo ładny domek i suchy, tylko nie ma sali dla dzieci, bo to same maluśkie 
pokoiki, ale choć dwie ławeczki to się posadzi dla dzieci dworskich, to wystarczy”. 
Budowę nowego domu zakonnego planowano na rok 1923, ale zamieszkanie w nim 
– dopiero rok później13.

Ostatecznie praca służebniczek w Weryni została zakończona z dniem 1 września 
1924 r. W tym samym dniu siostry objęły nowy dom w Kolbuszowej. Było to zara-
zem zwieńczenie długich starań, podjętych jeszcze w roku 1920 przez miejscowego 
katechetę ks. Karola Szumowskiego. Patronem placówki został obrany św. Józef14. 
Nowa lokalizacja na pewno była lepsza od starej, gdyż Kolbuszowa posiadała prawa 
miejskie, stanowiła centrum parafii i była większym ośrodkiem duszpasterskim. Sio-
stry mogły realizować tam swoją posługę z większym rozmachem i skutecznością. 
Nadto o wiele łatwiejszym stał się dla nich dostęp do kościoła. We wcześniejszym 
okresie zdarzało się bowiem, że w miesiącach zimowych z powodu dużych opadów 
śniegu zakonnice nawiedzały kościół zaledwie raz w tygodniu15.

Posunięcie to oznaczało jednak przerwanie działań zapoczątkowanych w Weryni. 
Nic więc dziwnego, że w roku 1923 s. Alina Kolak pisała z pewnym żalem do Sta-
rej Wsi: „Ludzie są dla nas jak i dawni[ej]. Teraz się przekonali, jaka im bieda bez 
ochronki, będą jeszcze więcej [d]oceniać. jeden z chłopów powiedział, że oni by się 
byli ujęli za siostrą, ale chcieli ks. Dziekanowi dokuczyć (…). Nieraz nam żal ludzi, 
bo są nie wszyscy źli, a dla nas byli zawsze dosyć dobrzy”16.

Funkcjonowanie placówki zakonnej w Weryni, a później w Kolbuszowej zapew-
niała m.in. uprawa pola. Pewne środki zabezpieczał również dwór. Szczegółowe 
utrzymanie domu zakonnego i ochronki określiła m.in. hrabina Natalia Tyszkiewicz 
w roku 1906. Zobowiązała się wówczas do płacenia siostrom rocznego wynagrodze-
nia w wysokości 480 kor. w czterech ratach kwartalnych oraz przekazywania corocz-
nie 1 stycznia kwoty 30 kor. z przeznaczeniem na wynajmowanie furmanki wiozącej 

12  AGSS, AKG, CXLIII, Inwentarz – Werynia, rok 1922, s. 1.
13  Tamże, s. 5.
14  A. Szelęgiewicz, Zarys dziejów, s. 35, 107.
15  Inwentarz – Werynia, rok 1922, s. 4.
16  AGSS, AKGS, A II h,27, List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 9 kwietnia 1923 r., s. 4.
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siostry do kościoła w Kolbuszowej. Ponadto każdego roku siostry miały otrzymywać 
w naturze: 9 sągów drewna opałowego z przywozem i rąbaniem, 2 cetnary metryczne 
(100 kg) jęczmienia, 4 kopy kapusty, 10 cetnarów metrycznych (500 kg) ziemniaków 
oraz 30 litrów nafty. Deputat ten zakonnice mogły wybierać w dowolnym terminie 
w kancelarii zarządu dóbr w Weryni. Dodatkowo codziennie w południe w stajni fol-
warcznej w Weryni na potrzeby placówki były wydawane 3 litry mleka. Jedynym wa-
runkiem fundatorki było stałe przebywania trzech zakonnic w Weryni i utrzymywanie 
ochronki17.

Wedle zachowanych źródeł przed rokiem 1919 syn fundatorki, hrabia Jerzy Tysz-
kiewicz, przekazywał siostrom kwartalnie pensję w wysokości 120 kor. Później zo-
stała ona podwyższona do kwoty 100 kor. miesięcznie, a prócz tego dołączano do niej 
dwa korce żyta i pół korca pszenicy18. Na początku lat 20. minionego wieku zakonni-
ce otrzymywały miesięczną subwencję w wysokości 3.000 zł, która następnie od roku 
1922 została powiększona pięciokrotnie. Pamiętać jednak trzeba o panującej wów-
czas inflacji i spadku wartości polskiej waluty. Dodać do tego trzeba plony przekazy-
wane w naturze, jak ziemniaki oraz rozmaite elementy wyposażenia i obuwie19.

Pewne ograniczenie majątkowe dla placówki przyniosła połowa okresu między-
wojennego. Wiązało się to m.in. z zadłużeniem majątku hrabiego Jerzego Tyszkie-
wicza i ustanowieniem nad nim zarządu komisarycznego20. Część dóbr dziedzica 
wówczas sprzedano, a tym samym uszczuplona została posiadłość zajmowana wów-
czas przez siostry. Już w roku 1925 zakonnice skarżyły się: „Miałyśmy zmartwienie, 
bo dowiedziałyśmy się, że P. Hrabia sprzedaje cały gazon i to gdzie jest ochronka. 
(…) Kolbuszowa nie chciała do tego dopuścić, bo by jej było teraz trudno budować 
ochronkę, gimnazjum jeszcze nie skończone, a dom magistracki się wali, a fundu-
szów nie ma”21. Na szczęście sprzedaż ta nie została sfinalizowana. Sprawa ta została 
poruszona ponownie pięć lat później. Istnienie placówki zakonnej i ochronki wysta-
wione zostało wówczas na poważną próbę. Jak zapisały same siostry, „obawiam [się], 
że możemy stracić ten gazon, co jest dokupiony, bo wtenczas nie mogłybyśmy cho-
wać krowy, a to prawie nasze utrzymanie” 22.

Niestety, parafii kolbuszowskiej nie było stać na kupno majątku, który oceniano 
na 17.500 zł. Proboszcz próbował natomiast zainteresować kupnem placówkę w Sta-
rej Wsi, choć starania te nie przyniosły rezultatu23. Ostatecznie jednak proboszcz ks. 
Antoni Dunajecki nabył realność użytkowaną do tej pory przez siostry, obejmującą m.
in. ogród i 1,5 morgi ziemi ornej. Zgromadzenie zapewniło natomiast fundusze na za-

17  AGSS, AKG, CXLIII, Pismo Natalii Tyszkiewicz z 11 listopada 1906 r., s. 1.
18  AGSS, AKGS, A II h,27, List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 19 listopada 1919 r., s. 1.
19  List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 9 grudnia 1922 r., s. 5.
20  A. Halat, Parafia Wszystkich Świętych w Kolbuszowej w latach 1815-1939, Stalowa Wola 2007, s. 43, 
mps, ASZ.
21  AGSS, AKGS, A II h,27, List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 18 października 1925 r., s. 1-2.
22  AGSS, AKGS, A II h,27, List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 11 listopada 1930 r., s. 1-3; 
AGSS, AKGS, A II h,27, List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 1 grudnia 1930 r., s. 1-5.
23  AGSS, AKGS, A II h,27, List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 28 października 1930 r., s. 1-4.
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kup tzw. „starego dworu”, choć wielkim błędem było nieuregulowanie stanu prawne-
go nieruchomości i bierność względem skompletowania potrzebnej dokumentacji24.

Z biegiem lat utrzymywanie placówki zakonnej i ochronki było coraz trudniejsze. 
Przykładowo w roku 1931 r. siostry pisały: „cały lipiec nie dostałyśmy nic od p. Hra-
biego, teraz od pierwszego sierpnia namyślił się p. Hrabia dać nam do pierwszego 
stycznia r. 1932 te 5 metrów zboża, mleko, ziemniaki, ale drzewa absolutnie nie i te 
45 zł miesięcznie też nie, że nie może”25. Spore środki pochłaniało również prowa-
dzenia zakładu opiekuńczego. Każde dziecko przebywające w ochronce otrzymy-
wało na drugie śniadanie bułkę z masłem, a wiele z nich nie było stać na zapłacenie 
za to dożywanie, gdyż pochodziły z biednych rodzin. Pewne fundusze zapewniała 
pensja s. Aliny Kolak, która uczyła zajęć praktycznych w kolbuszowskim gimna-
zjum, ale była to praca dorywcza, gdyż zakonnica nie legitymowała się stosownym 
wykształceniem26.

Kolejnym problemem na początku lat 30. XX wieku była lokalizacja kręgielni kol-
buszowskiego kasyna w ogrodzie zakonnym. Sama kręgielnia istniała tam już wcze-
śniej, ale parcela ta była tylko użytkowana przez siostry, które nie były jej formalnym 
właścicielem. Gdy zakonnice przejęły działkę, członkowie kasyna postulowali na-
prawić i ogrodzić kręgielnię, na co siostry nie wyrażały zgody. Motywem tego było 
przede wszystkim pragnienie uniknięcia zgorszenia i względy obyczajowe27. Ponie-
waż członkowie kasyna nie zaakceptowali tej decyzji, przez dłuższy czas toczyła się 
w Głogowie Małopolskim rozprawa sądowa dotycząca dostępu do parceli i możli-
wości jej użytkowania. Proces ten zakończył się na początku 1933 roku wyrokiem 
niekorzystnym dla zakonnic, ale te odwołały się do wyższej instancji w sądzie rze-
szowskim. Również i następne rozprawy nie przyniosły sukcesu. Ostatecznie siostry 
musiały się zgodzić na funkcjonowanie kręgielni, a nadto zostały obciążone kosztami 
sądowymi w kwocie 223 zł28.

Okupacja niemiecka pogorszyła warunki życia i pracy sióstr. Na szczęście podczas 
bitwy o Kolbuszowę nie doznał uszczerbku dom zakonny. Jak same pisały w koń-
cu 1939 roku: „Doznałyśmy dużo opieki Bożej, przeszłyśmy dużo, że żyjemy i dom 
mamy, że się nie spali. Pół Kolbuszowy miasta jest spalone, bo w Dolnej Kolbuszo-
wej 140 nr spalone. U nas na wyrandzie zakopciło się od kuli, św. Floryan pewno 
gasił, bo się modlimy codziennie do niego. Jak zobaczyłam dom nasz cały – nie wie-
działam jak dziękować Panu Bogu za tę łaskę. (…) Jeść jeszcze mamy co wcześnie 
się kupiło, a opał też w lecie, tak że o zimę jesteśmy spokojne. Gorzej z tłuszczem, 

24  A. Szelęgiewicz, Zarys dziejów, s. 35.
25  AGSS, AKGS, A II h,27, List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 3 sierpnia 1931 r., s. 2.
26  AGSS, AKGS, A II h,27, List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 27 czerwca 1937 r., s. 2.
27  AGSS, AKGS, A II h,27, List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 23 marca 1932 r., s. 1-3; AGSS, 
AKGS, A II h,27, List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 19 maja 1932 r., s. 1-3.
28  Por. AGSS, AKGS, A II h,27, List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 27 listopada 1932 r., s. 1-4; 
AGSS, AKGS, A II h,27, List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 2 stycznia 1933 r., s. 1-3; AGSS, 
AKGS, A II h,27, List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 5 lutego 1933 r., s. 1-3; AGSS, AKGS, A II 
h,27, List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 12 marca 1933 r., s. 1-3; AGSS, AKGS, A II h,27, List 
s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 5 maja 1933 r., s. 1-4.
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świnię nam wojsko zabrało bez wynagrodzenia, pieniędzy też nie ma, czynszu nie 
płacą, jedni się wyprowadzili”29.

Po zakończeniu II wojny światowej siostry pozostały na swoim miejscu, w dal-
szym ciągu prowadząc ochronkę i kontynuując dotychczasową działalność. Dopiero 
restrykcyjne zarządzenia władz komunistycznych w latach 60. XX wieku spowodo-
wały znaczne ograniczenie pracy zakonnic. Zostały one usunięte z pracy w szpitalu 
oraz ochronce. W rzeczywistości powojennej placówka zakonna utrzymywała się 
początkowo z ofiar i prowadzenia małego gospodarstwa, a także z pensji sióstr pracu-
jących w ochronce i sierocińcu. W latach późniejszych główne źródło dochodów sta-
nowiły renty oraz gratyfikacje za katechizację i rozmaite prace wykonywane na rzecz 
parafii kolbuszowskiej30.

W roku 1948 zakonnice wynajęły jednemu lokatorowi posiadane mieszkanie, 
w którym wcześniej mieścił się sierociniec. Uczyniły to z obawy, by władze admini-
stracyjne nie zajęły go na inny cel. Jak skarżyły się później siostry, „Lokator okazał 
się zbyt wymagający – remont lokalu policzył sobie z czynszu, za co mieszkał kilka 
lat, a doszukiwanie się sprawiedliwości było bezcelowe. Poza tym zajmował część 
strychu nad domem, część piwnicy, klozety podziecinne, drewutnię i grządki w ogro-
dzie”. Stan taki utrzymywał się aż do roku 1955. Dopiero po licznych interwencjach 
władz zgromadzenia lokator zgodził się na zamianę mieszkania, obejmując pomiesz-
czenia po byłym przedszkolu. Siostry musiały jednak dokonać w proponowanym bu-
dynku remontów, m.in. wymiany drzwi i przestawienia pieców, co kosztowało razem 
3.000 zł31.

Nie ominęły służebniczek również prace remontowe przy swoim domu. Zabie-
gi takie poczyniono m.in. w roku 1964. Renowacja objęła przede wszystkim ganek 
wejściowy. Oszalowano jego ściany, przerobiono drzwi wejściowe do budynku oraz 
wprawiono okna. Ściany pomalowano również farbą olejną. Częściowy remont objął 
zarazem pokój gościnny, w którym został przestawiony piec i poprawiono malowanie. 
Zaznaczyć tu należy, że dwa lata później, w lipcu 1966 roku, administracja cywilna 
zajęła fragment działki użytkowanej przez zakonnice. W swojej kronice służebniczki 
odnotowały: „zabrały nam władze Prezydium część ogrodu pod drogę prowadzącą 
do stacji kolejowej. Ta część ogrodu wynosiła 1.656 m2. Wkopano słupy cementowe, 
jak granicę odcięcia ogrodu na rzecz państwa”32.

Na mocy postanowienia Sądu Powiatowego w Kolbuszowej z dnia 27 lutego 
1970 r. Skarb Państwa przejął niemal wszystkie nieruchomości zakonne w Kolbuszo-
wej. Dotyczyło to parceli wraz z dwoma murowanymi budynkami mieszkalnymi, sto-
dołą, piwnicą, szambem i kopanymi studniami. W ocenie biegłych wartość nierucho-
mości oszacowano na kwotę 378.199 zł, a wartość rosnących tam drzew i krzewów 
owocowych oraz drzew liściastych na łączną kwotę 73.632,50 zł. Konfiskata powyż-
sza dokonała się w trybie egzekucji podatkowej domu zakonnego w Starej Wsi. Była 

29  AGSS, AKGS, A II h,27, List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 16 grudnia 1939 r., s. 1.
30  A. Szelęgiewicz, Zarys dziejów, s. 36.
31  Kolbuszowa – Ochronka 1924-1967, s. 13.
32  Tamże, s. 50, 63.
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to zarazem konsekwencja wniosku Wydziału Finansowego Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej w Brzozowie z 9 sierpnia 1968 r.33

Główny majątek zakonny w Kolbuszowej stanowiła działka o powierzchni 74,5 
arów wraz z zabudowaniami. W trzech pomieszczeniach domu zakonnego zlokalizo-
wane zostało przedszkole państwowe. Nadto w roku 1976 Gminna Spółdzielnia „Sa-
mopomoc Chłopska” w Kolbuszowej przejęła działkę o powierzchni 33 arów, na któ-
rej wybudowano sklep spożywczy. Dodatkowo władze administracyjne przekazały 
Muzeum Kultury Ludowej na cele ekspozycyjne i mieszkalne działkę o powierzchni 
11 arów wraz ze wzniesionym na niej budynkiem. Dodać tu trzeba, że cały przed-
stawiony wyżej majątek pozostawał w posiadaniu kolbuszowskich zakonnic od roku 
1924.

W roku 1986, po opuszczeniu pomieszczeń zajmowanych do tej pory przez przed-
szkole, siostry zwróciły się do wojewody rzeszowskiego o przyznanie im tego loka-
lu. Prośbę tę motywowały potrzebą zatrudnienia dodatkowych sióstr do pracy cha-
rytatywnej wśród chorych i ubogich. Dodać należy przy tym, że siostry zajmowały 
wówczas dwa niewielkie pokoiki. Niestety, Wydział do Spraw Wyznań Urzędu Wo-
jewódzkiego w Rzeszowie ustosunkował się do tej petycji negatywnie. Wzmianko-
wane pomieszczenia, bardzo zresztą zniszczone, zwrócono siostrom dopiero w latach 
późniejszych.

W dniu 23 maja 1989 r., z wejściem w życie Ustawy o stosunku Państwa do Ko-
ścioła Katolickiego, w faktycznym posiadaniu przez siostry służebniczki pozostawa-
ła nieruchomość o powierzchni 74 arów34. W dniu 12 lipca 1991 r. Sąd Wojewódzki 
w Rzeszowie wydał decyzję, na mocy której Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Sta-
rowiejskich odzyskało prawo własności tej parceli35. Po odebraniu części dawnych 
działek siostry służebniczki postanowiły wybudować w Kolbuszowej swoją nową 
siedzibę. Z dniem 15 czerwca 1991 r. władze zakonne w Starej Wsi wyraziły zgodę 
na budowę nowego domu mieszkalnego36. Inwestycję tę rozpoczęto w dniu 4 lipca 
1994 r. i trwała ona dwa lata. Fundusze na prace budowlane i wykończeniowe uzy-
skano ze środków zgromadzenia oraz z dobrowolnych ofiar wiernych. Dzięki zaan-
gażowaniu miejscowego środowiska nowy dom zakonny został oddany już jesienią 
1996 roku. Z dniem 1 września tegoż roku siostry wprowadziły się do nowego domu, 
a dwa tygodnie później rozpoczęto pierwsze prace ochronkowe z dziećmi. Oficjal-
nego, uroczystego otwarcia placówki dokonał bp Edward Białogłowski w sobotę 5 

33  AGSS, APTS, XVIII,2, Uzasadnienie postanowienia Sądu Powiatowego w Kolbuszowej z 27 lutego 
1970 r., s. 1-2, mps.
34  AGSS, APTS, XVIII,3, Wniosek o wszczęcie postępowania regulacyjnego z 22 grudnia 1990 r., s. 1-2, 
mps; AGSS, APTS, XVIII,3, Wniosek o stwierdzenie przejścia z mocy prawa własności nieruchomości 
z 20 maja 1991 r., s. 1, mps; AGSS, APTS, XVIII,3, Wniosek o przywrócenie własności upaństwowionych 
w trybie egzekucji zaległości podatkowych z 2 kwietnia 1990 r., s. 1-2, mps; AGSS, APTS, XVIII,3, Pismo 
s. Marietty Kopińskiej do wojewody rzeszowskiego z 9 grudnia 1986 r., s. 1, mps; AGSS, APTS, XVIII,3, 
Pismo Jana Dudy do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek z 4 marca 1987 r., s. 1, mps.
35  AGSS, APTS, XVIII,3, Decyzja Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie z 12 lipca 1991 r., s. 1, mps.
36  AGSS, APTS, XVIII,3, Pismo s. Bogusławy Biel do Matki Prowincjalnej z 15 czerwca 1991 r., s. 1, 
mps.
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kwietnia 1997 r. Równocześnie poświęcona została kaplica zakonna i lokal ochronki. 
Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: matka generalna ze Starej Wsi Marietta 
Kopińska, matka prowincjalna Stanisława Koralewicz, siostry z okolicznych placó-
wek, dziekan kolbuszowski ks. Stanisław Wójcik, miejscowi duszpasterze, przedsta-
wiciele władz samorządowych i społeczności miejskiej37.

Dodać trzeba, że w ostatnich latach wspólnota zakonna na ziemi kolbuszowskiej 
świętowała stulecie swojego istnienia. Centralne obchody zostały zorganizowane 
w niedzielę 10 listopada 2002 r. Rozpoczęła je popołudniowa Msza św. celebrowa-
na pod przewodnictwem ordynariusza rzeszowskiego. Podczas nabożeństwa słowo 
Boże wygłosił proboszcz weryński ks. Stanisław Wójcik. Zewnętrzny wymiar liturgii 
ubogacił występ scholi młodzieżowej i śpiew chóru parafialnego. Z okazji jubileuszu 
młodzież kolbuszowska zaprezentowała program artystyczny Zostały posłane przed 
stu laty. Stuletnią obecność sióstr w lokalnej rzeczywistości dokumentowała okolicz-
nościowa wystawa w kościele parafialnym, zawierająca fotografie, zapisy kronikar-
skie i rozmaite dokumenty38.

1. Obsada personalna placówki

Przez ponad stuletni okres istnienia parafii kolbuszowskiej, na miejscowej placów-
ce zakonnej pracowało wiele sióstr. Spełniały one rozmaite funkcje i zadania. Każda 
z nich cechowała się innym charakterem, indywidualnymi zainteresowaniami, wada-
mi i zaletami. Z konieczności kwestia ta zostanie zaledwie zarysowana. Warto jed-
nakże w przyszłości pokusić się o szersze nakreślenie tego problemu.

W początkowym okresie placówka zakonna w Weryni, a następnie w Kolbuszo-
wej liczyła trzy siostry. W skład pierwszego zespołu wchodziły: s. Bronisława Za-
jąc, s. Lubina Stańczyk i s. Marianna Walicka39. Z biegiem czasu podejmowane były 
starania o powiększenie kadrowe domu, co wiązało się m.in. z nowymi zadania-
mi podjętymi przez siostry. Potrzeby wzrosły zwłaszcza po przeniesieniu placówki 
do Kolbuszowej i po uruchomieniu w tym mieście ochronki dla dzieci. Obsadę domu 
zakonnego tworzyły wówczas: s. Alina Kolak – przełożona oraz s. Karolina Lupianka 
i s. Cecylia Czajka40.

Już w kilka dni po tym wydarzeniu, w środę 17 września 1924 r., s. Alina Kolak 
pisała do Starej Wsi: „Przewielebna Matko Przełożona, piszę czy my się obyjdziemy 
we dwie. Proszę Przewielebnej Matki Przełożonej, taż ja nie wiem czy w trzy sobie 
damy radę, bo to S. w kuchni nie może sobie dać rady, bo przecie nie mamy służą-
cy, bo za co ją utrzymamy, a przecie ziemniaki skrobać, naczynia umyć cztery razy 
i w ogóle potrzeba w kuchni, bo już ma dosyć cały dzień na nogach. A to druga S. 
przy dzieciach od 8 do 5 godziny popołudniu, a miało się otworzyć pracownię już 
od dwudziestego drugiego tego miesiąca, bo już zgłosiły się dziewczęta. Więc bardzo 

37  Sza, Siostry Służebniczki Starowiejskie, ZK, 1997, nr 4, s. 8.
38  H. Chojnacka, Stulecie Sióstr Służebniczek na ziemi kolbuszowskiej, ZK, 2002, nr 11, s. 2; H. Dudziń-
ska, 100 lat pracy Sióstr Służebniczek N. M. P. N. P. w Kolbuszowej, RK, nr 6, 2002, s. 141-142.
39  A. Szelęgiewicz, Zarys dziejów, s. 107.
40  Tamże, s. 35.
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proszę Przewielebną Matkę Przełożoną o trzecią siostrę, bo we dwie to wykluczo-
ne, bo to niemożliwe i raczej musiałybyśmy obowiązki opuścić, a przecie tego bym 
nie chciała. I prosiłabym Przewielebną Matkę Przełożoną o jakąś siostrę taką, żeby 
się zajęła kuchnią sama, bo tak jak jest S. Cecylia co nie ma najmniejszej praktyki 
w kuchni, to przez to wiele rzeczy się zmarnuje. Jej się nie ma co dziwić, więc bardzo 
proszę Przewielebną Matkę Przełożoną o łaskawe przesłanie takiej siostry”41.

Szczególna potrzeba zwiększenia obsady personalnej placówki zaistniała po po-
wstaniu szpitala w Kolbuszowej w roku 1943. W lecznicy tej powierzono pewne 
obowiązki siostrom zakonnym. W związku z tym s. Alina Kolak nie wahała się pisać 
do Starej Wsi: „tu by trzeba Siostry pielęgniarki. Tutaj jest dwie panienki zatrudnione 
jako pielęgniarki, ale one nie mają pojęcia o pielęgnacji. Chodzi o to, aby w obecnych 
trudnych czasach mieć zatrudnienie. Więc bardzo bym prosiła o taką Siostrę, która 
by była obeznana z pracą w szpitalu i była pielęgniarką”42.

Okres okupacji i pierwsze lata powojenne przyniosły wzrost kadrowy domu za-
konnego w Kolbuszowej. W roku 1939 przebywały w nim dwie siostry, cztery lata 
później cztery siostry, a w latach 1945 i 1947 – pięć sióstr. Dodać do tego trzeba za-
konnice ze szpitala: dwie w roku 1943, trzy w roku 1945 i aż dziesięć w roku 194743. 
W ostatnich latach liczba sióstr na placówce kolbuszowskiej również jest zmienna 
i waha się między trzema a pięcioma.

W ciągu istnienia placówki sióstr służebniczek w Kolbuszowej zdarzały się rów-
nież przypadki śmierci zakonnic stanowiących jej obsadę. W takich sytuacjach siostry 
były chowane na miejscowym cmentarzu parafialnym. Pierwszy taki wypadek miał 
miejsce 22 listopada 1949 r., gdy zmarła s. Joanna Stanisława Zając. W następnym 
roku, dnia 25 czerwca, odeszła do Pana s. Cecylia Wanda Wardyńska. Zgon kolejnej 
siostry, Florentyny Marii Zięby, nastąpił w dniu 18 grudnia 1952 r. Dekadę później, 
29 marca 1962 r., zmarła s. Anatola Agnieszka Bełza44. Alfabetyczny wykaz sióstr 
pracujących na placówce zakonnej w Kolbuszowej zawiera poniższa tabela45.

41  AGSS, AKGS, A II h,27, List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 17 września 1924 r., s. 3-4.
42  AGSS, AKGS, A II h,27, List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 21 lutego 1943 r., s. 1-2.
43  A. Szelęgiewicz, Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Stara Wieś), Lublin 
1984, s. 106.
44  Tejże, Zarys dziejów, s. 36.
45  AGSS, AL, Wykaz sióstr pracujących w Kolbuszowej; Katalog 1972, s. 4; Katalog 1973, s. 4; Katalog 
1975, s. 42; Katalog 1976, s. 42; Katalog 1980, s. 48-49; Katalog 1981, s. 50; Katalog 1982, s. 52; Katalog 
1983, s. 68; Katalog 1984, s. 72; Katalog 1985, s. 51; Katalog 1986, s. 51; Katalog 1987, s. 50; Katalog 
1988, s. 50; Katalog 1989, s. 51; Katalog 1990, s. 49; Katalog 1991, s. 49; Katalog 1992, s. 49; Katalog 
1993, s. 48; Katalog 1994, s. 48; Katalog 1995, s. 60; Katalog 1996, s. 50; Katalog 1997, s. 49; Katalog 
1998, s. 47; Katalog 1999, s. 46; Katalog 2000, s. 42; Katalog 2001, s. 43-44; Katalog 2002, s. 44; Katalog 
2003, s. 44; Katalog 2004, s. 43; Katalog 2005, s. 44; Katalog 2006 (1), s. 44; Katalog 2006 (2), s. 43; Ka-
talog 2008, s. 44; Katalog 2009, s. 43. Informacje te zostały uzupełnione z kart personalnych sióstr przez 
archiwistkę ze Starej Wsi, s. Martę Komborską, za co autor jej serdecznie dziękuje. Niestety, ustalenie peł-
nego wykazu sióstr w Weryni i Kolbuszowej nie jest możliwe z powodu braku kompletnych dokumentów 
archiwalnych. Często zdarzało się również, że zakonnice pracowały na tej placówce bardzo krótko bądź 
gościły tu tylko czasowo.
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Lp. Imię* i nazwisko Funkcja Okres

1. Filomena Hiero-
nima Bełch

wychowawczyni 
w przedszkolu 16.02.1950-15.03.1950

2. Aniela Petronela Bełza ? 1954-1976
3. Weronika Joanna Bem księgowa w przedszkolu 1958-1961

4. Stefania Melchio-
ra Bentkowska praca w kuchni 17.10.1952-10.09.1952, 

1972, 1973

5. Rozalia Mar-
cjanna Białek praca w kuchni 1943 (3 miesią-

ce), 1945-1946

6. Maria Maksymi-
liana Błachut księgowa w przedszkolu 1961-1962

7. Lucyna Bochenek katechetka 1993-1996
8. Zofia Wenancja Boczar katechetka 1962-1963, 1973
9. Maria Budzik zakrystianka 2006-2007

10. Maria Damia-
na Bukowiec praca w kuchni 13.08.1978-1985

11. Franciszka Ze-
nobia Cebula praca w kuchni 1949 (6 tygodni)

12. Halina Chojnacka przełożona, katechetka 2000-2006
13. Danuta Irena Chromik praca w kościele 19.08.1976-19.10.1976
14. Irena Lucylla Chytroś katechetka 10.12.1976-8.08.1978

15. Małgorzata Cichoń katechetka; katechet-
ka, przełożona 1987-1988, 1991-1993

16. Stefana Krystyna 
Ciepielowska katechetka 17.08.1977-17.08.1978

17. Maria Leonila Curyło ? 1957-5.11.1957

18. Czesława Karoli-
na Czernicka przełożona 2.08.1957-2.08.1963

19. Aniela Francisz-
ka Czuczman przełożona 1941-1943

20. Cecylia Ludmi-
ła Czuryło kursy kroju i szycia 1946-1947

21. Janina Dzierżek katechetka 1995-1996

22. Helena Nodburga Filar praca w kuchni, pranie 
bielizny kościelnej 1925-1929

23. Rozalia Lauren-
cja Garbacz

praca w kuch-
ni dla ubogich 1942-1943

24. Krystyna Gibała katechetka, przełożona 1998-2000
25. Regina Gil praca w ochronce 1999-2006

26. Anna Urszula 
Goliszewska praca w kuchni 1940-1943

27. Krystyna Góra praca w ochronce 2006-
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28. Franciszka Łucja Grauz prace domowe 18.04.1952-24.04.1953
29. Agata Gunia katechetka 1993-1995
30. Anna Bernadeta Hajduk praca w kuchni 1932-1934

31. Antonina Chri-
stiana Hyjek

księgowa, wychowaw-
czyni w przedszkolu 1961-1962

32. Urszula Jabłońska pielęgniarka 1946-1947

33. Bronisława Mał-
gorzata Jaroma katechetka 29.08.1972-13.08.1978

34. Maria Ignacja Jochymek wychowawczy-
ni w zakładzie 1946-15.04.1949

35. Beata Jurczyńska katechetka 2000-2008

36. Władysława Sale-
zja Kaczmarska opieka nad chorymi 2.08.1964-20.09.1972

37. Cecylia Zbignie-
wa Kalwa ? 1933-1934

38. Małgorzata Kamień praca w ochronce 1998-1999

39. Franciszka Mel-
chiora Karnas praca w kuchni 10.10.1950-16.10.1952

40. Katarzyna Mau-
rycja Kłak

przełożona, katechet-
ka w przedszkolu 2.08.1963-16.09.1972

41. Małgorzata Koćwin przełożona, dyrek-
torka ochronki 1996-1998

42. Teresa Moni-
ka Kokoszka praca w kuchni 9.09.1955-18.08.1978

43. Maria Alina Kolak

przełożona, nauczy-
cielka robót ręcznych 
w szkole, praca w szpi-
talu epidemicznym

1924-1945

44. Dorota Lucyna Kołbon praca w kuchni, 
prace domowe 1992-1995

45. Julia Czesława Kołos praca z młodzieżą, 
kursy kroju i szycia 1938-1939

46. Feliksa Maria 
Kowalczyk praca w kościele 13.04.1964-30.09.1968

47. Aniela Waleria Kozioł praca w koście-
le i ogrodzie 1957-2.08.1964

48. Regina Lubina Kozioł praca w kuchni 1926 (4 miesiące)

49. Maria Gabriela Krawiec praca w kuchni, 
prace domowe 1989-1992

50. Anna Perpetua Kruczek praca w przedszkolu, ko-
ściele i ogrodzie, szycie 1947-1949
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51. Helena Książek katechetka, pra-
ce domowe 16.08.1980-28.10.1981

52. Józefa Ernesty-
na Kuźniar przełożona, kursy szycia 1945-1946

53. Józefa Hermi-
na Kwaśnik praca w kuchni 1995-1996

54. Anastazja Imma-
kulata Lossa ? 1959

55. Karolina Ksawera Lupa opieka nad dzieć-
mi urzędników 1924-1926

56. Zofia Anatola Łączna praca w kuchni 1944 (2 tygodnie)
57. Jadwiga Mach katechetka 1996-1997

58. Aniela Salomea Machi praca w ochronce, opieka 
nad dziećmi, szycie 1925-1926, 1929-1931

59. Helena Hiacyn-
ta Maciejowska praca w kuchni 1996-1997

60. Weronika Joanna Majkut praca w kościele 1.09.1975-30.08.1976
61. Rozalia Albina Majrzak praca w kuchni 1929-1930
62. Anna Weronika Majta praca w przedszkolu 1.09.1948-24.08.1949

63. Zofia Beata 
Maniszewska księgowa w przedszkolu 1959

64. Jadwiga Sylwia 
Mieszczakowska

katechetka w przed-
szkolu, zakrystianka 2.08.1978-1989

65. Aleksandra Klara Miś pomoc przedszkolna 10.09.1951-24.04.1952

66. Aniela Damiana Mytnik wychowawczyni 
w przedszkolu 1939-1948

67. Maria Julia Nachel pomoc w pracy 1958-1959
68. Marta Niemiec katechetka 1996-2000
69. Aniela Januaria Nosal praca w kuchni 1945-1946
70. Helena Nosek katechetka 1990-1993

71. Maria Nowak katechetka, pra-
ca w kuchni 1985-1986

72. Stanisława Stefa-
nia Nowicka przełożona, katechetka 16.08.1978-1987

73. Maria Orzech katechetka, przełożona 2006-
74. Jozafata Owoc ? 1939
75. Janina Józefa Paruch praca w przedszkolu 22.02.1956-20.08.1957

76. Petronela Ger-
truda Piegdoń przełożona 1950-1951

77. Zofia Alfreda Plebanek uczyła się 1944 (kilka miesięcy)
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78. Janina Korne-
lia Polikowska praca w ochronce 1935 (2 miesiące)

79. Halina Raczkiewicz katechetka, przeło-
żona; zakrystianka 1988-1991, 2007-

80. Ludwika Edmun-
da Rajchel

księgowa, pra-
ca w szwalni 1949-4.09.1958

81. Wiktoria Igna-
cja Rogowska

przełożona Domu 
Dziecka 1946-1947

82. Katarzyna Ange-
la Rusnarczyk na leczeniu 1951

83. Maria Stanisła-
wa Sosińska

pomoc w pracach 
domowych 1997-2000

84. Łucja Felicja Sosnowska ? 1938

85. Helena Teofila 
Stanisławczyk

przełożona, wychowaw-
czyni w przedszkolu 1949-1957

86. Bronisława Ama-
lia Stanek praca w kuchni ? (5 miesięcy)

87. Elżbieta Medar-
da Stadnik praca w ochronce 1935-1936

88. Janina Staszałek katechetka 1994-1998

89. Michalina Ru-
fina Szostek ? 1938

90. Anna Klemen-
tyna Szatko praca w ochronce 1926-1929

91. Genowefa Ślaga zakrystianka 1997-1999
92. Aniela Tabaczka praca w kuchni 1935-1937
93. Dorota Totoń katechetka 2008-

94. Antonina Karo-
lina Trzeciak ? ?

95. Barbara Berch-
mansa Turecka praca w przedszkolu 1930-1932

96. Maria Kornelia Turek prace domowe 1963-14.08.1965

97. Stefania Ulrich pielęgnowanie 
chorej siostry 1961-2.08.1962

98. Teresa Wańkowicz zakrystianka 1999-2006
99. Janina Roberta Wcisło praca w przedszkolu 1954-1961
100. Zofia Wnęk prace domowe 11.09.1972-17.10.1973
101. Maria Sabina Woś praca w kuchni 1946-1949
102. Alina Wójcik katechetka 1987-1990

103. Ewa Wójcik katechetka, pra-
ca w kuchni 1986-1987
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104. Katarzyna Kon-
stancja Wrońska praca w kuchni 1931-1932

105. Maria Florentyna Zięba ? ?

106. Weronika Stani-
sława Zych

kierownik zakładu, 
praca w przedszkolu 1947-1950

107. Jadwiga Irena Żelazny praca w kuchni 29.04.1953-1955

* Pierwsze w wymienionych imion jest chrzcielne, a drugie – przyjęte podczas składania profesji zakonnej. 
Przyjmowanie imienia zakonnego było praktykowane do reformy w roku 1958.

II. Działalność opiekuńczo-wychowawcza sióstr
Działalność służebniczek w parafii kolbuszowskiej przebiega wielotorowo. 

Na każdej z tych płaszczyzn siostry pozostawały i pozostają wierne swojemu powo-
łaniu zakonnemu i charyzmatowi zgromadzenia. Od samego początku ich obecność 
związana była głównie z wychowywaniem dzieci. Praca wychowawczo-opiekuń-
cza i dydaktyczna realizowana była początkowo w ochronce, lecz później również 
poprzez katechizację dzieci i młodzieży w punktach katechetycznych, a obecnie 
w szkole. Dodać do tego należy inne formy tej pracy: organizowanie kolonii dla dzie-
ci, kursy zawodowe, okresowe prowadzenie sierocińca, jak również pracę z grupami 
duszpasterskimi.

1. Prowadzenie ochronki

Głównym motywem przybycia sióstr do Weryni, a następnie do Kolbuszowej 
było prowadzenie ochronki dla dzieci. Było to najzupełniej zgodne z charyzmatem 
zgromadzenia, który obecne konstytucje ujmują w następujący sposób: „W parafiach, 
w których są domy zgromadzenia, gdzie to jest możliwe, prowadzimy przedszkola 
lub spełniamy opiekę nad dziećmi tych rodziców, którzy o to proszą. Prowadzimy 
też katechizację dzieci w wieku przedszkolnym, po porozumieniu z księdzem pro-
boszczem. Ten rodzaj pracy apostolskiej uważamy za jedno z zasadniczych naszych 
dzieł”46. 47.

Prowadzona przez siostry ochronka dla dzieci w Weryni powstała już roku 1902, 
równocześnie z przybyciem zakonnic do parafii kolbuszowskiej. Utworzenie zakładu 
było poprzedzone odpowiednimi przygotowaniami związanymi ze spełnieniem sto-
sownych wymogów i ufundowaniem odpowiedniego wyposażenia. Zabezpieczeniem 
tego zajęła się hrabina Natalia Tyszkiewicz, która w tym celu prowadziła osobną ko-
respondencję z przełożoną generalną sióstr ze Starej Wsi. Z jednego z listów wynika, 

46  Konstytucje Zgromadzenia, s. 47.
47  Por. A. Haratyk, Rozwój opieki nad dziećmi i młodzieżą w Galicji doby autonomicznej, [Wrocław] 
2002, s. 87-101.
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że w drugiej połowie października 1902 roku na zakonnice czekał już odpowiednio 
wyposażony lokal48.

Jak zostało już zasygnalizowane, na początku lat 20. XX wieku ochronka zosta-
ła przeniesiona do Kolbuszowej. Zachowane dokumenty wskazują, że już na sa-
mym progu niepodległej Polski podejmowane były próby utworzenia w tym mieście 
ochronki. Poważniejsze starania poczynił miejscowy katecheta ks. Karol Szumowski, 
który wcześniej zajmował się podobnym zakładem w Ujściu Solnym. Dzięki jego 
działaniom udało się zabezpieczyć na ten cel pewne fundusze, stary domek z ogro-
dem oraz działkę rolną o powierzchni 2 morgów. Jednocześnie hr. Jerzy Tyszkiewicz 
zadeklarował się wybudować nowy dom zakonny. Wspomniany kapłan poddał myśl, 
aby ochronkę przenieść z Weryni do Kolbuszowej, ale pierwotnie zamysł ten nie spo-
tkał się z aprobatą dziedzica49.

Późniejsze wypadki, zwłaszcza konflikt między częścią mieszkańców wsi a ple-
banią, spowodowały ponowne podjęcie problemu. Decyzją hr. Jerzego Tyszkiewicza 
siostry odeszły z Weryni. Przez pewien czas zajmowały się jeszcze dziećmi służby 
dworskiej, a następnie objęły nową placówkę zlokalizowaną w Kolbuszowej. Wy-
darzenie to spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem w Kolbuszowej. „[Ludzie 
z] Miasta jeszcze w lecie, jak dowiedzieli [się], że P. Hrabia ma budować dom [w] 
Weryni, tak zaraz przybyła deputacya do p. Hr. z prośbą, że kiedy p. Hr. ma budować 
ochronkę, to już w Kolbuszowej, ale p. Hr. wtenczas nie chciał dać Sióstr z Weryni. 
Miasto się cieszy, że teraz to może będzie mieć ochronkę, bo tyle na nią czeka. Kiedy 
ks. Dziekan przyszedł do nas z taką radością, że Mu Hr. w dzień Jego imienin przy-
rzekł, że ochronka będzie w Kolbuszowej”50.

Budowa nowego przedszkola była planowana już w roku 1923. Siostry oceniały 
ten projekt bardzo dobrze, o czym świadczyły słowa: „Widziałyśmy plan na ochronkę 
do Weryni. Bardzo ładna, miała kosztować 14 milijonów i pół. Był już zgodzony bu-
downiczy”51. W liście z 9 kwietnia tegoż roku s. Alina Kolak pisała jednak do przeło-
żonej w Starej Wsi: „Mieli zaraz na wiosnę budować [ochronkę], a dotąd nic jeszcze 
nie robią. Proszę Przewielebną Matkę Przełożoną o modlitwę w tej intenc[j]i”52.

Uroczyste poświęcenie i otwarcie ochronki nastąpiło w niedzielę 14 września 
1924 r. Jak zapisano w ówczesnym sprawozdaniu, odbyło się ono „po nieszporach, 
było masę intelige[n]c[j]i i mieszczaństwa także. Ks. Dziekan przemówił bardzo ład-
nie o celu ochronki. Mówił dlaczego u nas w Polsce jest tak źle, pomimo że mamy 
takie bogactwo w jakie żaden kraj nie posiada, a jest źle, bo brak nam ludzi dobrze 
wychowanych, gdyby dzieci były otoczone większą opieką [w] wieku przedszkol-
nem, nie potrzebowalibyśmy tyle polic[j]i i łożyć na nią tyle kosztów, nie byłoby tyle 
zbrodniaży i nie trzaby kryminałów. Wspomniał także Ks. Dziekan o Konarskiem, 

48  AGSS, AKGS, A IV d,15, List Natalii Tyszkiewicz do Matki Generalnej z 22 września 1902 r., s. 1-2; 
AGSS, AKGS, A IV d,15, List Natalii Tyszkiewicz do Matki Generalnej z 31 października 1902 r., s. 1-2.
49  AGSS, AKGS, A II h,27, List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 1 listopada 1919 r., s. 1-2.
50  List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 9 grudnia 1922 r., s. 4.
51  Tamże, s. 4-5.
52  List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 9 kwietnia 1923 r., s. 2-3.
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co mówił Ks. Dziekan: aby Kolbuszowa uważała tę ochronkę, żeby tem siostrom 
było tu dobrze, aby widziały owoce swoi pracy, będzie to dla nich pociecha (…). 
Było to mojem najgorętszem pragnieniem, aby ta ochronka w Kolbuszowej stanęła 
(…). Mówił ślicznie. Byłam rozczulona tą mową, czy tylko odpowiemy temu zada-
niu. Ja dołożę wszelkich starań, aby było dobrze, a resztę niech Pan Jezus radzi i św. 
Józef, bo został patronem naszej ochronki”53.

Ochronka kolbuszowska, podobnie jak inne tego typu zakłady wiejskie i mało-
miasteczkowe, posiadała charakter sezonowy. Była przeznaczona dla zapewnienia 
opieki nad dziećmi, których rodzice podejmowali pracę zarobkową. Z tego powodu 
nie była ona zobowiązana do realizacji programu przedszkolnego, nie musiała też 
spełniać wymagań stawianych przez władze szkolne prywatnym szkołom i zakładom 
wychowawczym. Według sprawozdania z roku 1937 ochronka zajmowała dwie sale, 
o powierzchni 35 m2 i 31,5 m2. Kadrę wychowawczą stanowiły wówczas s. Alina 
Kolak i s. Rufina Szostek. Obie były absolwentkami szkoły powszechnej i posiadały 
praktykę w wykonywanym zawodzie, a nadto druga ukończyła dokształcający „kurs 
ochroniarski”54.

Siostry nie tylko opiekowały się dziećmi, ale zapewniały im chrześcijańskie wycho-
wanie, zabawę i naukę. Wieczorami w ochronce spotykały się dziewczęta na czytanie 
żywotów świętych i organizowanie wieczornic55. Pozostające pod opieką zakonnic 
dzieci udzielały się również w lokalnym środowisku na niwie kulturalnej. Przykła-
dowo w grudniu 1929 r. w sali „Sokoła” zaprezentowały przedstawienie Sen Zosi 
i pokazy gimnastyczne. Jak odnotowano: „Sala w sokole była wypełniona po brzegi. 
Wszyscy byli zachwyceni, a szczególnie dziećmi małemi. Pan starosta miał się wyra-
zić, że nie wiedział, że ochronka tyle robi. Salę dostałyśmy darmo i światło, bufetem 
zajęły się panie i panowie. Czystego dochodu miałyśmy 300 zł. Pracy z przygotowa-
niem było ogromnie dużo, bo nie tylko trzeba wszystko przygotować, ale za wszyst-
kiem chodzić, ale dzięki Bogu wszystko się skończyło pomyślnie”56.

Podczas okupacji niemieckiej nastąpiła czasowa przerwa w działalności ochronki. 
Trwała ona od 10 października 1939 r. do 5 stycznia 1940 r. W tym czasie pomiesz-
czenia zakładu były zajmowane przez stacjonujące tam wojska niemieckie. Podobne 
sytuacje, lecz zasadniczo kilkudniowe, zdarzały się również w kolejnych latach wo-
jennych. Ochronka była też nieczynna w listopadzie 1943 roku z powodu panowania 
w okolicy epidemii czerwonki57. Po zakończeniu działań wojennych siostry kontynu-
owały pracę w ochronce. Szybko jednak nad działalnością tą roztoczono kuratelę ko-

53  List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 17 września 1924 r., s. 1-2.
54  AGGS, AKGS, B I a,18, Pismo s. Eleonory Jankiewicz do Rady Szkolnej Powiatowej w Kolbuszowej 
z 10 lutego 1933 r., s. 1, mps; AGGS, AKGS, B I a,18, Pismo przełożonej ochronki kolbuszowskiej do Sta-
rostwa Powiatowego w Kolbuszowej z 28 lutego 1937 r., s. 1, mps.
55  H. Chojnacka, B. Jurczyńska, 100 lat służby Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi 
Panny Niepokalanie Poczętej na ziemi kolbuszowskiej, ZK, 2002, nr 11, s. 16.
56  AGSS, AKGS, A II h,27, List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 22 grudnia 1929 r., s. 1-2.
57  A. Szelęgiewicz, Zarys dziejów, s. 35.



374

munistycznych władz państwowych. W roku 1950 zarząd nad ochronką, traktowaną 
jako przedszkole, objęło Zrzeszenie Katolików „Caritas”58.

W roku 1955 przedszkole zostało przeniesione w nowe miejsce. Wiązało się 
to z licznymi remontami i inwestycjami. Budynek został odnowiony z zewnątrz. 
W kuchni ustawiono piec kaflowy oraz zainstalowano lamperię. Wykonano też drzwi 
do kuchni i spiżarni. Jednocześnie uzupełniono ogrodzenie budynku i przyległego 
doń ogrodu. Dzięki temu częściowo rozwiązano problemy lokalowe, które utrudniały 
funkcjonowanie ochronki. Usunięto też przeszkodę, jaką było przenoszenie posiłków 
z kuchni do przedszkola, co było kłopotliwe zwłaszcza zimą. W lipcu 1958 roku roz-
poczęto prace przy założeniu instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ochronce. Koszt 
tej inwestycji wyniósł 30.000 zł. Część tej kwoty siostry kolbuszowskie pokryły 
z własnych funduszy, a resztę przekazał zarząd zgromadzenia ze Starej Wsi59.

Wewnętrzne życie wspólnoty ochronkowej obfitowało w różne atrakcje i przeżycia 
duchowe. Każdy rok pracy rozpoczynał się i kończył specjalnym nabożeństwem para-
fialnym w kościele, w którym uczestniczyły zakonnice, dzieci i ich rodzice. Corocznie 
w grudniu organizowano dla podopiecznych spotkanie ze św. Mikołajem. W okresie 
Narodzenia Pańskiego dzieci prezentowały jasełka w sali parafialnej, przykładowo 
w roku 1958 sztukę pt. Misterium o Bożym Narodzeniu, a rok później – „Misterium 
religijne”. Osobne inscenizacje przedstawiano niekiedy z okazji Dnia Dziecka i Dnia 
Matki, jak spektakl Kasia gąski pogubiła w roku 1960. Wspólnotę umacniały spotka-
nia opłatkowe i „święcone”. Niekiedy organizowano również wycieczki o charakte-
rze pielgrzymki. Dla przykładu w maju 1959 roku urządzono wyjazd do sanktuarium 
maryjnego w Leżajsku. „Rodzice dzieci wystarali się o PKS osobowy, który dzięki 
kierowcy podwiózł wycieczkowiczów pod sam Klasztor. Przed cudownym obrazem 
Matki Najśw. odprawiła się Msza św. w intencji dzieci i ich rodziców, podczas której 
dzieci śpiewały pieśni ku [czci] Matki Najśw. Jeden z OO. Bernardynów oprowa-
dzał po kościele i opowiedział dzieje tamtejszego Klasztoru. Dzieci i mamusie były 
zachwycone pięknem kościoła. Pokupiły sobie i domownikom różne miłe pamiątki. 
Następnie w (…) ochronce w Leżajsku dostały dzieci obiad i popołudniu wracając 
wstąpiły do Łańcuta, gdzie zwiedziły zamek”. Kończenie formacji przedszkolnej wy-
raziście ukazywało głębokie relacje wiążące zakonnice z dziećmi. Świadczy o tym 
dobrze zapis z kroniki zakonnej z roku 1958: „Pożegnanie dzieci odchodzących 
do szkoły miało charakter rodzinnej rozłąki. Dzieci przywiązane do Sióstr z płaczem 
opuszczały przedszkole. Rodzice również okazali wiele wdzięczności za pracę i wy-
chowanie ich pociech”60.

Nasilenie antykościelnej polityki władz państwowych na początku lat 60. minio-
nego wieku spowodowało usunięcie zakonnic z tej placówki. Administracja świecka 
przejęła ochronkę 17 lipca 1962 r. Pierwsze kroki w tym celu podjęte zostały kilka 
miesięcy wcześniej. Już w dniu 8 stycznia 1962 r. siostry otrzymały pismo zawiada-
miające je o planowanym przejęciu przedszkola przez personel świecki. Jak zapisały 

58  APK, LMK, [b.s.], rps.
59  Kolbuszowa – Ochronka 1924-1967, s. 14-16, 19.
60  Tamże, s. 17-19, 21, 23-24, 29.
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w swojej kronice, „Dnia 8.1.1962 przyszedł jakiś wysłannik tut. władz, celem zawia-
domienia nas o likwidacji naszego przedszkola i mieszkania dla świeckiej kierow-
niczki z dniem 31 stycznia 1962. Wiadomość tę przyjęłyśmy z wielkim bólem, gdyż 
nie tylko pracę nam odbierają, lecz i mieszkania chcą nas pozbawić”61.

Z dniem 14 maja tegoż roku zakonnice podpisały porozumienie, na mocy którego 
zostały zwolnione z pracy i zobowiązały się do przygotowania pomieszczeń ochron-
kowych do przekazania ich komisji rządowej. Praca służebniczek w ochronce trwała 
do końca czerwca 1962 roku. Pół miesiąca później administracja państwowa prze-
jęła dwie sale przedszkolne wraz z szatnią i umywalnią62. „Oddanie, choć z wielką 
przykrością i przyjęcie odbyły się w spokoju. [Przedstawiciele władz] Podziwiali, że 
wszystko jest ułożone w porządku i zgodnie, AK że w dwóch godzinach ukończono 
wszystko, łącznie z pisaniem protokołów”63.

Pewną próbą kontynuacji tradycji zakładu była opieka nad 9-10 dzieci w wieku 
przedszkolnym, których oboje rodzice pracowali zarobkowo. Działalność tę siostry 
podjęły w roku 196564. Kronika zakonna w ten sposób przedstawia tę formę dzia-
łalności: „1 września Siostra Przełożona objęła w opiekę w naszym domu kilkoro 
dzieci przedszkolnych. Na żywienie ich dają rodzice w pieniądzach lub w prowian-
tach”. Opiekunowie dzieci wspomagali też siostry w różnych pracach, m.in. w polu 
i ogrodzie65.

Ilość dzieci uczęszczających do kolbuszowskiej ochronki nie była stabilna w po-
szczególnych latach. Trudno ocenić tę liczbę odnośnie do zakładu weryńskiego. 
Od chwili otwarcia ochronki w Kolbuszowej ilość ta oscylowała między 50 a 69 
dziećmi. Duży jej spadek zaistniał w pierwszych latach II wojny światowej, ale 
później wróciła ona do poprzedniego poziomu. Najwięcej podopiecznych odnoto-
wano w roku zakończenia wojny – aż 80. W ostatnich latach działalności ochronki 
uczęszczało do niej zaledwie 30 dzieci. Ta mała liczba była niewątpliwie związana 
z nieprzychylnym nastawieniem władz państwowych do działalności oświatowo-wy-
chowawczej sióstr zakonnych. Zestawienie ilości dzieci z kolbuszowskiej ochronki 
w wybranych latach ukazuje poniższa tabela66.

Rok Ilość dzieci
1925 50
1928 54
1932 60
1935 69
1937 60
1939 50

61  Tamże, s. 36-37.
62  H. Chojnacka, B. Jurczyńska, s. 17.
63  Kolbuszowa – Ochronka 1924-1967, s. 40.
64  A. Szelęgiewicz, Zarys dziejów, s. 35.
65  Kolbuszowa – Ochronka 1924-1967, s. 54-55.
66  A. Szelęgiewicz, Zarys dziejów, s. 35.
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Rok Ilość dzieci
1940 30
1941 35
1943 60
1944 70
1945 80
1946 50
1947 60
1957 30
1962 30

W ostatnich latach, już w ramach diecezji rzeszowskiej, siostry służebniczki wró-
ciły do swoich korzeni i otworzyły w Kolbuszowej ochronkę dla dzieci. Myśl o niej 
zaistniała już na początku lat 90. XX wieku. Pierwszym krokiem ku temu była budo-
wa nowego domu rozpoczęta 4 lipca 1994 r.67 Reaktywowana ochronka otwarła swo-
je podwoje niedługo później. Świadectwem tego jest zapis z kolbuszowskiej kroniki 
parafialnej z roku 1996: „Siostry Służebniczki NMP pracujące przy parafii rozpoczęły 
z początkiem października prowadzenie (…) ochronki dla dzieci w wieku 3-5 lat”68. 
Ochronka przyjęła formę przedszkola niepublicznego. Zakład był czynny w dni robo-
cze od godz. 700 do 1600, a siostrom powierzono opiekę nad około 30 dzieci. Pierwszą 
dyrektorką ochronki została przełożona domu s. Małgorzata Koćwin, a pomocą słu-
żyła jej s. Hiacynta Maciejowska. W ochronce znalazły zatrudnienie również osoby 
świeckie. Przykładowo w roku 2002 pracowały tam panie: Teresa Jadach i Agniesz-
ka Żądło. Placówka czerpała środki na swoje utrzymanie ze składek rodziców pod-
opiecznych oraz z dotacji gminnej69.

2. Pozostałe formy działalności opiekuńczo-wychowawczej

W drugiej połowie lat 20. minionego wieku siostry były zaangażowane m.in. 
w pracę w bursie dla chłopców. Świadectwo o tym szczególe działalności zakonnej 
złożył w roku 1924 dziekan kolbuszowski, mówiąc publicznie podczas poświęcenia 
ochronki: „zaledwie siostry przybyły do Kolbuszowej, już dużo zrobiły, bo od pierw-
szego dnia zajęły się gotowaniem chłopcom z Bursy i to bezinteresownie, aby ulżyć 
rodzicom, żeby mieli mniejszą opłatę”70. Obowiązki te służebniczki spełniały dość 
krótko, bowiem już w grudniu 1924 roku bursa została rozwiązana71.

* * *

67  L. Bochenek, 93 lata pracy Sióstr Służebniczek w Kolbuszowej, ZK, 1995, nr 11, s. 5.
68  LMK.
69  Sza, s. 8; N. Bigus, Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, PF, 2002, 
nr 4, s. 12-13.
70  List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 17 września 1924 r., s. 2.
71  Kolbuszowa – Ochronka 1924-1967, s. 5-6. 
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Kolejną płaszczyzną działalności opiekuńczo-wychowawczej sióstr w Kolbuszo-
wej było włączanie się w akcję kolonii wakacyjnych dla dzieci z Górnego Śląska. 
Wczasy te były organizowano we współpracy ze Związkiem Obrony Kresów Za-
chodnich (późniejszym Polskim Związkiem Zachodnim), a honorowy patronat nad 
tymi działaniami w latach 1927-1932 przyjęła żona prezydenta Rzeczypospolitej Mi-
chalina Mościcka. Po raz pierwszy miało to miejsce w roku 1927. W późniejszych 
latach działalność ta była kontynuowana, choć trudno ocenić, z jaką częstotliwością.

Ze szczegółami tej formy pracy zapoznaje m.in. list s. Aliny Kolak z 30 sierpnia 
1927 r.: „Dziesiątego sierpnia odjechali od nas ci chłopcy z Śląska. Trochę my oddy-
chały, to było męczące, nie można było ich ani na chwilę zostawić samych, bo zaraz 
coś zwojowali. Jeden ojciec pisał do nas i dziękował za opiekę, a tych drugich nie, 
bo ich rodzice nie umią pisać po polsku prawie wszyscy, a zresztą ten jeden był syn 
urzędnika, a ta reszta robotników, to mniej oceniają co się robi dla nich. Wiele sko-
rzystali przez ten czas i na ciele, a i co do polskości, bo się nauczyli mówić po pol-
sku. To tacy Polacy na górnem Śląsku, jak Polacy na rusinach, że się wstydzą mówić 
po polsku, bo by ich nazywali <<mazury>>, a na górnem Śląsku góralami (…). Ks. 
Dziekan na ostatniem posiedzeniu mówił do tych panów komitetowych, że wiele zko-
rzystali (…). Po odjeździe tych chłopców ks. Dziekan zwołał komitet do ochronki, 
przedstawił rachunki dochodów i rozchodów, i potem wszyscy ci z komitetu, tak pa-
nie i panowie na czele ks. Dziekana, dziękowali nam za opiekę i prosili, aby i na drugi 
rok przyjąć te dzieci”. Wiadomo także, iż przynajmniej w roku 1930 w ramach kolo-
nii wakacyjnych siostry gościły w swojej ochronce dziewczynki z Górnego Śląska72.

* * *
Do pracy oświatowo-wychowawczej sióstr zakonnych zaliczyć też trzeba kursy 

zawodowe organizowane w okresie międzywojennym. Brały w nich udział dziew-
częta z parafii kolbuszowskiej, głównie z miasta, będące uczennicami miejscowego 
gimnazjum. Zapisy na te kursy ogłoszono już w roku 1924. Szkolenia rozpoczęły się 
we wrześniu tegoż roku i wzięło w nich udział 25 dziewcząt. Na początku następne-
go roku s. Alina Kolak notowała: „Prowadzimy pracownię robót ręcznych, t.j. haftu 
białego i kolorowy, koronki klockowe, siatki, mereszki”73. Świadectwa z jesieni 1925 
roku informowały dodatkowo, że w szkoleniach tych uczestniczyło 40 osób uczęsz-
czających do klas od III do VIII. Za prowadzenie tych kursów placówka otrzymywała 
pewne gratyfikacje, ale trudno określić, czy od parafii, czy ze strony władz miejskich. 
Jednocześnie zapisano, że siostry nie organizowały osobnych kursów robótek ręcz-
nych, które były oczekiwane w środowisku lokalnym74.

Dodać do tego trzeba, że w okresie międzywojennym jedna z sióstr przez pewien 
czas zajmowała funkcję nauczycielki zawodu w kolbuszowskim gimnazjum. Zaję-

72  AGSS, AKGS, A II h,27, List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 30 sierpnia 1927 r., s. 2-4; 
AGGS, AKGS, B I a,18, Pismo Władysława Wianeckiego do Sióstr Służebniczek w Kolbuszowej z 8 wrze-
śnia 1930 r., mps.
73  AGSS, AKGS, A II h,27, List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 8 lutego 1925 r., s. 2.
74  List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 18 października 1925 r., s. 2-3.
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cia takie – zarówno organizowane w ramach kursów prywatnych, jak i przedmiotów 
szkolnych – obejmowały umiejętności z zakresu kroju, szycia i gotowania. Działal-
ność tę zakonnice prowadziły do roku 194675.

* * *
W okresie powojennym siostry kolbuszowskie przez pewien czas prowadziły miej-

scowy sierociniec. Dom Dziecka w tym mieście został powołany z dniem 21 listopa-
da 1945, a jego organem założycielskim było Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej. 
Rok później, 17 listopada 1946 r., zakład został przekazany w zarząd Komitetu Opie-
ki Społecznej. Placówka była przeznaczona dla sierot i półsierot. Jej podopiecznymi 
były dzieci w wieku 2-10 lat z terenu powiatu kolbuszowskiego. Dom Dziecka został 
zlokalizowany w placówce zakonnej, zaś personel wychowawczy stanowiły siostry 
służebniczki. Zaznaczyć należy, że chociaż nie została spisana umowa najmu, to sio-
stry otrzymywały miesięczny czynsz w wysokości 500 zł.

Początki sierocińca obfitowały w liczne problemy. Siostry proponowały, aby był 
on przeznaczony na 16 osób. Kuratorium postawiło jednak warunek, że Dom Dziecka 
ma liczyć przynajmniej 20 osób. Nadto siostry usłyszały: „Jeżeli nie ma infirmerii, 
umywalki i oprócz kuchni osobnej pralni, szkoda myśleć o zakładzie”76. Skompleto-
wanie wyposażenia przyniosło wiele trudu. Łóżka dla dzieci siostry otrzymały od le-
karza powiatowego, sienniki wypożyczyła przełożna szpitala. Na zamówienie zostały 
wykonane: dwa stoły, krzesła, szafa na bieliznę oraz umywalka na pięć osób. Na za-
płatę za te meble Komitet Opieki Społecznej przekazał kwotę 15.000 zł, a „Caritas” – 
8.000 zł. Dużym niedostatkiem była mała powierzchnia użytkowanych pomieszczeń. 
Z tego powodu siostry skarżyły się: „Łóżek ledwie zmieściło się 16 tak jak na wstępie 
obliczyłam (…). Siostry mają bardzo ciasno. Dwie śpimy w pokoiku gościnnym, jed-
na u dzieci i dwie w malutkim pokoiku przy kuchni”77.

Jak wykazała wizytacja przeprowadzona w roku 1948, działalność sierocińca 
została oceniona bardzo dobrze. Sporządzony opis informował o budynku zakładu: 
„odmalowany farbami klejowymi, pokoje są suche, jasne, podłogi drewniane i za-
puszczone farbami olejnymi na kolor czerwony”. Pewnym niedostatkiem był brak ka-
nalizacji oraz sieci elektrycznej. Woda była czerpana z pobliskiej studni, ale do umy-
walni została podłączona bieżąca woda. W świetlicy każde dziecko posiadało osobny 
stolik i krzesło. W zakładzie wydzielono osobne pomieszczenia na kuchnię, pralnię, 
magazyn i spiżarnię. Przy sierocińcu znajdował się ogród, do którego dzieci miały 
wolny dostęp, a w miesiącach letnich korzystały z sadu. Wychowankowie spożywali 
posiłki wspólnie pod nadzorem opiekunek. Wymogi higieniczne i estetyczne ocenio-
no pozytywnie. Dom Dziecka nie posiadał wszakże izolatki, co było spowodowa-
ne brakami lokalowymi. W przypadku cięższej choroby pensjonariusze byli leczeni 
w miejscowym szpitalu.

75  A. Szelęgiewicz, Zarys dziejów, s. 36.
76  AGSS, AKGS, A II h,56, List s. Ignacji Rogowskiej do Matki Generalnej z 24 września 1946 r., s. 1.
77  AGSS, AKGS, A II h,56, List s. Ignacji Rogowskiej do Matki Generalnej z 29 listopada 1946 r., s. 1.
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Jak zaznaczono w protokole wizytacyjnym, „W Zakł[adzie] pracuje personel za-
konny. Personel umysłowy pracuje od 5-ej rano do 21 wieczór. Z dni wolnych Zakład 
nie korzysta, gdyż niedziele i święta wymagają więcej pracy niż w dnie powszednie. 
Personel zakonny w całości wywiązuje się z powierzonych mu zadań, dzieci wy-
chowywane są karnie i przykładnie w duchu demokratycznym. Na zadawane przeze 
mnie pytania o członków Rządu RP dawały mądre i trafne odpowiedzi. (…) Ogólnie 
zakład Domu Dziecka j[est] prowadzony wzorowo i przykładnie. Dzieci otrzymują 
wychowanie moralno-społeczne w duchu demokratycznym. Personel zakonny wkła-
da wiele pracy dla <<małych obywateli>> jako przyszłość Społeczeństwa Narodu 
Polskiego”78.

Ilość podopiecznych w Domu Dziecka w Kolbuszowej była zróżnicowana. Po-
czątkowo była to grupa 7 dzieci w wieku 4-13 lat. W roku 1947 ich ilość zwiększono 
do 22. Sierociniec został zamknięty z dniem 1 marca 1949 r. Likwidacja była jednym 
z przejawów akcji laicyzacji podobnych placówek opiekuńczo-wychowawczych.  
21 ówczesnych wychowanków przeniesiono do Państwowego Domu Dziecka 
w Smoczce koło Mielca, pozostającego już pod państwowym zarządem79.

* * *
W drugiej połowie minionego wieku siostry realizowały działalność opiekuńczo-

wychowawczą, a jednocześnie posługę głoszenia słowa Bożego, również poprzez ka-
techizację. Dodać należy, że zaangażowanie sióstr nie ograniczało się tylko do prze-
kazywania wiedzy, ale obejmowało również troskę o wystrój sal katechetycznych. 
Przykładowo w lutym 1963 roku służebniczki namalowały obrazy religijne obrazują-
ce historię zbawienia, dotyczące zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Podob-
nie pracowały zresztą i w późniejszym okresie80.

Od roku 1962 zakonnice przekazywały prawdy objawione dzieciom w wieku 
przedszkolnym W roku 1968 katechizacja służebniczek objęła również uczniów nie-
których klas szkolnych. Według zachowanych informacji, w roku 1967 na naukę re-
ligii uczęszczało do sióstr 50 przedszkolaków. W roku 1975 katechizacja 120 dzieci 
przedszkolnych była realizowana w czterech punktach, zaś katechizacja 190 uczniów 
w jednym punkcie. Rok później ilość uczniów wzrosła do 600, a młodszych dzieci 
do 150. Jednocześnie ilość przedszkolnych punktów katechetycznych wzrosła do sze-
ściu. W roku 1977 siostry miały pod swoją pieczą 330 przedszkolaków w siedmiu 
punktach oraz 550 dzieci szkolnych w jednym punkcie81.

Po powrocie religii do szkół zakonnice znalazły swoje miejsce również w środo-
wisku szkolnym, zarówno na szczeblu podstawowym, jak i zawodowym, a później 
również gimnazjalnym. Na tym polu niejednokrotnie dały się poznać jako dobrze 

78  AGSS, AL, Kopia sprawozdania z lustracji Domu Dziecka w Kolbuszowej z 17 stycznia i 5 lutego 
1948 r., s. 1-2.
79  A. Szelęgiewicz, Zarys dziejów, s. 35-36.
80  Kolbuszowa – Ochronka 1924-1967, s. 44-45. 
81  A. Szelęgiewicz, Zarys dziejów, s. 36.
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przygotowane nauczycielki. Uznanie ze strony środowiska pedagogicznego wyrażało 
się m.in. w powierzaniu im funkcji wychowawcy klas. Przykładem opinii wystawia-
nej siostrom przez ich świeckich zwierzchników mogą być słowa dyrektora Zespołu 
Szkół Zawodowych w Kolbuszowej oceniające wiedzę i umiejętności s. Janiny Sta-
szałek: „siostra Janina w trakcie pracy duszpasterskiej wśród młodzieży naszej szkoły 
dała się poznać jako wspaniały organizator pracy dydaktycznej oraz jako ceniony 
wychowawca umiejący znaleźć wspólny język z niejednokrotnie trudną młodzieżą. 
Włożyła dużo pracy i energii w zorganizowanie i upiększenie sali katechetycznej 
(…). Siostra Janina wykazała się dużą operatywnością w organizacji rekolekcji za-
mkniętych dla dziewcząt z klas maturalnych. Za swoją wzorową pracę dydaktyczno-
wychowawczą, jak i społeczną na rzecz szkoły została wyróżniona Nagrodą Dyrekto-
ra Szkoły w grudniu 1997 r.”82

* * *
Przejawem pracy wychowawczo-formacyjnej, a jednocześnie posługi duszpa-

sterskiej sióstr była m.in. opieka nad kościelnymi ruchami i zespołami religijnymi. 
W okresie międzywojennym dotyczyło to przede wszystkim pracy z żeńską częścią 
Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, przekształconego później w Katolickie Stowa-
rzyszenie Młodzieży Żeńskiej. Zadanie to podjęły siostry od początku 1929 roku 
i objęło ono przede wszystkim troskę o oddziały istniejące na terenie wiosek. Inicja-
tywę tę poddali miejscowi kapłani, którzy zaproponowali tę pracę siostrom służeb-
niczkom83. Wedle zachowanych informacji, w roku 1932 do stowarzyszenia należały 
32 dziewczęta, w roku 1936 – 33 dziewczęta, dwa lata później – 36 dziewcząt, zaś 
w roku wybuchu II wojny światowej – 30 dziewcząt84.

Oprócz formacji religijnej zakonnice szerzyły też działalność kulturalno-społecz-
ną. Przejawem tego były sztuki teatralne wystawiane przez dziewczęta, przykłado-
wo spektakl Perły Najświętszej Maryi Panny z okazji wspomnienia św. Mikołaja 
w roku 1929. W tym samym roku siostry zajęły się przygotowaniem kostiumów te-
atralnych na jasełka dla chłopców ze Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej85. Rok póź-
niej, z dniem 5 stycznia 1931 r., siostry zorganizowały dla członkiń stowarzyszenia 
kurs robót ręcznych86. Kolejne szkolenie dla dziewcząt rozpoczęte zostało w lutym 
1933 roku i trwało do 3 marca. Obejmowało ono znajomość robót ręcznych i szycia.  
S. Alina Kolak pisała o tym kursie: „Siostra z Cmolasu mi pomogła, była 9 dni. 
Dziewczęta dużo skorzystały, my materjalnie prawie nic, było ich 25 i miały zapłacić 

82  AGSS, APTS, XVIII,3, Pismo Edwarda Mazura do Zarządu Generalnego Sióstr Służebniczek w Sta-
rej Wsi z 2 lipca 1998 r., s. 1-2, mps.
83  AGSS, AKGS, A II h,27, List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 17 grudnia 1928 r., s. 2-3.
84  A. Szelęgiewicz, Zarys dziejów, s. 35.
85  List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 22 grudnia 1929 r., s. 1-2.
86  AGSS, AKGS, A II h,27, List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 1 stycznia 1931 r., s. 1.
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2 zł za opał, ale nie wszystkie dały, bieda że niektóre nie miały na papier do rysowa-
nia. S. z Cmolasu dałam 20 zł i opał i po całem dochodzie”87.

* * *
W okresie okupacji niemieckiej i późniejszej rzeczywistości Polski Ludowej 

wszelkie stowarzyszenia katolickie zostały rozwiązane. Siostry nie porzuciły jednak 
idei pracy z grupami religijnymi. Od roku 1976 zajmowały się m.in. członkami Ru-
chu „Światło-Życie”. Początkowo grupa ta skupiała 50 dziewcząt, ale organizacja ze-
społu oraz ilość należących doń osób ulegały częstym zmianom88. Pod swoją kuratelę 
zakonnice wzięły też Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci oraz dziecięce koła różańcowe. 
Zajmowały się również organizowaniem dni skupienia dla młodzieży żeńskiej89.

Wspomnieć też należy osobno o Dziewczęcej Służbie Maryjnej. Był to zespół ko-
ścielny skupiający dziewczęta od trzeciej klasy szkoły podstawowej do trzeciej klasy 
gimnazjum. Grupą tą opiekowały się siostry służebniczki. Formacja wewnątrz zespo-
łu przebiegała kilkustopniowo. Z biegiem czasu dziewczęta mogły osiągać kolejne 
stopnie: dziecka Maryi, bielanki, przyjaciółki misji, choralistki, samarytanki i nazare-
tanki. Dziewczęca Służba Maryjna spotykała się na specjalnych zebraniach, a jej pro-
gram formacyjny obejmował m.in. kształtowanie postaw oraz naśladownictwo cnót 
Matki Bożej. Zadaniem tej grupy było m.in.: czytanie lekcji i śpiewanie psalmów 
podczas Mszy św., czynny udział w różnego rodzaju procesjach, angażowanie się 
w życie parafialne. Niektóre członkinie zespołu przynależały również do Papieskie-
go Dzieła Misyjnego Dzieci. Ich charakterystycznym strojem były długie niebieskie 
spódnice i pelerynki z inicjałem imienia Maryi90.

III. Działalność charytatywna sióstr
Drugą ważną płaszczyzną działalności służebniczek jest ich posługa charytatyw-

na. Ta troska o osoby chore i biedne stanowiła głębokie i czytelne wypełnienie Chry-
stusowego przykazania miłości bliźniego, jak również kościelnego nakazu pełnienia 
uczynków miłosiernych. Od samego początku swej obecności w Weryni, a później 
w Kolbuszowej, siostry śpieszyły ze wsparciem dla obłożnie chorych i cierpiących. 
Pomoc ta obejmowała nie tylko towarzyszenie w cierpieniu, lecz również konkretne 
zabiegi medyczne. W najwyższym stopniu uwidoczniło się to podczas prowadzenia 
przez dwie dekady szpitala. Nie można jednak zapomnieć i o innych formach pracy 
charytatywnej, w tym również pomocy modlitewnej. Z miłością bliźniego wiąże się 
miłość Boga i Kościoła, która w zewnętrznym wymiarze była realizowana poprzez 
troskę o wystrój świątyń i włączanie się w pracę duszpasterską.

87  List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 5 lutego 1933 r., s. 3-4; List s. Aliny Kolak do Matki 
Przełożonej z 12 marca 1933 r., s. 3-4.
88  Por. A. Szelęgiewicz, Zarys dziejów, s. 36.
89  L. Bochenek, s. 5; Sza, s. 8.
90  B. Jurczyńska, DSM – Dziewczęca Służba Maryjna, PF, 2002, nr 4, s. 27.
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1. Prowadzenie szpitala

Jak ujmują współczesne konstytucje zgromadzenia, „Zgodnie z wolą Założyciela, 
z miłością służymy chorym i cierpiącym tak w lecznictwie zamkniętym, jak i otwar-
tym oraz w domach prywatnych. Nie ograniczając się tylko do umiejętnej pielęgnacji, 
staramy się nieść im ulgę wszelkimi sposobami, na jakie zdobyć się może prawdzi-
wa dobroć serca, przynaglana miłością ewangeliczną. (…) Chorym – w szpitalach, 
domach opieki czy domach prywatnych, a także przychodzącym do naszych domów 
– służymy w charakterze pielęgniarek lub opiekunek ze znajomością zawodu i z mi-
łością jak Chrystusowi. Swoim współczuciem i delikatnością w posłudze staramy się 
przynosić im ulgę tak, jak same pragnęłybyśmy jej doznać we własnej chorobie”91.

Działalność charytatywną na ziemi kolbuszowskiej zakonnice rozwinęły w pełni 
podczas wieloletniej pracy w nowo utworzonym szpitalu w Kolbuszowej. Zadanie 
to siostry podjęły w trudnym okresie wojennym. Sam zakład powstał w roku 1942 
jako odpowiedź na panującą wówczas epidemię tyfusu i czerwonki. Organizatorem 
było miasto, które uzyskało na to stosowną zgodę okupacyjnej administracji niemiec-
kiej. Ten prowizoryczny szpital został umiejscowiony w budynku szkolnym. Przez 
pewien czas w funkcjonowanie lecznicy była zaangażowana s. Alina Kolak. W lu-
tym następnego roku szpital został zreorganizowany i przeniesiony do siedziby Po-
wiatowego Ośrodka Zdrowia92. Dyrektor szpitala wymógł na placówce zakonnej, że 
od samego początku w szpitalu zamieszkała jedna z sióstr. W późniejszym czasie – 
w miarę rozwoju zakładu – zakonnic przybyło93. Z dniem 22 lutego 1943 r. w szpitalu 
epidemicznym zamieszkały dwie służebniczki: s. Ignacja Jachym i s. Ewelina Kaniu-
ga. Niewiele później dołączyły do nich s. Benigna Rataj i s. Anzelma Gońka94.

O początkach szpitala informuje obrazowo kronika zakonna: „Było to w roku 1943 
podczas okupacji niemieckiej. Pośród ludności gnębionej przez okupanta szerzyła się 
epidemia tyfusu i czerwonki. Dziesiątki chorych leżało po domach bez żadnej opie-
ki lekarskiej i pielęgniarskiej, co sprzyjało rozwojowi chorób zakaźnych. Powiatowe 
władze sanitarne chcąc zapobiec szerzeniu się epidemii zorganizowały w szkole po-
wszechnej przy kościele tymczasowy szpital dla zakaźnie chorych. Wówczas okazało 
się, że konieczną jest stała opieka pielęgniarska, a także i kucharska dla przyrządzania 
diety dla chorych. Toteż lekarze miejscowi zwrócili się prośbą do tutejszych naszych 
Sióstr pracujących w ochronce, by objęły opieką zakaźnie chorych. Siostry chętnie 
się zgodziły, lecz nie mogły podołać dwom obowiązkom, więc ówczesna Przełożo-
na Sióstr S. Kolakówna Alina poprosiła Przewielebną Matkę Generalną o przysłanie 
kwalifikowanej pielęgniarki i dietetyczki, celem odpowiedniej pielęgnacji chorych”95.

91  Konstytucje Zgromadzenia, s. 38.
92  A. Szelęgiewicz, Zarys dziejów, s. 37.
93  Por. List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 21 lutego 1943 r., s. 1-2.
94  A. Szelęgiewicz, Zarys dziejów, s. 37; H. Chojnacka, B. Jurczyńska, s. 17.
95  AGGS, APTS, XIX, Kolbuszowa – szpital. Wiadomości kronikarskie SS. Służebniczek NMP NP. 
1943-1963, s. 5-6.
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W późniejszym czasie lecznica została przekształcona w szpital powszechny. Wio-
sną 1946 roku zlokalizowano go w nowej, tym razem już własnej siedzibie. W na-
wiązaniu do tego już 13 października 1945 r. dyrektor zakładu i starosta powiatowy 
pisali do matki generalnej w Starej Wsi: „W związku z będącą w toku rozbudową 
Szpitala Państwowego w Kolbuszowej Wydział Powiatowy reflektuje na zatrudnie-
nie Sióstr Służebniczek. Prosimy o przewidzenie następujących Sióstr: 1) przełożona 
z równoczesnym prowadzeniem administracji, 2) operacyjno-opatrunkowa, 3) we-
wnętrzna, 4) zakaźna, 5) kuchenna. Siostra Ignacja Jachimówna wyraziła chęć zosta-
nia na oddziale zakaźnym, na co zgadzamy się. W miejsce obecnej Siostry kuchennej  
S. Czuczman Anieli proszę o skierowanie S. Kaniuga Eweliny, która poprzednio 
pracowała w naszym szpitalu ku naszemu wielkiemu zadowoleniu, wykazując wiele 
chęci i umiejętności w prowadzeniu kuchni i gospodarki kuchennej. Chwilowo jest 
nam już potrzebna Siostra opatrunkowa-chirurgiczna dla pielęgnacji chorych chirur-
gicznych, którą proszę skierować możliwie w krótkim czasie. Warunek zasadniczy 
– wiek Sióstr do lat 40”96. Na powyższą prośbę matka generalna Eleonora Jankie-
wicz odpowiedziała pozytywnie, przydzielając zarówno zakonnicę odpowiedzial-
ną za sprawy chirurgiczne, która przybyła ze szpitala w Łodzi, jak i wspomnianą 
s. Ewelinę Kaniugę. Zadeklarowała się również do przysłania w odpowiednim czasie 
dalszych zakonnic. Pewne zastrzeżenie wniosła tylko do warunku wiekowego, gdyż 
trudno było wówczas znaleźć młodsze siostry ze stosownym doświadczeniem i wy-
maganą praktyką97.

Z początkami pracy w szpitalu zapoznaje m.in. list s. Heleny Otylii Jasińskiej  
z 17 czerwca 1946 r. Według tego źródła, siostry objęły nowy szpital w dniu 7 czerw-
ca tegoż roku. Był to dość duży, posądowy budynek, który nie do końca został do-
stosowany do potrzeb szpitalnych. Brakowało budynków gospodarczych, nie został 
również jeszcze zakończony remont mieszkania dla zakonnic. Przez pewien czas nie-
które z nich mieszkały na sali chorych na oddziale zakaźnym, a inne – w kancelarii 
szpitala. Również i wyposażenie pozostawiało wiele do życzenia, czego dowodem 
była prośba sióstr, by mogły ze swojej poprzedniej placówki przywieźć choćby sza-
fę na ubrania98. W następnym roku warunki życia i służebniczek sióstr znacznie się 
poprawiły. Wiązało się to m.in. z odremontowaniem drugiego budynku na potrzeby 
szpitalne. Zorganizowano w nim zaplecze gospodarcze: kuchnię, magazyny, pralnię, 
a także ulokowano personel. Na potrzeby zakonnic przekazano cztery pokoje z dwo-
ma oddzielnymi wejściami99.

Z biegiem czasu ilość sióstr w szpitalu się zwiększyła. Uregulowane też zostały 
prawnie zasady i warunki ich pracy w tej placówce. Szczegóły tej kwestii naświetla 

96  AGSS, AKGS, B III a,19, List dyrektora szpitala w Kolbuszowej i starosty kolbuszowskiego do Matki 
Generalnej z 13 października 1945 r., s. 1, mps.
97  AGSS, AKGS, B III a,19, List s. Eleonory Jankiewicz do dyrektora szpitala w Kolbuszowej z 5 listo-
pada 1945 r., s. 1, mps.
98  Por. AGSS, AKGS, A II h,20, List s. Heleny Jasińskiej do Matki Przełożonej z 17 czerwca 1946 r., 
s. 1-2; AGSS, AKGS, A II h,20, List s. Heleny Jasińskiej do Matki Przełożonej z 26 września 1946 r., s. 2; 
H. Chojnacka, B. Jurczyńska, s. 17.
99  Kolbuszowa – szpital, s. 9.
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umowa zawarta w dniu 23 kwietnia 1947 r. między Wydziałem Powiatowym w Kol-
buszowej a generalną przełożoną służebniczek w Starej Wsi. Na mocy tego porozu-
mienia zgromadzenie zobowiązało się do delegowania ośmiu sióstr do objęcia funkcji 
oraz wykonywania czynności pielęgniarskich i administracyjnych w szpitalu powia-
towym w Kolbuszowej. W razie potrzeby ilość zakonnic mogła się zwiększać. Górny 
czas pracy określono na okres między 730 rano a 1930 wieczór z dwugodzinną przerwą 
obiadową. Wyjątkiem była konieczność obecności siostry pielęgniarki przy zabiegu 
bądź operacji. Zakonnice zobowiązały się natomiast do pełnienia we własnym za-
kresie dyżurów nocnych i w czasie przerw. Nad wypełnianiem powinności, zarówno 
przez siostry, jak i przez niższy personel, czuwała przełożona, będąca zarazem ad-
ministratorką. Przyjmowanie do pracy i zwalnianie niższego personelu pozostawiono 
w gestii dyrektora szpitala, zaś za zmiany sióstr na stanowiskach szpitalnych była od-
powiedzialna przełożona generalna zgromadzenia w porozumieniu z dyrekcją i kol-
buszowskim wydziałem powiatowym.

Powyższa umowa zabezpieczyła warunki materialne zakonnic. Administracja po-
wiatowa przyjęła na siebie obowiązek przydzielenia siostrom odpowiedniego, ob-
jętego klauzurą mieszkania wraz z umeblowaniem, jak również dostarczania opału, 
zapewniania energii elektrycznej i prania odzieży. Za swoją pracę służebniczki otrzy-
mywały wynagrodzenie w gotówce według IX, X i XI kategorii zaszeregowania. 
Każdego roku siostrom przysługiwał urlop wypoczynkowy, zaś w razie choroby przy-
sługiwało im świadczenie chorobowe. Zabezpieczona też została wolność religijna 
personelu szpitalnego drogą zapisu, że „ W wolnych od zajęć godzinach wolno będzie 
Siostrom brać udział w nabożeństwach i uroczystościach kościelnych w miejscowym 
kościele lub kaplicy szpitalnej”. Wydział powiatowy zadeklarował się jednocześnie, 
że postara się o urządzenie i utrzymanie kaplicy szpitalnej100.

Przez kolejne lata swojego istnienia szpital powoli się rozwijał. Wydzielono w nim 
trzy oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny i zakaźny. W roku 1947 był przystosowany 
do leczenia 60 osób, a w roku 1958 – 70 osób. Przez cały czas w działalność zakładu 
czynnie angażowały się zakonnice. Jedne siostry były zatrudnione w administracji, 
inne pracowały wśród chorych. Od samego początku obowiązki przełożonej i inten-
dentki objęła s. Helena Jasińska. S. Petronela Bełz ściągała koszty leczenia i pro-
wadziła księgi ruchu chorych. S. Urszula Warzybok zajmowała się z kolei pralnią 
i szyciem bielizny dla chorych. Pozostałym siostrom powierzono etaty pielęgniarskie. 
W roku 1950 obsada personalna wynosiła aż dwanaście służebniczek. Do sióstr bar-
dzo dobrze odnosili się dyrektorzy, którzy cenili je za poświęcenie, dyskrecję i pra-
cowitość. Dotyczyło to zarówno pierwszego dyrektora Antoniego Ferenca w latach 
1946-1948, jak i drugiego – Stanisława Krzaklewskiego.

W roku 1950 stanowisko wicedyrektora objął niechętnie nastawiony do zakonnic 
Wincenty Piłyński. Na fali komunistycznych działań antykościelnych, od 14 lipca 
1951 r. siostry były zwalniane z pracy. Pierwszy tego typu wypadek był związany 
z nadchodzącym świętem państwowym 22 lipca. Usunięto wówczas ze szpitala pięć 

100  AGSS, AKGS, B III a,19, Umowa Wydziału Powiatowego w Kolbuszowej z przełożoną generalną 
w Starej Wsi z 23 kwietnia 1947 r., s. 1-3, mps.
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sióstr: s. Helenę Jasińską, s. Albinę Sechman, s. Urszulę Warzybok, s. Felicję Ko-
perniak i s. Petronelę Bełzę. Wydarzenie to zostało bardzo głęboko przeżyte przez 
wspólnotę zakonną. Było ono tym bardziej bolesne, że czynniki partyjne próbowa-
ły udowodnić służebniczkom niegospodarność i dyletanctwo. Świadczy o tym zapis 
kronikarski: „Trudne i przykre było oddanie władzom świeckim całej administracji 
szpitalnej. Lecz protokół oddania wypadł całkiem dobrze – ku zadowoleniu wszyst-
kich Sióstr, gdyż mimo ciężkich warunków pracy Siostry spełniały swoje obowiązki 
jak najsumienniej”101.

Od roku 1951 na stanowiskach pracy pozostawiono jedynie służebniczki zatrud-
nione w kuchni i jako pielęgniarki. Pewna zmiana w administracji w tym względzie 
zaznaczyła się dopiero po październiku przełomowego roku 1956. Szpital zwrócił 
się nawet do zgromadzenia z propozycją zatrudnienia kolejnych zakonnic. Niestety, 
na prośbę tę odpowiedziano odmownie z powodu braków kadrowych. Dodać należy, 
iż siostry mieszkały na terenie szpitala do roku 1961. Ostatnią służebniczkę zwolnio-
no z pracy z dniem 31 marca 1964 r.102

W szpitalnej kaplicy, którą stanowiła jedna z sal, zasadniczo w każdą niedzielę 
celebrowana była Msza św. Nie przechowywano tam co prawda Najświętszego Sa-
kramentu, ale chorzy byli codziennie nawiedzani przez kapłanów i mieli możliwość 
przyjmowania Jezusa Eucharystycznego103. Pewne ograniczenia w tym względzie za-
istniały na początku lat 50. XX wieku. Później jednak sytuacja się poprawiła. W roku 
1960 siostry notowały: „To jednak trzeba podkreślić, że od kilku lat Księża noszą 
codziennie chorym P. Jezusa z Kościoła, czego do tej pory nie zabraniają. W pierwsze 
piątki przystępuje do Kom. św. około 30 chorych, a także i w następne dnie”. Przeja-
wem antyreligijnych nastrojów było natomiast zdjęcie krzyży z sal chorych we wrze-
śniu 1960 roku. Z dniem 11 czerwca następnego roku władze szpitalne zabroniły ka-
płanom celebrować Eucharystię dla chorych na terenie lecznicy104.

Z wykazem sióstr służebniczek pracujących w szpitalu w Kolbuszowej zapozna-
je kronika tej lecznicy znajdująca się w archiwum zakonnym w Starej Wsi. Dodać 
do tego jednak trzeba również inne siostry, pominięte w kronice, które przebywały 
tam czasowo. Przykładowo w latach 1945-1946 swoją obecność zaznaczyła s. Aniela 
Januara Nosal. Początkowo przebywała tam na kuracji, a później zaangażowała się 
w zajęcia w kuchni. W roku 1948 jako pielęgniarka pracowała w szpitalu s. Maria 
Amalia Plewak, zaś w latach 1951-1958 s. Stanisława Imelda Wiejowska. W latach 
1950-1955 obowiązki kierownika kuchni wypełniała natomiast s. Aniela Emilia Ślan-
do105. Chronologiczne zestawienie sióstr mieszkających w latach 1943-1962 i zatrud-
nionych w szpitalu zawiera poniższa tabela106.

101  Kolbuszowa – szpital, s. 11.
102  A. Szelęgiewicz, Zarys dziejów, s. 37; H. Chojnacka, B. Jurczyńska, s. 17.
103  Por. AGSS, AKGS, A II h,79, List s. Petroneli Bełz do Matki Generalnej z 15 stycznia 1959 r., s. 2.
104  Kolbuszowa – szpital, s. 18, 21.
105  AGSS, AL, Wykaz sióstr pracujących w szpitalu w Kolbuszowej.
106  Kolbuszowa – szpital, s. 30-33.
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Lp.
Imię* 

i nazwi-
sko

Funkcja
Data Placówka zakonna

przyjazdu wyjazdu wcześniejsza późniejsza

1.
Katarzyna 
Ignacja 
Jachym

pielęgniarka 21.07.1943 25.02.1949 ? Świątniki

2.
Ewa 
Ewelina 
Kaniuga

kucharka 5.11.1943 20.08.1948 Stara Wieś Starczewo

3.

Broni-
sława 
Anzelma 
Gońka

pielęgniarka 22.08.1945 2.04.1949 Stara Wieś Turkowice

4.
Waleria 
Benigna 
Rataj

pielęgniarka 14.11.1945 18.05.1948 Drohobycz Hrubieszów

5.

Urszula 
Ferdy-
nanda 
Warzybok

krawczyni 20.01.1946 15.10.1951 Brzeżany Tarnów

6.
Helena 
Otylia 
Jasińska

przełożona 10.04.1946 15.10.1951 Rudnik Libiąż

7.
Helena 
Anzelma 
Rąpała

pielęgniarka 10.04.1946 14.08.1946 Kosów Chrzanów

8.
Aniela 
Petronela 
Bełza

kancelistka 25.05.1946 15.10.1951 Rudnik Kolbuszowa

9. Urszula 
Jabłońska pielęgniarka 24.08.1946 28.04.1947 ? Chrzanów

10.

Stani-
sława 
Zuzanna 
Gwiżdż

pielęgniarka 15.11.1946 16.05.1947 Stara Wieś Brzesko

11.

Wanda 
Cecylia 
War-
dyńska

kancelistka 14.04.1947 25.06.1950 Stara Wieś (zmarła)

12.
Agniesz-
ka Anato-
la Bełza

pielęgniarka 10.05.1947 29.03.1962 Kraków (zmarła)
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Lp.
Imię* 

i nazwi-
sko

Funkcja
Data Placówka zakonna

przyjazdu wyjazdu wcześniejsza późniejsza

13.
Helena 
Leona 
Grzesiak

pielęgniarka 16.07.1947 28.09.1948 Kraków Gorlice

14.
Maria 
Kornelia 
Turkówna

pielęgniarka 26.05.1948 15.08.1965 Będzin Tarnowiec

15.

Albina 
Alek-
sandra 
Sechman

kancelistka 12.07.1948 15.10.1951 Wrocław Tarnów

16.

Rozalia 
Edwarda 
Pruch-
nicka

kucharka 20.08.1948 20.01.1949 Stara Wieś Krynica

17.

Julia 
Malwina 
Miko-
łajczyk

pielęgniarka 30.09.1948 6.04.1964 Gorlice Grybów

18.
Karolina 
Alojza 
Boczar

pielęgniarka 28.02.1949 31.11.1952 Rudnik Kombornia

19.
Anna 
Urszula 
Misiewicz

pielęgniarka 1.04.1949 31.01.1954 Wrocław Stara Wieś

20. Emilia 
Planda kucharka 1.02.1950 1.10.1954 Łódź Pełkinie

21.
Józefa 
Felicja 
Koperniak

kancelistka 1.11.1949 15.10.1951 Wirów Staromieście

22.
Stefania 
Łucja 
Ulrich

emerytka 15.10.1961 19.06.1962 Kraków Łącko

* Pierwsze w wymienionych imion jest chrzcielne, a drugie – przyjęte podczas składania profesji zakonnej.

2. Inne drogi praktykowania miłości Boga i bliźniego

Prowadzenie szpitala przez kolbuszowskie służebniczki nie wyczerpywało wszyst-
kich form ich działalności charytatywnej. Od samego początku jednym z głównych 
zadań sióstr było pielęgnowanie chorych. Nie ograniczało się to tylko do osób z oto-
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czenia dworskiego, lecz obejmowało także mieszkańców całej Weryni107. Działalność 
lecznicza zakonnic nie ustała również podczas trwania chorób epidemicznych u pro-
gu niepodległości. W dniu 29 października 1918 dziedziczka kolbuszowska hrabina 
Maria Tyszkiewicz pisała do Matki Generalnej Służebniczek w Starej Wsi: „Miesz-
kańcy Weryni, jak i sąsiednich wsi, bardzo groźnie zapadają na hiszpańską influen-
cyę, a niestety nie mając lekarza w Kolbuszowej wzywają coraz częściej do siebie 
siostry z naszej ochronki, które z całem poświęceniem oddają się pielęgnowaniu cho-
rych. Czasem zdarza się, że równocześnie przybywają trzy furmanki wysłane przez 
chorych do sióstr (…). Influencya hiszpańska rozszerza się w zastraszający sposób, 
w Kolbuszowej nie mamy lekarzy, jeden służy w wojsku, a drugi nader wiekowy (83 
lat) tylko czasem praktykuje”108. W następnym roku dziekan kolbuszowski przypomi-
nał werynianom o zaangażowaniu i poświęceniu sióstr: „w czasie czerwonki i Hisz-
panki stały przy waszych łożach i pielęgnowały was”. Hr. Jerzy Tyszkiewicz akcento-
wał zaś: „siostry chodziły do chorych (…)109.

Posługa medyczna sióstr zakonnych została nieco ograniczona na początku lat 20. 
XX wieku, gdy placówka zakonna sióstr służebniczek została przeniesiona z Wery-
ni do Kolbuszowej. W roku 1923 s. Alina Kolak odnotowała: „Do chorych jeszcze 
na wieś nie chodzimy, bo p. H[rabia] jeszcze nie pozwolił, tylko jak przyjdą do domu 
to im się doradzi, co mają robić albo jeżeli kto jest we dworze, to idą poprosić, 
to idziemy”110.

Warto tu zaznaczyć, że siostry nie pozostały obojętne na los polskiego społeczeń-
stwa w okresie II wojny światowej. Miłość bliźniego przejawiła się bardzo konkret-
nie w opiece nad kilkumiesięcznym dzieckiem znalezionym po bitwie o Kolbuszowę 
we wrześniu 1939 roku. Była to córka uciekinierów pochodzących prawdopodobnie 
z okolic Katowic. Siostry przechowywały ją przez pewien czas, nadając jej imię Te-
renia111. Siostry służyły również lokalnemu społeczeństwu przez prowadzenie kuch-
ni pod auspicjami Rady Głównej Opiekuńczej. W latach 1933-1944 z jadłodajni tej 
korzystało systematycznie 200-300 osób. Z kolei już po zakończeniu wojny, w roku 
1947, zakonnice miały pod swoją pieczą kuchnię Komitetu Opieki Społecznej na 160 
osób, która mieściła się w domu parafialnym112.

Po roku 1964, gdy siostry usunięto z pracy w szpitalu, nie zaprzestały one świad-
czenia posługi charytatywnej. Często odwiedzały osoby chore w domach, niosąc im 
pomoc i pociechę duchową. Podobny apostolat praktykowały względem osób star-
szych, opuszczonych i samotnych113.

107  A. Szelęgiewicz, Zarys dziejów, s. 107.
108  AGSS, AKGS, A IV d,15, List Marii Tyszkiewicz do Matki Generalnej z 29 października 1918 r., 
s. 1-3.
109  List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 9 grudnia 1922 r., s. 2-3.
110  List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 9 kwietnia 1923 r., s. 4.
111  List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 16 grudnia 1939 r., s. 1.
112  A. Szelęgiewicz, Zarys dziejów, s. 36.
113  L. Bochenek, s. 5.
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* * *
Podejmując temat dobroczynnej działalności sióstr w Kolbuszowej, wspomnieć 

też trzeba o świadczonej przez siostry pomocy duchowej. Prócz osobistych modlitw 
zanoszonych w intencji dobrodziejów i osób im poleconych, zakonnice prosiły nie-
kiedy o modlitwę w intencji wybranych osób w Starej Wsi. Przykładem może być 
proboszcz kolbuszowski ks. Franciszek Miklasiński, który zachorował na gruźlicę, 
przez 11 tygodni leżał obłożnie chory i zmarł 27 października 1928 r. Przed jego 
śmiercią siostry nie tylko same czuwały przy nim i prosiły Boga w jego intencji, lecz 
również zwracały się w tej sprawie do przełożonej generalnej w Starej Wsi114.

Nie można zarazem zapomnieć, że na przestrzeni lat siostry służebniczki z poświę-
ceniem oddawały się posłudze w kościele. Dotyczyło to w pierwszym rzędzie troski 
o wystrój kościoła parafialnego, a także świątyni pw. Św. Brata Alberta. W roku 1984 
pod opieką zakrystianki znajdowało się sześć ołtarzy w dwóch świątyniach115. Innym 
działaniem tego typu było zaangażowanie się w przygotowywanie liturgii. Te wszyst-
kie zadania, podobnie jak szycie kołder i bielizny pościelowej, były jednocześnie 
sposobem na zapewnienie placówce zakonnej źródeł utrzymania. Stało się szczegól-
nie ważne od lat 60. XX wieku, gdy siostry zostały usunięte z pracy w ochronce dla 
dzieci oraz w kolbuszowskim szpitalu116. Niekiedy siostrom powierzano obowiązki 
zakrystianki. Przykładowo w roku 2003 funkcję tę pełniła s. Teresa Wańkowicz117.

Służebniczki angażowały się głęboko w życie parafialne. Pomagały kapłanom przy 
organizowaniu jubileuszy, obchodów i uroczystości dorocznych. Wśród tych ostat-
nich wymienić należy Pierwszą Komunię Świętą dzieci. Dla przykładu w roku 1965 
z tej okazji „przygotowały Siostry śniadanie i we własnym zakresie ustroiły salę para-
fialną i obsłużyły dzieci przy spożywaniu śniadania. Dzieci w pierwszej grupie przy-
stępujących do pierwszej Komunii św. było 120, a w drugiej 116”. Zakonnice stroiły 
też kościół na uroczystości odpustowe oraz przygotowywały dzieci do sypania kwiat-
ków podczas procesji teoforycznych, m.in. z okazji odpustów i Bożego Ciała. W nie-
które lata prowadziły adorację przy Bożym Grobie. Obrazuje to zapis z roku 1966: 
„We Wielką sobotę dzieci z katechizacji odbyły adorację Pana Jezusa przy Grobie. 
Mówiły odpowiednie wiersze i prozę, śpiewały pieśni, by uczcić pamiątkę śmierci 
Zbawiciela”. Niekiedy, jak w roku 1964, same budowały jeden z ołtarzy na procesję 
w Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej118. Praca z dziećmi i młodzieżą zaowocowała 
przygotowaniem licznych inscenizacji i programów słowno-muzycznych prezento-
wanych w Kolbuszowej podczas rozmaitych uroczystości o charakterze religijnym, 
patriotycznym i społeczno-kulturalnym. Siostry podjęły również akcję popularyzo-
wania w społeczeństwie idei swojego zgromadzenia oraz postaci założyciela – Ed-

114  AGSS, AKGS, A II h,27, List s. Aliny Kolak do Matki Przełożonej z 3 listopada 1928 r., s. 2-4.
115  Por. Katalog 1984, s. 72.
116  L. Bochenek, s. 5; Sza, s. 8; H. Chojnacka, B. Jurczyńska, s. 17.
117  H. Dudzińska, Sto lat Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanego Poczęcia 
na Kolbuszowszczyźnie – cz. II, PK, 2003, nr 1, s. 5.
118  Kolbuszowa – Ochronka 1924-1967, s. 48, 53-54, 61.
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munda Bojanowskiego. Przykładowo specjalną prelekcję poświęconą tej tematyce 
wygłosiły siostry w dniu 20 października 1996 r.119

119  LMK.
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JACEK BARDAN

Archiwum Parafialne – spis inwentarzowy

Wstęp
Archiwum Parafii Wszystkich Świętych stanowi wyjątkowy przez swoją wartość 

historyczną zespół akt. Jest to dla Kolbuszowej i jej najbliższych okolic jedyny za-
chowany zasób archiwalny, który w sposób niemal kompletny obrazuje właściwy 
sobie zakres zagadnień od połowy XVII wieku do chwili obecnej. Prócz swoich wa-
lorów dokumentacyjnych jest bezcenną pamiątką i świadectwem życia religijnego 
oraz kulturowej i społecznej roli, jaką pełniła od stuleci kolbuszowska parafia. Z tych 
przyczyn zasób ten powinien być przedmiotem szczególnej troski i ochrony. Jednym 
z jej warunków jest naukowe opracowanie zawartości archiwum, do którego wstępem 
niech będzie ten uproszczony inwentarz sporządzony z współinicjatywy i za przy-
zwoleniem kolbuszowskiego proboszcza ks. Jana Guta.

Kryteria
1. Spisem objęto akta znajdujące się w kancelarii Parafii Wszystkich Świętych 

w Kolbuszowej, które ze względu na zakres czasowy są już wyłączone z bieżącej 
pracy kancelaryjnej. Z tych przyczyn do zespołu „Księgi metrykalne” zaliczono 
tylko te jednostki, które nie przekraczają przełomu XIX i XX wieku.

2. Cały zasób podzielony został na 5 zespołów rzeczowych. Układ jednostek archi-
walnych w zespołach jest chronologiczny.

3. Numery spisowe są jednocześnie propozycją sygnatur zespołów i jednostek ar-
chiwalnych. Dla przejrzystości można przyjąć na oznaczenie zespołów symbole 
literowe: księgi metrykalne – M, akta kancelaryjne – K, akta gospodarcze – G, 
akta bractw religijnych, stowarzyszeń – B, varia – V.

4. Jednostki archiwalne nie zostały oznaczone według numerów spisu. Na wielu 
z nich zachowały się natomiast dawne sygnatury (Tomus…), które obecnie nie 
mają już zastosowania. Wynika to z ich liniowego układu i wyłączenia części 
ksiąg do nowych parafii, jakie wydzieliły się z parafii kolbuszowskiej.

5. W spisie jednostki archiwalne tytułowane są zgodnie z oryginałem; zaznaczono 
ich daty krańcowe oraz paginację (o ile istnieje).

6. Układ całości został pomyślany tak, aby kolejne włączane jednostki nie naruszały 
jego struktury.

7. Niniejszy inwentarz jest wstępnym opracowaniem zasobu i jednocześnie pro-
pozycją jego układu. W obecnej fazie liczy 68 jednostek archiwalnych od 1640 
do 1993 roku.
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Archiwum Parafii Wszystkich Świętych w Kolbuszowej
Podział zasobu:

1. Księgi metrykalne (M),

2. Akta kancelaryjne (K),

3. Akta gospodarcze (G),

4. Bractwa, stowarzyszenia religijne (B),

5. Varia (V).

1. Księgi metrykalne

1- 1 Kolbuszowa (parafia, od końca XVIII w. miasto)

1- 1-1 Libri Baptisatorum (Natorum) 1640-1896:

1- 1-1 -1 Liber Baptisatorum ecclesiae… 1640-1663, p. 185

  -2 Liber Baptisatorum ecclesiae… 1664-1679, p. 87

  -3 Liber Baptisatorum ecclesiae… 1682-1724, p. 295

  -4 Liber Baptisatorum ecclesiae… 1724-1742, b.p.

  -5 Liber Baptisatorum ecclesiae… 1743-1772, b.p.

  -6 Liber Baptisatorum ecclesiae… 1772-1784, b.p.

  -7 Liber Baptisatorum ecclesiae… 1785-1787, b.p.

  -8 Liber Baptisatorum pro oppido… 1787-1814, p. 100

  -9 Liber Baptisatorum pro oppido… 1821-1833, p. 70

  -10 Liber Natorum pro oppido… 1833-1860

   et Nowa Wieś 1833-1841, p. 192

  -11 Liber Baptisatorum pro oppido… 1860-1876, p. 96

  -12 Liber Baptisatorum Kolbuszowa 1876-1893, p. 96

  -13 Index alphabeticus Natorum ac Baptisatorum parochiae 
   Kolbuszowa 1845-1889, b.p.

1- 1-2 Libri Copulatorum (1640-1897):

  -1 Liber Copulatorum ecclesiae… 1640-1675, p. 78

  -2 Liber Copulatorum ecclesiae… 1681-1718, p. 69
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  -3 Liber Copulatorum ecclesiae… 1718-1744, p. 87

  -4 Liber Copulatorum ecclesiae… 1745-1783, b.p.

  -5 Liber Copulatorum ecclesiae… 1784-1796

    Bukowiec do 1857

    Przedbórz do 1855, b.p.

  -6 Liber Copulatorum pro oppido… 1797-1858, p. 100

  -7 Liber Copulatorum pro oppido… 1858-1897, p. 96

  -8 Index alphabeticus Copulatorum parochiae Kolbuszowa 
   ab anno 1845-(1887)

1- 1-3 Libri Mortuorum (1745-1911):

  -1 Liber Mortuorum ecclesiae… 1745-1783, b.p.

  -2 Liber Mortuorum pro Parochiae… 1785-1795, b.p.

  -3 Liber Mortuorum pro oppido… 1796-1846, p. 100

  -4 Liber Mortuorum pro oppido… 1846-1873, p. 96

  -5 Liber Mortuorum pro oppido… 1873-1911, p. 96

  -6 Index alphabeticus Mortuorum Parochiae Kolbuszowa 
   ab anno 1845-(1869)

1- 2 Kolbuszowa Dolna

1- 2-1 Libri Baptisatorum (Natorum) 1787-1872:

1- 2-1 -1 Liber Baptisatorum pro Kolbuszowa Dolna… 1787-1826,
   b.p.

  -2 Liber Natorum Kolbuszowa Dolna… 1826-1839, p. 56

  -3 Liber Baptisatorum Kolbuszowa Dolna… 1839-1852, 
   p. 88

  -4 Liber Natorum (B.) pro Kolbuszowa Dolna…. 1852-1872, 
   p. 96.

1- 2-2 Libri Copulatorum 1797-1919:

  -1 Liber Copulatorum Kolbuszowa Dolna 1797-1866, p. 100

  -2 Liber Copulatorum Dolna Kolbuszowa 1866-1919

1- 2-3 Libri Mortuorum 1794-1927:

  -1 Liber Mortuorum Dolna Kolbuszowa, 1794-1849, p. 100
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  -2 Liber Mortuorum Kolbuszowa Dolna, 1849-1891, p. 100

  -3 Liber Mortuorum Dolna Kolbuszowa, 1891-1927, p. 96.

1- 3 Nowa Wieś

1- 3-1 Libri Baptisatorum (Natorum) 1788-1897:

1- 3-1 -1 Liber Baptisatorum Nowa Wieś… 1788-1833, p. 98

  -2 Liber Natorum (Bapt.) Nowa Wieś… 1841-1872, p. 92

  -3 Liber Natorum Nowa Wieś… 1873-1897, p. 117-192

1- 3-2 Libri Copulatorum 1799-1885:

  -1 Liber Copulatorum Nowa Wieś… 1799-1885, p. 100

1- 3-3 Libri Mortuorum 1800-1899:

  -1 Liber Mortuorum Nowa Wieś… 1800-1869, p. 100

  -2 Liber Mortuorum Nowa Wieś… 1870-1899

   Kolbuszowa Górna… 1871-1886, p. 96

1- 4 Świerczów

1- 4-1 Libri Baptisatorum 1788-1894:

1- 4-1 -1 Liber Baptisatorum Świerczów… 1788-1863, p. 100

  -2 Liber Baptisatorum Świerczów… 1864-1894, p. 48

1- 4-2 Libri Copulatorum (…)

1- 4-3 Libri Mortuorum 1801-1922:

  -1 Liber Mortuorum Świerczów… 1801-1922, p. 96

2. Akta kancelaryjne

2- 1 Protokoły czynności:

2- 1- 1 Protokół czynności urzędu parafialnego 1959-1988, b.p.

2- 2 Wpisy bierzmowania:

2- 2- 1 Wpisy bierzmowania 1897-1973, b.p.
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2- 3 Fundacje mszalne:

2- 3- 1 Liber adimplendarum obligationum ad Ecclesiam Parochialem 
  in Kolbuszowa… 1881-1981, b.p.

2- 3- 2 Fundacje mszalne… ok. 1897-1940, b.p.

2- 4 Księgi ogłoszeń parafii Kolbuszowa:

2- 4- 1 Księga ogłoszeń 1963-1967, b.p.

2- 4- 2 Księga ogłoszeń 1967-1972, b.p.

2- 4- 3 Księga ogłoszeń 1972-1977, b.p.

2- 5 Księgi zapowiedzi przedślubnych parafii Kolbuszowa:

2- 5 -1 Księga zapowiedzi 1936-1948, b.p.

  -2 Księga zapowiedzi 1948-1959, b.p.

  -3 Księga zapowiedzi 1959-1973, p. 296

  -4 Księga zapowiedzi przedślubnych 1973-1981, p. do 239

  -5 Księga zapowiedzi przedślubnych 1982-1989, b.p.

3. Akta gospodarcze

3- 1 Księga wpłat dzierżawnych 1940-1941, b.p.

3- 2 Plan urządzenia gospodarstwa leśnego lasu probostwa Kolbuszowa 
 na okres 1973-1982

4. Bractwa, stowarzyszenia religijne

4 -1 Księga Towarzystwa Wstrzemięźliwości zaprowadzonego w parafii 
 kolbuszowskiej dnia 27 października roku 1844, 1844-1993, b.p.

4 -2 Tercyarstwo w Kolbuszowej, 1925-1946, b.p.

4 -3 Księga protokołów Zarządu i Rady Zgromadzenia Trzeciego Zakonu 
 św. Franciszka w Kolbuszowej, 1937-1970



396

4 -4 Apostolstwo Chorych w parafii Kolbuszowa, 1966-1971, b.p.

4 -5 Księga członków Żywego Różańca, (brak dat), p. do 88

5. Varia

5 -1 Parochi et Vicarii Ecclesiae in Kolbuszowa Ab Anno 1640, (ok. 1848- 
 1919), b.p.

5 -2 Liber Memorabilium Ecclesiae Kolbuszoviensis, (ok. 1939-1978), p. 104

5 -3 Luźny zbiór świadectw chrztów i ślubów, ok. 1971-1977, teczka

5 -4 Kapliczki dekanatu kolbuszowskiego, ok. 1976-1978, maszynopis
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Wykaz skrótów
AAPrz – Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu

AB – Akta bieżące

ABMK – „Archiwa, Biblioteki, Muzea Kościelne”

ADR – Archiwum Diecezjalne w Rzeszowie

ADT – Archiwum Diecezjalne w Tarnowie

AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych

AGSS – Archiwum Główne Sióstr Służebniczek w Starej Wsi

AK – „Ateneum Kapłańskie”

AKapMK – Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie

AKGS – Akta Kurii Generalnej Służebniczek

AKS – Archiwum Kapituły Katedralnej Sandomierskiej w Sandomierzu

AKMK – Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

AL – Akta Luźne

AParM –Archiwum Parafii pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty 
 w Mielcu

APK – Archiwum Parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej 

APKr OW – Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział na Wawelu

APR – Archiwum Parafialne w Raniżowie

APTS – Akta Prowincji Tarnowskiej Służebniczek

A. Sang. – Archiwum Sanguszków

ASZ – Zbiory archiwalne ks. Sławomira Zycha

AUGD – Archiwum Urzędu Gminy w Dzikowcu

CPAHU  – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie

DR – „Droga Rzeszowska”

EC – Expositorio Canonicali

EK – Encyklopedia Katolicka 

Katalog – Księgozbiór Podręczny AGSS, Katalog Zgromadzenia Sióstr
 Służebniczek Najświętszej Maryi Panny N[iepokalanie] P[oczętej]  
 na rok…, mps

KKK – Kapituła Kolegiacka w Kolbuszowej
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KPK – Kodeks Prawa Kanonicznego

LG – Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa ludu Bożego. Okres zwykły 
 tygodnie XVIII-XXXIV, t. IV, Poznań 1988

LH – Officium Divinum ex decreto sacrosancti oecumenici concilii 
 Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promalugatum.  
 Liturgia Horarum iuxta rituum romanum. Tempus per annum 
 hebdomadae XVIII-XXXIV, Editio typica, t. IV, Città del Vaticano
  1977, 

LMK – Liber Memorabilium Kolbuszoviensis (Kronika parafialna)

LNNB – Lwowska Narodowa i Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka we 
  Lwowie

LSO – Liturgiczna Służba Ołtarza

MKL AH – Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Archiwum Historyczne

MR 2002 – Missale Romanum. Ex decreto sacrosancti oecumenici concilii 
 Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promalugatum  
 Ioannis Pauli PP. II cura recogitum. Editio typica tertia, Città del 
 Vaticano 2002

NP – „Nasza Przeszłość”

NPd – „Niedziela Południowa”

NR – „Niedziela Rzeszowska”

PF – „Prosto z Fary”

PK – „Przegląd Kolbuszowski”

PSB – Polski Słownik Biograficzny

RK – „Rocznik Kolbuszowski”

RM – przywilej noszenia rokiety i mantoletu

RS – „Resovia Sacra. Studia teologiczno-filozoficzne diecezji  
 rzeszowskiej”

RTK – „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”

SS – „Studia Sandomierskie”

ŚZŻAK – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

TAK – „Teraz Akcja Katolicka”

ZK – „Ziemia Kolbuszowska”

ZKiBWP – Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych

ZDR – „Źródło Diecezji Rzeszowskiej”
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ZŁ – „Znak Łaski”

ZNWSP – „Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie

Zwiastowanie – „Zwiastowanie. Pismo Diecezji Rzeszowskiej”
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Rynek kolbuszowski z widokiem na kościół parafialny (XIX/XX w.). 
Ze zbiorów prywatnych Pawła Michno

Kolegiata Wszystkich Świętych w Kolbuszowej. Stan sprzed 1939 roku. 
Ze zbiorów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej
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Fragment akt wizytacyjnych z 1694 r. z informacją o Kolbuszowej jako mieście.
Ze zbiorów Archiwum Kapituły Sandomierskiej w Sandomierzu
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Janusz Aleksander San-
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Ks. Ludwik Ruczka. Fot. ze zbiorów Archiwum Historycznego
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
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Poświęcenie zrekonstruowanej nastawy ołtarza głównego przez Biskupa
Rzeszowskiego (30 V 2010). Fot. Zygmunt Czachor

Inauguracja obchodów pięćsetlecia parafii pw. Wszystkich Świętych w
Kolbuszowej. Biskup rzeszowski Kazimierz Górny podczas modlitwy w kościele

kolegiackim (30 V 2010). Fot. Zygmunt Czachor





ISBN 978-83-60944-19-6


	kole_ksia_okl
	kole_ksia.pdf

