Każdy Jubileusz skłania do refleksji, szczególnie jeśli się obchodzi 100-lecie powstania
Kolbuszowskiego Gimnazjum i Liceum.
Przez dziesięciolecia szkoła ta wpisywała
i wpisuje się w historię nie tylko naszego
Regionu, ale i Polski. Wykształciła wielu
absolwentów, którzy odgrywali i odgrywają
znaczącą rolę w życiu naukowym, kulturalnym, społecznym, gospodarczym i politycznym Kraju. Ich osiągnięcia, dorobek i zaangażowanie rozsławia nasze Liceum.
Najważniejszym w życiu młodego człowieka jest zdobycie wszechstronnego wykształcenia i odpowiedniego wychowania.
Dlatego Samorząd Powiatowy od lat stwarza
odpowiednie warunki umożliwiające naszej młodzieży osiągnięcie tych celów. Stąd
z taką determinacją w ostatnich latach inwestujemy w rozwój naszych szkół ponadgimnazjalnych. Wiemy, że nie sam budynek,
ale kompetentni i zaangażowani nauczyciele,
pragnąca się uczyć młodzież oraz współpracujący ze szkołą rodzice, stanowią o jakości
współczesnej placówki edukacyjnej.
Pamiętajmy, że zawsze aktualna jest myśl zawarta w akcie fundacyjnym Akademii Zamojskiej „Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie”.
Życzę Gronu Pedagogicznemu i pracownikom dużo satysfakcji z pracy zawodowej,
Absolwentom byłym i obecnym dumy z ukończenia naszej Szkoły, bogatych wspomnień
oraz częstych powrotów w mury Liceum.
Młodzieży uczącej się wszechstronnego rozwoju, zdobywania odpowiednich fundamentów na dorosłe życie.
Szacownej stuletniej Jubilatce kolejnych Jubileuszy.
Józef Kardyś
Starosta Kolbuszowski

Nr 5 (189) - Maj 2011

100 lat

3

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
im. Janka Bytnara w Kolbuszowej

Dobrze wychowana młodzież
to podstawa przyszłości państwa
Wywiad z Krystyną Zembrowską, Dyrektor Liceum Ogólnoksztacącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej
Ziemia Kolbuszowska: Pani Dyrek- by do mnie pytania.
tor jest absolwentką LO. Jak wspomina To bardzo mobiliPani swoje lata nauki w liceum?
zowało, aby być do
każdej lekcji przyJestem już w takim wieku, że lata gotowanym.
szkolne wspomina się z wielkim sentyMoi profesoromentem. Okres pobytu w liceum wspomi- wie poza nauką barnam jako najbardziej beztroski okres moje- dzo zwracali także
go życia. Lubiłam się uczyć, więc z nauką uwagę na poprawnie miałam żadnych problemów. Miałam ne zachowanie, stowspaniałą wychowawczynię Panią Hele- sowny ubiór, odponę Burkiewiczową, która była dla nas jak wiednie słownictwo.
matka, z jednej strony wymagająca, z dru- Do szkoły chodzigiej broniąca nas, gdy zachodziła tego po- łam chętnie.
trzeba. W domu miałam kochających roMoja koleżandziców, którzy mądrze motywowali mnie ka Elżbieta Janczyk
do kolejnych stopni trudności. Nauczyli pięknie
rysowała
mnie pracy, odpowiedzialności, wytrwa- i redagowała szkolłości w dążeniu do celu i empatii dla lu- ną gazetkę, na któdzi. Okres liceum to także pierwsze wiel- rej był kącik „życie
kie miłości, wzloty i upadki. Bzy w maju szkoły w karykatupachniały intensywniej niż teraz. Kasztany rze”. Ponieważ częw czasie matur były piękniejsze, wszystko sto zmieniała zaKrystyna Zembrowska - dyrektor LO w Kolbuszowej
przeżywało się mocniej, intensywniej.
mieszczane rysunBył to także okres uczenia się, komu- ki ciągle gromadził
nikowania się z otoczeniem. Czasami trze- się tam tłumek zainteresowanych. Nawet myślałam o powrocie do Kolbuszowej. Na
ba było stawić czoła różnym wpływom ró- profesorowie, którzy często byli tam eks- trzecim i czwartym roku studiów dostałam
wieśników, przemyśleć czy ulec i wniknąć ponowani, nie obrażali się - byli bardzo stypendium fundowane z Kuratorium w Biaw daną grupę czy pozostać wierną swoim wyrozumiali. W zimie organizowaliśmy łymstoku i po ukończeniu studiów miałam
wartościom. Nigdy w okresie liceum nie kuligi do Niwisk, w czerwcu pod koniec podjąć pracę w liceum w Białymstoku. Sytubyłam na wagarach i wcale tego nie żału- roku ogniska w noc świętojańską. Jesie- acja życiowa przeszkodziła mi w wyjeździe.
ję. Mile wspominam lekcje fizyki z Panem nią w klasie XI obowiązkowo musieliśmy
W Kuratorium w Rzeszowie dowieprofesorem Stanisławem Kądzielą. Fa- zdać tzw. gwiazdozbiory. Przychodziliśmy działam się, że jest vacat z fizyki w Liscynowały mnie jego pytania kierowane późnym wieczorem ok. godz. 21 na po- ceum Kolbuszowskim. Do dyrektora lido uczniów. Pan profesor Jan Skowroń- dwórko do pana profesora Kądzieli z ob- ceum Karola Grodeckiego przyszłam już
ski ukazywał nam świat przyrody poprzez rotową mapką nieba, latarką i opowiada- z gotowym angażem do pracy. Początki
eksperymenty. To Pan profesor – nauczy- liśmy o gwiazdach. Do dziś lubię patrzeć pracy były trudne, ponieważ uczyłam kilciel biologii nazwał mnie w IX klasie cho- nocą w niebo i wyszukiwać znane gwiaz- ku różnych przedmiotów: chemii, astrodzącą encyklopedią. To jedno zdanie wy- dozbiory.
nomii, fizyki, wychowania technicznego.
powiedziane na forum klasy bardzo popraCzasami zdarzyło się nam płatać róż- Do każdej lekcji musiałam mieć napisany
wiło moją samoocenę i dodało skrzydeł do ne figle, za które później ponosiliśmy kon- konspekt zgodnie z obowiązującym prodalszej pracy. Nie lubiłam lekcji geografii sekwencje, ale i tak było bardzo przyjem- gramem nauczania.
z powodu sposobu odnoszenia się nauczy- nie.
Często chodziłam spać o pierwszej,
ciela do uczniów, zwłaszcza pochodządrugiej w nocy – nauka odbywała się na
cych ze wsi. Nie wyobrażałam sobie, że
ZK: Po studiach rozpoczęła Pani dwie zmiany.
mogę pójść na lekcje matematyki bez od- pracę w Kolbuszowskim Liceum, jak
Moi dawni profesorowie na początku
robionego zadania domowego. Wzory ma- do tego doszło i czy łatwo było odnaleźć traktowali mnie dalej jak uczennicę. Gdy
tematyczne, wartości funkcji trygonome- się wśród grona swoich dawnych wy- zwracałam się do nich z prośbą o pomoc
trycznych należało umieć na pamięć, bez chowawców, już jako koleżanka, a nie zawsze ją otrzymywałam.
zaglądania do tablic. Pani profesor Burkie- uczennica?
Pamiętam bardzo burzliwe dyskusje
wicz zawsze powtarzała, że szkoda czasu
nauczycieli na konferencjach Rady Pedana szukanie po tablicach. Znajomość tych
Muszę przyznać, że wybierając stu- gogicznej najczęściej dotyczące uczniów.
treści pozostała do dziś. Nie pamiętam ani dia pedagogiczne na wydziale Matematyki Teraz brakuje takich dyskusji. Nauczyciejednej lekcji języka rosyjskiego, na której – Fizyki i Wychowania Technicznego Wyż- le niezbyt chętnie chcą się wypowiadać na
Pan profesor Jan Wołowicz nie skierował- szej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie nie forum Rady.
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ZK: Ma Pani bogate doświadczenie
dydaktyczne i wychowawcze. Jak zmienia się młodzież liceum na przestrzeni
kilkudziesięciu lat?
Często słyszymy od ludzi starszych:,
Jaka ta młodzież dzisiejsza niedobra, za
naszych czasów było inaczej! Może inaczej, co wcale nie znaczy, że lepiej!
W ciągu kilkudziesięciu lat zmieniały
się warunki życia, ludzie posługują się coraz bardziej wymyślnymi, udoskonalonymi przyrządami, mieszkają w coraz piękniejszych domach, jeżdżą coraz szybszymi samochodami, mają szerszy, łatwiejszy
dostęp do wielu dóbr kultury, zwiedzają
świat, żyją coraz szybciej, w coraz bardziej zanieczyszczonym środowisku, są
coraz bardziej zestresowani, mają dla siebie coraz mniej czasu.
Dzisiejsza młodzież jest bardziej
otwarta, komunikatywna, zna języki obce,
ma ułatwiony dostęp do różnych źródeł informacji, które musi nauczyć się selekcjonować. Jest bardziej narażona na różne niebezpieczeństwa, ale młodzież tak jak dawniej potrzebuje poczucia bezpieczeństwa,
miłości, zainteresowania ich osobą i tym,
co robią, rozmowy na nurtujące ich tematy, czasami pomocy. Chcą, aby zauważono ich dokonania, pochwalono, doceniono.
Mają swoje pasje, hobby, lubią się prezentować na szerszym forum. Bardzo przeżywają niepowodzenia i często oczekują od
nas dorosłych wsparcia. W naszej szkole
widzę wielu utalentowanych, ambitnych
młodych ludzi, którzy wiedzą, czego chcą
od życia.
ZK: Jaki w Pani opinii winien być
absolwent liceum? Jakie posiadać umiejętności, nawyki, cechy charakteru by
odnaleźć się w XXI wieku?
Czytałam kiedyś artykuł, w którym
opisywano odpowiedź laureata Nagrody Nobla na pytanie: Czego powinien się
w szkole nauczyć młody człowiek, aby
mógł w życiu odnosić sukcesy?
Padła odpowiedź. Młody człowiek powinien się nauczyć: poprawnie posługiwać
się językiem ojczystym w mowie i piśmie,
opanować umiejętność posługiwania się
przynajmniej jednym językiem obcym i nauczyć się dobrze matematyki. Gdy będzie
umiał logicznie myśleć, poprawnie wnioskować, proponować rozwiązania i umieć
to dobrze opisać, z resztą sobie poradzi.
Obecnie wydaje się również przydatne sprawne posługiwanie się kompu-

terem, umiejętność radzenia sobie z różnymi przeciwnościami losu, umiejętność
współpracy i komunikowania się z ludźmi,
kreatywność, umiejętność prezentowania
siebie i swoich przekonań oraz rozwijanie umiejętności organizatorskich. Chcąc
znaleźć pracę należy często samemu wymyślić zadanie, zaplanować, przekonać innych, wykonać i sprawdzić, a nie czekać
aż inni coś nam zaplanują.
Aby osiągnąć w życiu sukces wystarczy 5% talentu, (który każdy posiada)
a 95% solidnej, systematycznej pracy.
ZK: Czy łatwo jest kierować szkołą ze 100 letnią tradycją? Jakie warunki
trzeba stworzyć, aby 100-Latka wypełniała swoją misję?

w sobie zapowiedź oszczędności finansowych, zwolnień pracowników.
Gdyby współczesnym politykom zależało na stworzeniu przyszłościowego,
sprawnie działającego systemu oświatowego, kształcącego wartościowych, mądrych, przedsiębiorczych ludzi należałoby:
• zmienić sposób kwalifikowania do zawodu nauczycielskiego
• wprowadzić jasne, proste zasady finansowania szkół
• stworzyć ośrodki monitorowania jakości kształcenia na poziomie organu
prowadzącego, w których należałoby
zatrudnić doświadczonych, wyróżniających się w pracy nauczycieli, posiadających umiejętności organizacyjne
• przeznaczyć odpowiednie środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kierunku nowoczesnych metod nauczania
• zbudować odpowiedni system motywujący pracowników do podnoszenia efektów swojej pracy (skończyć
z „urawniłowką” czyli wszystkim bez
względu na dokonania po równo)
• zwiększyć środki finansowe na indywidualizację procesu nauczania.

To bardzo trudne pytanie. Pracuję
w tej szkole od ukończenia studiów, czyli
około 40 lat. Przeszłam wszystkie możliwe stopnie awansu zawodowego. Za swoją pracę byłam wielokrotnie nagradzana:
otrzymałam dwie nagrody Ministra Edukacji, cztery nagrody Kuratora Oświaty,
kilka nagród dyrektora szkoły, nagrodę
Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Medal Komisji Edukacji Narodowej, wiele
wyróżnień, podziękowań, gratulacji.
Szkoła powinna być apolityczna,
Cztery lata temu zostałam powoła- a wszechstronnie wykształcona, przedsięna do pełnienia funkcji dyrektora liceum. biorcza, dobrze wychowana młodzież to
Szkoły, której mury opuściło ponad 7600 podstawa przyszłości państwa. Czy decyabsolwentów, zajmujących wysokie stano- denci wreszcie wezmą to pod uwagę?
wiska we wszystkich dziedzinach i strukturach życia politycznego, gospodarczeZK: Dziękujemy za rozmowę. Progo, naukowego, kościelnego i kulturalne- simy przyjąć od redakcji Ziemi Kolbugo. W ciągu istnienia szkoły zmieniały się szowskiej najserdeczniejsze życzenia,
metody nauczania, przeprowadzono kilka dla Pani Dyrektor i Grona Pedagogiczreform szkolnictwa, zmieniali się dyrek- nego, dużo zdrowia, wielu sukcesów
torzy i grono pedagogiczne. Wielu moich oraz satysfakcji w trudnej, a zarazem
poprzedników to postacie, które na trwa- pięknej pracy nauczyciela i wychowawle wpisały się w historię Kolbuszowej. cy.
Ich nauki, przekazywane wartości, normy
postępowania w jakiś sposób wpływają na moją osobowość. Z jednej strony jestem dumna, że
przypadł mi zaszczyt
wprowadzić
szkołę w drugie stulecie,
szkołę, którą mogę
nazwać moim drugim domem. Z drugiej strony trudno
jest kierować szkołą
w okresie wprowadzania kolejnej re- Krystyna Zembrowska wśród grona pedagogicznego LO.
formy, która niesie
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Kilka źródeł historycznych z lat 20-tych XX w.
do dziejów kolbuszowskiego LO
W niniejszym artykule zamieszczam kilka informacji źródłowych, dotyczących dziejów LO Kolbuszowa. Mam
nadzieję, że zainteresują one przynajmniej niektórych absolwentów, jak również uczniów tej najstarszej szkoły
średniej w powiecie kolbuszowskim, świętującej w tym roku jubileusz 100-lecia jej założenia.
1. W Dzienniku Urzędowym Kuratorium
Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 1926 r.
zamieszczono ogłoszenie następującej treści :
Konkurs na posadę w prywatnym gimnazjum w Kolbuszowej.
Prywatne gimnazjum klas. dawnego typu
w Kolbuszowej ogłasza konkurs na posadę
nauczyciela historji i geografji z egzaminem z tych przedmiotów. Mogący udzielać
także rysunków będą mieli pierwszeństwo.
Pobory jak nauczycieli kontraktowych
w gimnazjach państwowych z 10% dodatkiem. Podania do dyrekcji gimnazjum do
31 stycznia 1927 r.
Kolbuszowa, dnia 28 grudnia 1926.
(L.458/26)
2. W Dzienniku Urzędowym Kuratorium
Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 1928 r.
mamy informację, że wizytatorem rejonu
wizytacyjnego, do którego należało gimnazjum prywatne w Kolbuszowej, od 1
września 1928 r. był dr Jan Kopacz, ale już
od 1 listopada 1928 r. obowiązki wizytatora pełnił tu Roman Koestlich.

porządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9
stycznia 1928 r. na członków tej komisji
zostali powołani: Stanisław Pająk - wizytator Kuratorium Okręgu Szkolnego we
Lwowie, Artur Passendorfer - dyrektor XI
gimnazjum państwowego we Lwowie, Jan
Szmyt - dyrektor V gimnazjum państwowego we Lwowie, Ludwik Jus - starszy
nauczyciel IX gimnazjum państwowego
we Lwowie, dr Janina Lehnertowa - starszy nauczyciel gimnazjum państwowego
im. Królowej Jadwigi we Lwowie, Jan
Paskiewicz - starszy nauczyciel filii gimnazjum z ruskim językiem nauczania, Jan
Szczepański - starszy nauczyciel IV gimnazjum państwowego we Lwowie. Minister przewodniczącym komisji mianował
wizytatora Stanisława Pająka.

4. W Dzienniku Urzędowym Kuratorium
Okręgu Szkolnego Lwowskiego nr 11,
z dnia 10 grudnia 1926 r., w wykazie prywatnych szkół średnich ogólnokształcących w województwie lwowskim, pod pozycją 9, zostało odnotowane Gimnazjum
Koedukacyjne Towarzystwa Szkoły Gim3. Wielu nauczycieli gimnazjum prywat- nazjalnej Męskiej w Kolbuszowej.
nego w Kolbuszowej zdawało egzamin
kwalifikacyjny przed komisją kwalifika- 5. Dowódca Okręgu Korpusu Nr X w Przecyjną dla nauczycieli szkół średnich ogól- myślu przedstawił w 1926 r. wykaz hufców
nokształcących przy Kuratorium Okręgu przysposobienia wojskowego w szkołach
Szkolnego Lwowskiego. Zgodnie z roz- średnich. Zgodnie z tym wykazem w kol-

buszowskim gimnazjum prywatnym był
jeden taki hufiec, w którym zrzeszonych
było 37 członków. Hufiec ten nie został
wymieniony wśród najlepszych, do których należały wtedy hufce szkół średnich:
OO. Jezuitów w Chyrowie, II gimnazjum
w Rzeszowie, gimnazjum w Tarnobrzegu,
gimnazjum w Leżajsku, gimnazjum prywatnego w Borysławiu, gimnazjum w Sanoku i Brzozowie. Dane na ten temat zamieszczono w nr 10, z dnia 31 października 1926 r. Dziennika Urzędowego Kuratorium Okręgu Szkolnego we Lwowie.
6. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 czerwca 1923 r. ustanowiono do 1928 r. uproszczone egzaminy państwowe na nauczycieli szkół średnich. Do
egzaminów tych mogły być dopuszczone
osoby, które spełniały między innymi następujące kryteria:
a/ posiadają obywatelstwo polskie i ukończyły szkołę średnią lub seminarium nauczycielskie,
b/ ukończyły przed końcem sierpnia
1921 r. 25 lat życia,
c/ odbyły przed końcem sierpnia 1921 r.
co najmniej trzyletnią praktykę nauczycielską, z tego przynajmniej 2 lata w szkole średniej.
Wojciech Mroczka
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Pasja Profesora Michała Czartoryskiego
i jego uczniów
Publikujemy fragmenty wspomnień prof. Michała Czartoryskiego zatytułowanych: Na złotych piaskach pól
Kolbuszowej (wspomnienia działacza K.O. o amatorskim ruchu artystycznym w Kolbuszowskiem, w latach 1947- 1967).
							Redakcja

(…)Dla Kolbuszowej wojna skończyła się już w 1944 roku. Dla mnie zaś wojna skończyła się wprawdzie w 1945 roku,
ale tułaczka dopiero w 1947 roku. W tym
to bowiem roku, kiedy na świecie panował
od dwu lat spokój, a na ziemi zazielenił się
i rozkwitał słoneczny maj, wróciłem do
kraju po przeszło siedmioletniej włóczędze po różnych krajach naszego globu.
Miałem do tego stopnia dość łażenia
po rozmaitych krajach Europy, Azji i Afryki, że postanowiłem osiąść na stałe w jakimś cichym zakątku Polski, oddać się pracy zawodowej, czyli „belferce” w liceum,
i poświęcić czas wolny swemu ulubionemu hobby tj. amatorskiemu teatrowi. Okazja była świetna, gdyż wziąłem sobie za
żonę „babkę” pochodzącą z małego miasteczka w woj. rzeszowskim, z Kolbuszowej. Po powrocie zatem z Anglii do Polski w 1947 roku wybrałem sobie tę niewielką mieścinę na pobyt stały. Tutaj to,
od 1 września tegoż roku, objąłem posadę polonisty w miejscowym liceum, a raczej w dwu liceach, młodzieżowym i dla
dorosłych, i od razu zacząłem się szybko
rozglądać jakby tu zacząć pracę w amatorskim ruchu artystycznym, a dokładnie
w amatorskim teatrze.
Bodźcem do rozpoczęcia tej pracy
stały się dwie sprawy. Pierwszą z nich był
koncert muzyczno-wokalny, jaki dla publiczności miasta zorganizował, powstały zaraz po zakończeniu działań wojennych na Ziemi Kolbuszowskiej, czyli już
w roku 1944, chór mieszany męski i kapela pod dyrekcją prof. Juliana Jabłońskiego. Występ stał na tak wysokim poziomie, że porwał mnie i zachęcił do pracy,
zwłaszcza zaś wspaniale wykonany walc
J. Straussa „Nad pięknym modrym Dunajem”. Dowiedziałem się przy tym, że dawny „Sokół” stał się obecnie Powiatowym
Domem Kultury i pomaga w organizowaniu przy nim różnych amatorskich zespołów artystycznych, a więc i w dziedzinie
teatru.

możność rekrutacji do pierwszego zespołu teatralnego młodzieży z obu miejscowych liceów, młodzieżowego, później zaś
uczniów z liceum dla dorosłych, a zatem
pracujących zawodowo: z tych ostatnich
powstał amatorski zespół teatralny, któremu od początku zaczął patronować miejscowy „PeDeK”. Z biegiem czasu, zaczęli doń napływać ludzie różnych profesji;
wtedy jednak dopiero, kiedy ja z „homo
novus” stałem się już znany jako nauczyciel miejscowego liceum, kierownik zespołu teatralnego i jego reżyser.
Tak więc już od roku 1947 zacząłem
pracować i działać w amatorskim ruchu
artystycznym, najpierw na terenie tylko
samego miasta, a potem całego powiatu
kolbuszowskiego i pracę tę kontynuowałem aż do roku 1967, czyli okrągłych lat
dwadzieścia.
(…) Kolbuszowa,
mała
mieścina, odcięta wtedy z braku linii kolejowej
od świata, zabita deskami miejscowość,
chcąc w jakiś sposób ożywić swoje życie
kulturalne sięgnęła po bardzo istotny środek kulturalnego wyżycia się, jakim bezsprzecznie jest amatorski ruch artystyczny, a zwłaszcza teatralny. Jak mi wiadomo,
z ustnych relacji naszych mieszkańców,
zasiedziałych kolbuszowskich „tubylców”,
różnych „pniaków” i „krzaków” - genezy
amatorskiego ruchu teatralnego w naszym
mieście należy szukać jeszcze w okresie
sprzed I wojny światowej.
Patriotyczny odłam tutejszej inteligencji i mieszczaństwa już wtedy, pod
zaborem austriackim, organizował amatorskie zespoły teatralne i inne, których
występy były jedną z metod samoobrony
narodowej Polaków przed germanizacyjną
polityką idącą z Wiednia. W okresie międzywojennym, czyli w latach 1919- 1939,
w dalszym ciągu ruch amatorski się rozwijał. Z tych czasów znane są miejscowej
ludności nazwiska ludzi, którzy albo prowadzili takie zespoły, albo reżyserowali je,
albo tylko grali w nich role, albo wreszcie pomagali w scenografii wystawianych
Drugą sprawą, która mi na począ- sztuk. Z wielu nazwisk ograniczę się do
tek ułatwiała zorganizować zespół te- wymienienia kilku, ludzi którzy dotychatralny przy Powiatowym Domu Kultury czas jeszcze żyją lub żyli w naszym miabyła moja sytuacja zawodowa, dająca mi steczku i znani byli szerokiemu ogółowi.

Michał Czartoryski, 1 października
1950 r.

Takimi aktywistami amatorskiego ruchu teatralnego, i w ogóle artystycznego,
byli: starsza pani Siedmiograjowa, Młyńska, Cibicka, Kozowa, Agenor Burkiewicz,
doskonały skrzypek i dyrygent w zespołach muzyczno-chóralnych, mgr Władysław Burkiewicz, kierownik i reżyser zespołów teatralnych, dr Kazimierz Skowroński i Edward Winiarski.
Typową cechą tego ruchu była jego
ekskluzywność, polegająca na zamknięciu
się tylko w pracy dla miasta, bez wychodzenia w teren wiejski.
Kiedy po II wojnie światowej naczelnym hasłem oświatowej i kulturalnej polityki PRL stała się sprawa upowszechnienia oświaty i kultury, ruch artystyczny,
który rozwijać się począł w naszym miasteczku, poszedł na „zdobycie” wsi kolbuszowskiej, zarówno w sensie zdobycia
nowych widzów, jako też tworzenia wiejskich zespołów amatorskich. Po II wojnie
obserwuje się na terenie powiatu kolbuszowskiego ciekawe zjawisko, jeśli chodzi
o amatorski ruch artystyczny, który można
by określić mianem „eksplozji artystycznej” na Ziemi Kolbuszowskiej, tak dotychczas ciemnej i zacofanej, bo ubogiej i zaniedbanej. Jak grzyby po deszczu zaczęły
powstawać różnorodne zespoły artystyczne w mieście i na wsiach, wśród których
górę wzięły najliczniejsze zespoły teatralne. W mieście powstały i zaczęły działać
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następujące zespoły amatorskie: Zespół
Teatralny im. A. Fredry przy PDK, zespół
teatralny przy PDK drugi, zespół teatralny przy Powiatowej Komendzie MO, chór
mieszany, chór męski i kapela ludowa
przy PDK oraz orkiestra dęta i smyczkowa, również przy Domu Kultury.
Z zespołów teatralnych najbardziej
ożywioną działalność w latach 19471967 wykazywał zespół teatralny im. A.
Fredry przy PDK. Kierownikiem jego
i reżyserem byłem ja sam, starałem się
skupić w nim ludzi dobrej woli z różnych środowisk społecznych, byli w nim
i uczniowie Liceum młodzieżowego
i starsi, dorośli uczniowie z Liceum dla
pracujących, nauczyciele i pracownicy
umysłowi miejscowych urzędów i zakładów pracy i wreszcie pracownicy fizyczni
(szoferzy, elektrycy).
Jako entuzjasta twórczości komediowej A. Fredry nazwałem swój zespół jego
imieniem. Główną działalnością tego zespołu było przygotowywanie sztuk scenicznych i wystawianie ich na scenie miejscowego PDK oraz objeżdżanie z nimi wsi
całego powiatu, celem dostarczenia ludności wiejskiej godziwej rozrywki, głębokich przeżyć estetycznych i wiedzy o autorach i teatrze, a także szerzenie wśród
szerokich rzesz chłopskich naszego powiatu piękna naszej ojczystej mowy. Był
to więc cel trojaki: estetyczny, oświatowy
i rozrywkowy.
Praca mojego Zespołu, podobnie
zresztą jak wszystkich zespołów, nie była
łatwa, największa trudność wiązała się
z ustawiczną zmianą i płynnością członków, którzy zmieniali miejsce pracy i stan
cywilny, wyjeżdżali od nas, rezygnowali wreszcie sami z uczestnictwa w pracy
zespołu; sporo trudności łączyło się ze
sprawą dekoracji, strojów i charakteryzacji. Dom Kultury nie mógł wszystkiego
dostarczyć, trzeba było po stroje i środki
charakteryzacji jeździć do krakowskiego
Teatru im. J. Słowackiego, a później do
Rzeszowa do wypożyczalni WDK. Musiało się tworzyć dekoracje we własnym
zakresie i własnym przemysłem, istniały
ponadto trudności w obsługiwaniu sceny
(światło, montaż dekoracji). Zespół skupił
w swych szeregach ponad 50 osób, w swoim szczytowym rozwoju, a przeciętnie
15 - 20 osób; w ciągu swego dwudziestoletniego istnienia przez zespół przewinęło
się kilkadziesiąt osób różnej płci, profesji i pochodzenia socjalnego. I tak: przez
zespół przeszło: 13 kobiet i 43 mężczyzn,
w tym: 12 osób to pracownicy umysłowi rad narodowych, 3 osoby z PZGS, 3
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z MO, 2 z poczty, 3 nauczycieli, 1 z PZU,
1 z Banku Narodowego, 1 kelner, 1 szofer,
2 elektryków, 5 absolwentów licealnych,
12 uczniów Liceum Młodzieżowego i dla
Dorosłych. Cyfry te świadczą, że w zespole więcej było mężczyzn niż kobiet, więcej
pracowników umysłowych niż fizycznych,
choć i tych było kilku.
Jeśli chodzi o wiek członków, był on
różny i wahał się od 16 - 50 lat, w tym
większość stanowili ludzie młodzi; średnia i starsza generacja miejscowej inteligencji stała z boku i jakoś nie angażowała
się w te sprawy, przejawiając co najmniej
jakąś dziwną obojętność.
W ciągu swego dwudziestoletniego
istnienia zespół mój przygotował i wystawił 11 sztuk. Sztuki te wystawiałem
dla starszej publiczności i dla młodzieży w PDK, a poza tym objeżdżałem różne wsie naszego powiatu, które posiadały jakieś sale i sceny (czy salki i scenki),
czyli jakiekolwiek warunki do wystawiania sztuk teatralnych. Ogółem ze swoimi
występami zespół objechał 24 miejscowości; biorąc pod uwagę ilość premier (11)
i ilość miejscowości, do których ze sztukami swymi dojechaliśmy (24), można łatwo obliczyć, że zespół mój dał w ciągu
swego istnienia ponad 100 przedstawień.
Przeciętnie jedno przedstawienie oglądało
200 osób (czasem i więcej), a zatem łącznie spektakle naszego zespołu oglądnęło
w tym okresie ponad 20 tysięcy widzów
wiejskich.
I w tym leży zasługa zespołu w akcji
upowszechnienia kultury teatralnej w naszym mikrorejonie, w którym dotychczas
nic lub bardzo mało się w tym względzie
działo, w środowisku, w którym ludzie nie
stykali się z tekstem literackim wcale (lub

rzadko), a z teatrem (poza mieszkańcami
Kolbuszowej) prawie nigdy.
W Domu Kultury istniał jeszcze drugi zespół teatralny, który działał w latach
1955- 1956; zespół ten prowadziła pani
Maria Siedmiograjowa, moja bliska i dobra znajoma oraz serdeczna przyjaciółka. Najpierw polonistka miejscowego Liceum dla pracujących, później instruktorka zespołów artystycznych w PDK,
z kolei kierownik literacki i dyrektor teatru lalkowego w Rzeszowie „Kacperek”,
wreszcie członek rzeszowskiego oddziału ZLP, autorka sztuk dla teatru kukiełkowego i tomu opowiadań pt. „Tomkowe
szczęście”, a w ogóle to Sienkiewiczówna
z domu. Zespół jej wystawił dwie sztuki,
z którymi objechał sporo wsi naszego powiatu, a dodać należy, iż owe objazdy odbywały się początkowo zwykłymi furmankami, później furmankami na ogumionych
kołach, a wreszcie samochodami. Grano
w salach szkolnych lub świetlicach, przy
lampach Łukasiewicza, częstokroć później
przy własnej elektryczności, wytwarzanej
z własnego „dynamka”, nim wreszcie wsie
nasze zostały zelektryfikowane i można
było grać przy jasnym świetle XX wieku.
W mieście naszym po II wojnie pracował jeszcze jeden zespół teatralny, który przy Powiatowej Komendzie MO prowadził pan Edward Winiarski, pracownik
miejscowego PZU. Zespół ten, złożony z pracowników MO, przygotowywał
wszystkie swoje wewnętrzne akademie
i uroczystości, poranki i wieczornice,
związane z obchodami świąt państwowych i rocznic, a poza tym opracowywał
też sztuki pełnospektaklowe, wystawiając
je na własnej scenie świetlicowej i na scenie „PeDeKu”.
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Poza tymi trzema zespołami teatralnymi w mieście naszym istniały również zespoły wokalno- muzyczne, a to: chór mieszany, chór męski i kapela ludowa oraz
orkiestra dęta i zespół smyczkowy. Chór
mieszany, męski i kapelę ludową stworzył
i był ich wieloletnim dyrygentem Julian
Jabłoński, nauczyciel, a później dyrektor
Liceum młodzieżowego. Chóry te i kapela powstały zaraz po wojnie, a raczej po
wyzwoleniu miasta w roku 1944 i istniały do śmierci ich kierownika. Chór mieszany i męski składał się z miejscowych
członków amatorów, pochodzących z różnych zawodów; była wśród nich inteligencja starsza, średnia i młodsza, a także pracownicy fizyczni, rzemieślnicy i robotnicy.
Ponieważ p. J. Jabłoński był wujem mojej
małżonki, do chóru tego należała również
i moja „nadobna połowica”, ze starych
kolbuszowskich „pniaków” się wywodząca. Z obu chórami współpracowała kapela
ludowa i zespół smyczkowy, wszystkie te
trzy zespoły działały przy PDK.
Mózgiem, sercem i duszą ich był prof.
J. Jabłoński, który wszystko robił, by zespoły te mogły istnieć i działać, pracować
i występować, nie dopuszczając do ich
rozbicia i likwidacji. Chóry wraz z kapelą i orkiestrą smyczkową dawały występy w Domu Kultury dla publiczności
miejskiej, wyjeżdżały na występy w teren,
uświetniały wszystkie uroczystości i akademie związane ze świętami narodowymi,
a działalność ich obejmowała także występy w terenie powiatu. Chór mieszany brał
udział w różnych eliminacjach wojewódzkich, na których zdobywał najczęściej dobre lokaty, ba, nawet czasami pierwsze.
(…)Po śmierci J. Jabłońskiego przez
pewien czas chór ten prowadził Jan Sarapuk, kierownik Szkoły Podstawowej nr 2,
a po nim Bolesław Antoniak, nauczyciel
Szkoły Muzycznej w Rzeszowie i członek
orkiestry symfonicznej. Ale już nigdy po
śmierci prof. Jabłońskiego chór nasz nie
miał tak wielkich sukcesów. (…)
Zniszczenia wojenne w mieście były
wielkie, ale większe jeszcze były we
wsiach powiatu kolbuszowskiego. Okupant zniszczył budynki szkolne, a w nich
biblioteki, gabinety, pracownie i pomoce
naukowe; najgorzej wyglądały te zniszczenia we wsiach, w których hitlerowcy przeprowadzili wysiedlenie ludności.
W tym wypadku nie tylko przepędzono
ludność, ale także niszczono jej domy i dobytek; we wsiach tych uległy dewastacji
(czasem wprost barbarzyńskiej) również
szkoły. Działo się to w takich miejscowościach jak: Nowa Wieś, Niwiska, Przyłęk,

Kosowy, Trześń, Ostrowy Baronowskie,
Ostrowy Tuszowskie, Hadykówka, Majdan, Huta Komorowska, Komorów, Klatki,
Krząta, Raniżów, Wola Raniżowska, Brzostowa Góra, Wola Rusinowska, Rusinów,
Zielonka - w szkołach zniszczono sprzęt
i akta szkolne.
Wszystko to stało się w roku 1944.
Z wymienionych szkół aż 19 uległo całkowitej rozbiórce. W ten sposób z 59 szkół
istniejących przed rokiem 1939, aż 19 znikło z powierzchni naszego powiatu, a pozostało tylko 40. Obiekty szkolne, jak
i inne obiekty kulturowe, niszczały w czasie okupacji, nie poddawane zabiegom
remontowym; a zatem wszystkie obiekty związane z oświatą, życiem kulturalnym wsi, bądź podupadły pod względem
możliwości ich eksploatacji, używalności,
bądź zostały rozebrane i zniszczone, bądź
wreszcie rozkradzione przez okupantów
i miejscowych wandali.
Poza tym należy wziąć również pod
uwagę niszczenie sprzętów i zaopatrzenia
materialnego obiektów oraz fakt, że w ciągu lat okupacji nie budowano nowych
obiektów tego typu z przeznaczeniem na
ośrodki życia kulturalnego powiatu.
Kiedy w roku 1944 wojska radzieckie
wyzwoliły kolbuszowszczyznę spod nazistowskiej okupacji, zniszczenia wojenne w tej dziedzinie naszego życia były tak
wielkie, że trzeba było zaczynać na nowo
od fundamentów, jeśli chodzi o bazę materialną w zakresie kultury, nauki i oświaty.
Nie lepiej również przedstawiała się
sprawa kadr pracowników kulturalnooświatowych. I tu wojna i okupacja przyczyniła się do ogromnych strat i szczerb
w materiale ludzkim.
Część nauczycieli i oświatowców zginęła w wojnie w 1939 r., część przerzedziły
niemieckie więzienia i obozy śmierci (np.

zginął nauczyciel Jan Leśniewicz), sporo
zabrały działania wojenne w różnych częściach walczącego z nazizmem świata.
Po wojnie zaś wielu nie wróciło do
kraju. Okupant bowiem czynił wszystko,
by wytępić polską inteligencję, na czele
której stali przede wszystkim nauczyciele, organizujący pracę oświatową i kulturalną. I tak: w listopadzie 1939 r. aresztowano już część naszego nauczycielstwa
i wywieziono do więzienia w Rzeszowie.
Dnia 28 grudnia 1940 r. zwolniono z pracy wszystkie nauczycielki mężatki, a nauczycieli naszego powiatu przeniesiono na
teren powiatu rzeszowskiego, z którego
znowu ściągnięto na nasz teren nauczycieli rzeszowskich. Chodziło o to, by oderwać
nauczycieli zasiedziałych od ośrodków ich
dotychczasowej pracy i działalności.
W czasie okupacji z 59 szkół przed rokiem 1939 nauka nie odbywała się w 18
miejscowościach, a w 8 tylko do r. 1941.
Po różnych zaś zabiegach dewastujących
z całą pruską systematycznością i dokładnością szkolnictwo, właściwie tylko 10
szkół w zasadzie miało jako takie warunki
do odbywania nauki.
Poza tym te kadry, które wykształciła Polska międzywojenna, ubywały, natomiast na ich miejsce nie przybywały żadne nowe kadry (zwłaszcza młodych), które
w warunkach okupacji nie mogły zdobywać wykształcenia i zawodu nauczyciela.
Dlatego władze oświatowe w naszym
mieście i powiecie, po odzyskaniu niepodległości w roku 1944, stanęły przed niezwykle trudnym zadaniem: skąd wziąć do
pracy w dziedzinie oświaty nauki i kultury
fachowych ludzi, gdzie i kto będzie w tym
zakresie pracował?
Trudne więc miał zadanie w zorganizowaniu na terenie powiatu szkolnictwa
dr Kazimierz Skowroński, powołany 15

Grupa teatralna prof. Michała Czartoryskiego podczas przedstawienia
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sierpnia 1944 roku przez Powiatową Radę
Narodową na stanowisko komisarza ds.
oświaty, a który funkcję swą pełnił do 15
listopada 1944 roku, by następnie przejść
na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego.
Zaraz po wyzwoleniu w 1944 r. została podjęta nauka w 52 szkołach mimo różnych trudności; naukę w 11 szkołach rozpoczęto w mieszkaniach prywatnych; brak
było budynków, sprzętu, pomocy naukowych i nauczycieli. Na jednego nauczyciela przypadało czasem aż 105 uczniów
(np. w Woli Raniżowskiej, w Krzątce).
Nauczyciele uczyli w ciężkich warunkach, nie mając mieszkań i otrzymując
bardzo niskie pobory. (…) Razem bowiem
z otwarciem szkół wiejskich powstał i zaczął się rozwijać bardzo szybko i niezwykle dynamicznie amatorski ruch artystyczny na terenie wsi, obejmując swym zasięgiem wiele miejscowości i skupiając w sobie nie tylko młodzież wiejską, ale również
ludzi starszych. Ruchem tym kierowali
przede wszystkim miejscowi nauczyciele, a w kilku wypadkach również amatorzy chłopi. Zespoły działały, miały próby i występy przeważnie w miejscowych
szkołach, świetlicach, a później w nielicznych zresztą domach kultury (wiejskich).
Zespoły te istniały w różnych stronach naszego powiatu. Praca ich była na różnym
poziomie, były też różne jej efekty. Nie
chcąc moich szanownych kolegów - nauczycieli (ani nikogo) obrażać, pisać będę
o nich w porządku alfabetycznym nazw
poszczególnych miejscowości. I tak:
W Cmolesie istniał wcale aktywny
i popularny zespół teatralny, prowadzony przez mojego ucznia, miejscowego
nauczyciela, Czesława Bielenia.
W Domatkowie od roku 1956 działał zespół teatralny, który co roku wystawiał dwie sztuki sceniczne, a kierowniczką i reżyserką jego była nauczycielka, Cecylia Bruzda.
W Górnie występował 35-osobowy
zespół chóralny i taneczny pod kierownictwem Józefa Kraśki, który prowadził
miejscową świetlicę gromadzką.
Bardzo czynny był zorganizowany
w roku 1954 zespół teatralny w Hucinie,
którym kierowała nauczycielka (kierowniczka szkoły), Maria Maciąg. W skład
tego zespołu wchodziła młodzież pozaszkolna; działał tu jeszcze drugi zespół, a mianowicie zespół pieśni i tańca, specjalizujący się w pieśniach i tańcach ludowych, przede wszystkim regionu rzeszowskiego, ale także kujawskich
i krakowskich.
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Równie aktywny był zespół teatralny w Hucie Komorowskiej, mojego byłego ucznia, kierownika miejscowej
Szkoły Podstawowej, Adama Kopcia.
Zespół ten powstał wkrótce po zakończeniu wojny, tj. w latach 1945- 1946.
Skupiał początkowo członków tutejszego komitetu rodzicielskiego, później zaś
innych organizacji, istniejących na terenie wioski. W latach 1949- 1952 działalność jego nieco osłabła, dopiero od roku
1953 znowu się ożywiła, kiedy to oddano do jego użytku nowy budynek szkolny, w którym z czasem zorganizowano
salę szkolną ze scenką, a także wzorową
placówkę k.o. zgodnie z bardzo mądrym
i przemyślanym „eksperymentem kolbuszowskim” Macieja Skowrońskiego,
który takich placówek stworzył na terenie całego powiatu więcej, nie czekając na budowę wiejskich domów kultury,
a które stały się u nas ważnymi ośrodkami pracy kulturalno- oświatowej.
Od roku 1944 do 1955 w Kolbuszowej Górnej pracuje zespół teatralny, który był kontynuacją jak gdyby podobnego
zespołu jeszcze z okresu międzywojennego. Niestety w roku 1955 przerwał on
swoją pożyteczną działalność. Kierownikiem jego był nasz uczeń z Liceum
dla pracujących, nauczyciel Stanisław
Chruściel. W tych samych latach istniał
tu także zespół śpiewaczy, który brał nawet udział w eliminacjach wojewódzkich w roku 1953.
Popularnym był zespół teatralny
w Komorowie, prowadzony przez kierownika szkoły, Jana Ochalika.
W Kosowach kierownik miejscowej
szkoły, pan Marzec, prowadził zespół
teatralny i śpiewaczy, rozwijając pracę
w swym środowisku.
W roku 1963 został założony młodzieżowy zespół teatralny w Kupnie,
który niestety wystawił tylko jedną sztukę i ze względu na brak chętnych i opiekuna przestał istnieć.
W latach 1946- 1949 istniał w Lipnicy amatorski zespół muzyczny, przejawiający dość żywą działalność w swoim
środowisku.
Zbudowany Wiejski Dom Kultury
w Majdanie przyczynił się do powstania
tu amatorskiego zespołu teatralnego. Od
roku 1963 zaczął tu także działać zespół
muzyczno- wokalny pod nazwą „Amator”, zrzeszający młodzież miejscową
i okolicznych wsi.
Od roku 1956 we wsi Mazury pracował zespół teatralny zrzeszający 14 osób,
który w każdym roku w okresie jesienno-

zimowym przygotowywał co najmniej
jedną (do dwu) sztukę. Zespołem tym
kierował miejscowy kierownik szkoły,
nasz były uczeń z Liceum dla pracujących, p. Jan Jagodziński, który ponadto
prowadził zespół muzyczny z młodzieży
szkolnej i pozaszkolnej złożony.
W Nienadówce, rodzinnej wsi Jana
Bolesława Ożoga, powstał i występował zespół teatralny, złożony z miejscowej młodzieży, dzięki pomocy ze strony kierownika tutejszej szkoły, Ludwika
Janika, który oddał do dyspozycji tego
zespołu jedną z sal szkolnych na próby,
zebrania i przedstawienia. Kierowniczką
zespołu i jego reżyserką była Agnieszka
Gielarowska, która skupiła w nim około
20 osób. Chłopka z pochodzenia, z oddaniem i zapałem prowadziła zespół, zawsze czynna, ruchliwa, pracowita, potrafiła zespół ten sporo lat prowadzić
i odnosiła w nim sukcesy w Nienadówce
i okolicy.
W Nienadówce Górnej w latach
1946- 1950 działał jeszcze drugi zespół
teatralny, prowadzony również przez nauczycieli przy wydatnej pomocy Koła
Gospodyń Wiejskich.
W roku 1946 zorganizowano także
w Nienadówce Środkowej (Nienadówka
bowiem to jedna z największych i najbardziej rozległych wsi naszego powiatu) zespół teatralny, który był prowadzony przez jednego z nauczycieli Liceum
Ogólnokształcącego w Sokołowie.
W Niwiskach zespół teatralny prowadził Bolesław Dec, kierownik szkoły,
który w jednej klasie stworzył scenkę teatralną, gdzie wystawiano sztuki teatralne. W roku 1967 powstał i działał zespół
teatralny, dość aktywnie prowadząc pracę k.o. w Porębach Dymarskich, we wsi
zabitej deskami od świata.
W Przyłęku Marian Dudek, kierownik Szkoły Podstawowej, miał zespół teatralny złożony z miejscowej młodzieży,
pracując z nią w szkolnej świetlicy, która mieściła się w baraku ze sceną. Marian prowadził również drugi zespół muzyczny. Oba te zespoły mimo trudnych
warunków, pracowały solidnie, często
dając swe występy.
W Raniżowie, w małej, ciasnej świetlicy zespół teatralny prowadziła pani
Klotylda Piwirotto, emerytowana nauczycielka, która skupiwszy w nim tutejszą młodzież, przygotowywała i wystawiała kilka sztuk rocznie. Pani Klotylda prowadziła jeszcze inne zespoły, a to:
muzyczny, taneczny i recytatorski.
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W Siedlance z zespołem teatralnym
pracował Marian Górecki, kierownik
Szkoły Podstawowej. Ten uzdolniony
plastyk i muzyk prowadził również zespół muzyczno - wokalny, w czym wielce pomocna była mu jego małżonka, też
nauczycielka z zawodu. Teatralny zespół
z Siedlanki w roku 1954 zdobył I miejsce i sztandar przechodni na eliminacjach powiatowych.
W Trzebosi pracowały trzy zespoły: przede wszystkim bardzo ożywioną
działalność przejawiał zespół teatralny,
kierowany przez Andrzeja Kota, samorodnego twórcę ludowego. W zespole
swym skupił on ponad 20 osób w różnym wieku i z nimi działał w miejscowej świetlicy ZMP. Tenże sam Andrzej
Kot prowadził też zespół muzyczny i taneczny, a od roku 1950 pracował tu jeszcze trzeci zespół w Szkole Podstawowej.
Był to zespół taneczny, którym kierowała miejscowa nauczycielka, Stefania Piękoś.
Trzęsówka i jej okolice stały się terenem pracy zespołu teatralnego pod
kierownictwem dyrektora miejscowej
szkoły, Stanisława Wąsowicza. Staszek
skupił wokół siebie w szkole sporo młodzieży i ludzi starszych.

Jedną z sal szkolnych przystosował
dla teatru, zespół jego rozpoczął swa
pracę w roku 1953. O efektach jego pracy świadczy zdobycie III miejsca w eliminacjach powiatowych w PDK w Kolbuszowej. W roku 1955 zorganizował
zespół viribus unitis, nową scenę wraz
z kulisami. W latach 1963- 1965 praca
zespołu uległa nieco osłabieniu, gdyż
Staszek podjął studia magisterskie z historii i nie mógł się zbytnio w nią angażować, chociaż nie poprzestał tej pracy.
Kiedy już Staszek uzyskał stopień magistra, mógł dalej z właściwą sobie energią
kontynuować pracę w zespole teatralnym. Był to jeden z najlepszych i najbardziej aktywnych zespołów w naszym
powiecie, o czym świadczy wystawienie
przez ten zespół aż 16 sztuk teatralnych.
W roku 1952 powstał zespół teatralny Turzy, którego kierowniczką była nauczycielka, pani Elżbieta Niedziocha
najpierw, a potem również nauczycielka,
Irena Bieniek.
Od 1955 roku w Woli Raniżowskiej
pracował zespół teatralny, taki sam zespół działał także w Zielonce, a kierownikiem jego był dyrektor Szkoły Podstawowej, Czesław Kata.

(…) W latach 1955- 1956 byłem
instruktorem zespołów artystycznych
w PDK w Kolbuszowej. Jeździłem w teren, by istniejącym tu zespołom udzielać
instruktażu i pomocy reżyserskiej. W ten
sposób docierałem prawie do wszystkich wówczas działających w powiecie
zespołów, zawsze robiłem sobie notatki,
jako że pamięć ludzka jest zawodna.
Prócz tego przez lat z górą dwadzieścia, a to w okresie od 1947 do 1967
roku, sam prowadziłem przy Powiatowym Domu Kultury zespół teatralny im.
A. Fredry, stąd miałem bardzo częste
i liczne kontrakty osobiste z innymi zespołami w powiecie, gdyż prowadząc ze
swoim zespołem ożywioną „akcję objazdową”, docierałem do wielu wsi naszego
powiatu.
Poza tym kierownikami zespołów
wiejskich byli przeważnie nauczyciele,
a z tymi znałem się osobiście i bardzo
często spotykaliśmy się na rejonowych
konferencjach, które jako kierownik pedagogiczny przy Powiatowym Zarządzie
ZNP miałem zaszczyt i przyjemność
„obsługiwać”. (…)

Krótka opowieść o nauczycielu
Michał Czartoryski był, jak się tu do niedawna mawiało, „ptokiem”, który na kolbuszowską ziemię przyleciał
jeszcze przed wojną z dalekiej Ukrainy, bo aż z Czortkowa nad Seretem, pięknego miasta leżącego wówczas na
Kresach Rzeczypospolitej.
Powodem tej wędrówki mojego ojca,
wtedy już magistra polonistyki Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, była
miłość do kolbuszowskiej szesnastoletniej
pannicy ze złotymi warkoczami – Heleny
Mazurkiewicz, która potem została moją
mamą.
Dla tej Heleny, podobnie jak niegdyś
Parys, chciał zrobić wszystko, więc nawet
pozostać w Kolbuszowej.
Nim jednak do tego doszło, młodzi
małżonkowie wyjechali na placówkę do
Nadwórnej nad granicą rumuńską, gdzie
Michał został nauczycielem.
Tu zastała ich wojna, rozpoczęta sowiecką okupacją. Byli młodzi, pełni zapału i odwagi, więc zaangażowali się bez
reszty w pracę dla Polski. Między innymi
razem z tamtejszym proboszczem, księdzem Smaczniakiem, nota bene pochodzącym spod Mielca, przez spory okres czasu
przerzucali przez granicę Polaków pragnących dalej walczyć z wrogiem w stawiającym mu opór wojsku francuskim.

Profesor Michał Czartoryski
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Podczas jednej z takich wypraw ojciec został aresztowany przez sowiecki
patrol, potem osądzony i z pięcioletnim
wyrokiem wywieziony do gułagu na Kołymę. Pracował tam przy wycince lasu, co
zapewne skończyłoby się tragicznie, gdyby nie amnestia związana z powstaniem
armii Andersa.
Zawędrował z tą armią aż pod Monte
Cassino, gdzie podczas pierwszego szturmu na klasztor został tak poważnie ranny,
że zakończył tym swój szlak bojowy.
Pracował potem w szkołach polskich
we Włoszech i Anglii, z czego najcieplej
wspominał nauczanie kolegów żołnierzy
w Alessano. (Wydarzenia tamtego czasu
opisał w książce „Na końcu włoskiego
buta”).
Zaprzyjaźnił się tam wtedy z wieloma
ciekawymi ludźmi (takimi jak Henryk Panas, Olgierd Terlecki, czy Michał Płudowski…), którzy go potem odwiedzali nie tylko na zjazdach alessańczyków ale i w kolbuszowskim domu.
Tymczasem kończyła się wojna i coraz mocniej powracało pragnienie stabilizacji. Michał mógł pozostać w Anglii,
gdzie proponowano mu intratną posadę,
ale kusiła go Polska, mimo ech jakie z niej
dolatywały, i wielka tęsknota za najbliższymi, w tym przede wszystkim za żoną.
Ta mieszkała już w Kolbuszowej,
w rodzinnym domu, do którego udało
jej się dotrzeć po zajęciu Ukrainy przez
Niemców. Tu przez całą okupację czeka
na męża.
Mimo więc odradzania kolegów
i obaw co do przyszłości, ojciec postanawia wrócić do kraju. Wymizerowany,
opierając się na lasce, wysiada w Gdyni ze
statku i rozpoczyna swoją „przygodę z socjalizmem”.
Przede wszystkim, zgodnie z zaleceniem ówczesnych władz, przez długi czas
nie zdejmuje munduru, jest bowiem ze
wszech miar dla tejże władzy „elementem
niepewnym”. W tym mundurze, z naszywką „Poland” na ramieniu, który wywołuje u władz pogardliwą niechęć, nacechowaną wyraźną obawą, i wielkie uznanie
u wszystkich innych Polaków, rozpoczyna
pracę w kolbuszowskim liceum, zyskując
od razu spory autorytet u uczniów.
Zgodzono się na to ze względu na poważny brak nauczycieli i jego wysokie
kwalifikacje (jedyny wówczas magister).
Ale praca ta nie trwa zbyt długo, bo
andersowiec nie podobał się miejscowemu „naczalstwu”, które szczególnie draż-
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niły jego prześmiewcze wypowiedzi na temat ustroju. W konsekwencji „życzliwych”
donosów zostaje więc przeniesiony do Pilzna, czyli, jak sam to określał - „skazany
na banicję”. Trwała ona dwa lata. Mieszkał przez ten czas sam w Pilźnie, a rodzina
borykała się z problemami, także materialnymi – w Kolbuszowej.
Pilzno naturalnie lepsze niż Syberia,
czy nawet Anglia, bo znacznie bliższe;
proszę jednak pamiętać, że komunikacja
w owych czasach była całkiem inna niż
dzisiaj, więc i odległości jakby inne. Rodzina wiec ponownie została rozbita i niezasłużenie cierpiała.
Z banicji Ojciec wrócił do Kolbuszowej, odsunięto go jednak od nauczania, by
nie mógł deprawować swymi poglądami
socjalistycznej młodzieży i zezwolono
jedynie na pracę w Powiatowym Domu
Kultury. Tu, w 1947 roku, zakłada Zespół
Teatralny imienia Aleksandra Fredry (ponad 50 przedstawień, w tym 11 premier),
którego przez dwadzieścia lat jest kierownikiem i reżyserem. Rzecz była ewenementem nie tylko w tutejszym środowisku, a zapotrzebowanie na kulturę w tamtym okresie powojennej jałowości wręcz
ogromne. Stąd też teatr związał ze sobą
wielu wartościowych ludzi, a jego spektakle stały się ważnym wydarzeniem nie
tylko w granicach powiatu. Z przedstawieniami jeżdżono do najdalszych miejscowości w okolicy i wszędzie otrzymywano wyjątkowe brawa. Repertuar teatru
był, jak wtedy bełkotano w socjalistycznej
nowomowie, całkiem „nie po linii partii”.
Poprawną wtedy „linią” była sztuka socjalistyczna, czyli tak zwana „produkcyjna”,
a do tej komedie Fredry nijak nie przystawały. Nie dosyć, że bawiły niepoprawnym
humorem i to w chwili wielkiej narodowej
powagi „planów sześcioletnich” i „współzawodnictwa ludzi pracy”, to w dodatku przywoływały świat polskiego dworu
i polskiej tradycji, które gwałtem próbowano zapomnieć. Zasługą tego teatru jest,
miedzy innymi, właśnie skuteczne przeciwstawienie się tym planom zmierzającym do wynarodowienia Polaków przez
pozbawienie ich historii i tradycji.
Pierwszego września 1958 roku Ojciec wraca wreszcie do kolbuszowskiego
liceum i pracuje w nim jako nauczyciel,
a przez pewien czas także jako dyrektor,
aż do 1972 roku, w którym przechodzi na
emeryturę.
Co nie znaczy wcale, że rezygnuje wtedy z kontaktów z młodzieżą; przez

wiele lat z wykonaną przez siebie mapą
pod pachą i wskaźnikiem w ręku wędruje
po różnych szkołach z prelekcjami o walkach II Korpusu, ze szczególnym uwzględnieniem bitwy o Monte Cassino. Nie muszę chyba przypominać, że jeszcze nawet
w latach siedemdziesiątych XX wieku,
najogólniej mówiąc, temat armii generała
Andersa był prawie tak samo niewygodny jak temat Katynia i nieledwie odrobinę wcześniej za towarzyskie nawet odśpiewanie „Czerwonych maków na Monte Cassino” można było „wylądować na
białych niedźwiedziach”. Działanie Ojca
było więc całkowicie sprzeczne z „interesem państwa ludowej demokracji”.
Dodam, bo dodać to jednak trzeba,
że był jednym z tych nauczycieli, którzy
w każdym okresie regularnie uczęszczali
na niedzielną mszę świętą, dając tym samym swoim uczniom świadectwo niezmienności przekonań i niezgody na koniunkturalizm. Przypominanie takiej postawy naturalnie dzisiaj może wydawać
się wręcz zabawne, wtedy jednak zabawnym nie było. Co może stać się bardziej
zrozumiałym dla czytelnika, jeśli porówna ją ze wspomnieniami wielu byłych
urzędników państwowych niższego szczebla, w tym nauczycieli, którzy swój młodzieńczy oportunizm tłumaczą dziś w znamienny sposób: „musiałem, bo wszyscy
musieli, i inaczej nie było można robić”.
Mój Ojciec jest tego zaprzeczeniem. Był
czytelnym znakiem sprzeciwu dla komunistycznego dyktatu.
Może właśnie przez tę swoją nonkonformistyczną postawę, szczerość i otwarty
stosunek do ludzi Tato był powszechnie lubiany i jest wyjątkowo dobrze wspominany.
Złożyło się na to również, a może
przede wszystkim, powołanie nauczycielskie Ojca, bo w jego przypadku nauczanie
nie było tylko wykonywaniem zawodu,
lecz przede wszystkim właśnie powołaniem, posłannictwem.
Do uczniów odnosił się z wielką serdecznością i empatią, a swoją pracę traktował bardzo poważnie. Począwszy od
codziennego, sumiennego przygotowania
się do lekcji, po pedantyczny porządek na
biurku, przy którym poprawiał uczniowskie prace. Do tych ostatnich podchodził
zawsze ze starannością i gorliwością, a recenzje, jakie wydawał podkreślały przede
wszystkim walory zadań. Wielka wiedza
Ojca, takt i ogromne poczucie humoru jednały mu ludzi i dawały efekty. 98% Jego
uczniów dostało się na studia, co mówi
samo za siebie.
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Dzięki Niemu przez nasz dom nie tylko przewinęło się (często stając się jego
przyjaciółmi), wielu wybitnych ludzi jak:
profesor Zawadzki, profesor Siedmiograj
wraz ze swoją żoną Marią (której Tato poświęcił potem biograficzną książeczkę:
„Serce w herbie – Rzecz o Marii z Sienkiewiczów Siedmiograjowej”), pisarz Olgierd
Terlecki, poeta Bolesław Ożóg, ale też
spora liczba tych, których nazwisk i imion
już nie pamiętam.
Niektórzy uczniowie mieszkali u nas
przez czas swojej nauki, bo nie sposób
było wówczas jeszcze dojeżdżać codzienHalina Dudzińska

nie z odległych wsi, a internat jeszcze nie
istniał, albo nie było w nim już miejsca.
Przez spory czas, nim ponownie wrócili do siebie, mieszkała także w naszym
domu rodzina nauczycielska, państwa
Gradowskich z córką Małgosią, których
za nieprawomyślność polityczną wyrzucono z mieleckiego liceum.
Podkreślę tu, że Mama wspierała
wszystkie poczynania Ojca, stad też klimat
rodzinnego domu przesiąknięty był sprawami szkoły i teatru, trudno się więc dziwić, że
i ja „zarażona” tym wszystkim wraz z bratem ukończyliśmy studia polonistyczne.

Także przez szereg lat pracowałam
w zawodzie nauczycielskim. Wpierw
w Technikum Rolniczym w Weryni, a potem przez kolejnych piętnaście lat w kolbuszowskim Liceum Ogólnokształcącym.
Moje dzieci także ukończyły filologię polską, więc kontynuują rodzinną już
tradycję, a życie jakie wiodą jest poniekąd
echem działań ich Dziadka a mego Ojca.
Ewa Czartoryska - Sziler

Moja edukacja

Drukujemy fragment wspomnień prof. Haliny Dudzińskiej, zatytułowanych Wspomnienia z pracy
nauczycielskiej (ze zbiorów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej; Zespół Prof. Haliny
Dudzińskiej)
Redakcja

Urodziłam się 18 sierpnia 1927 r.
w Kolbuszowej jako drugie dziecko, druga
córka małżonków Feliksa Dudzińskiego
i Wilhelminy z Widuchowskich, drobnych
mieszczan i rzemieślników. Miałam jeszcze dwoje młodszego rodzeństwa. Przyszłam na świat w wolnej, niepodległej II
Rzeczypospolitej Polskiej, w dziewięć lat
po powstaniu jej z półtora wiekowej niewoli ziem i narodu polskiego. Fakt ten napawał wówczas wielu Polaków wielką radością, budził w nich entuzjazm i chęć do
wytężonej, ofiarnej pracy dla siebie i kraju. Należał do tych Polaków i mój Ojciec,
który pracował w zawodzie szewskim,
posiadał i uprawiał, zgodnie z odwieczną tradycją mieszczańskich, kolbuszowskich „pniaków”, małe gospodarstwo rolne i pasjonował się sprawami społecznymi
Kolbuszowej - rodzinnego miasta. Pełnił
w nim, od młodych lat aż do zgonu, funkcję radnego miejskiego, członka Zarządu
Cechu Rzemiosł Różnych, Opiekuna Społecznego swojej dzielnicy, należał w II
Rzeczypospolitej, do różnych organizacji,
a przede wszystkim pracował w Towarzystwie Przyjaciół Związku Strzeleckiego, którego bywał prezesem. Rozmawiał
o sprawach społecznych w domu i wciągał
w nie członków swojej rodziny.
Ja garnęłam się do życia, nauki, do
pracy. W latach 1933-1939 skończyłam
sześć klas Szkoły Powszechnej Żeńskiej,
stojącej przy ulicy 3 Maja (dzisiaj Obrońców Pokoju), kierowanej wspaniale przez
p. Wacława Januszewskiego. Uczyły mnie
ambitne panie nauczycielki, Natalia Babko, Maria Gruszka, Florentyna Bańska,

Leon Thau (wyznania mojżeszowego)
i Irena Węglowska. W tamtych latach objawiła mi się Polska jako coś pięknego, jako
droga ziemia kolbuszowskich pól i lasków,
jako wzgórza lessowe z pierwszej życiowej wycieczki szkolnej do Sandomierza,
jako przygoda pierwszego harcerskiego biwaku w Niwiskach i jako wspaniałe
mury Wawelu z drugiej wycieczki do Krakowa. Na zawsze pozostało mi w oczach
słońce, które rozjaśniało poranki szkolne,
urządzane w dnie świąt narodowych, a to
1 lutego, w imieniny prezydenta Ignacego
Mościckiego, 19 marca w imieniny marszałka Józefa Piłsudskiego, 3 Maja i 11
Listopada. Pozostały w pamięci radosne
nastroje ówczesnych nabożeństw kościelnych, capstrzyków, defilad, festynów, roz-

brzmiewających dumnymi, radosnymi tonami legionowych pieśni, granych przez
strzelecką orkiestrę. Na zawsze pozostał
mi w oczach przemiły widok oficerów
i żołnierzy Wojska Polskiego z 17 pułku
piechoty w Rzeszowie, witanych co roku,
na wiosnę, w Kolbuszowej, przez nauczycieli i młodzież szkolną, ich przemarszu na
poligon do Przyłęka i żegnanie ich w jesieni, gdy wracali do rzeszowskich koszar.
Kolbuszowski rynek mienił się wtedy od
ludzi, ich strojów, od bukietów kwiatów,
rozbrzmiewał muzyką, tchnął radością życia.
Janusz Korczak, wielki lekarz i pedagog słusznie powiedział, że lata dziecięce
są w życiorysach ludzi górami, z których
rzeka ludzkiego życia bierze początek, roz-

Prof. Halina Dudzińska ze swoimi wychowankami
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pęd i kierunek, że one decydują o jakości
człowieka. Dwanaście lat, przeżyte przeze
mnie w II Rzeczypospolitej Polskiej, też
prawie mnie ukształtowało. Pokochałam
wtedy w szkole powszechnej naukę historii. Moja starsza siostra Anna chodziła
w roku szkolnym 1937/1938 do pierwszej
klasy kolbuszowskiego Prywatnego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum i ja
też pragnęłam pójść jak najprędzej do tej
szkoły, będącej ważnym ośrodkiem nauki
i kultury dla miasta Kolbuszowej i powiatu kolbuszowskiego. Interesowałam się
jej budynkiem, stojącym na obniżonym
terenie „otoczonym starymi, rozłożystymi drzewami, w pobliżu rzeki Nil, rynku
i parku, nazywanego Lipnikiem, Gronem
Profesorskim i niektórymi, starszymi, urodziwymi uczennicami. Budynek, nazywany przez gimnazjalistów „budą”, w szereg
lat później, w 1965r., został oddany Szkole
Podstawowej nr 1 i obecnie stanowi starą
jej część.
Grono Profesorskie, Pedagogiczne
tworzyli: p. Rudolf Kasprzyk, matematyk, niski, drobny, rudawy i ruchliwy, mgr
Władysław Burkiewicz, polonista, zacny
Kolbuszowianin, Michał Drzymała, matematyk i fizyk, ks. Bolesław Gwoździkowski, apodyktyczny, zarozumiały katecheta, nazywany wtedy moderatorem, śliczna p. Irena Kropiwnicka, biolog, p. Laura Strassberg, germanistka i mgr Zygmunt
Żytkowski, urodziwy jak aktor filmowy.
Należeli też do Grona nauczycieli pomocnicy: Agenor Burkiewicz, ojciec prof. Władysława, urzędnik skarbowy, pielęgnujący
dawne tradycje muzyczne Kolbuszowian,
nauczyciel śpiewu i opiekun gimnazjalnego chóru, Alina Kolak, zakonnica, siostra
ze Zgromadzenia SS Służebniczek, ucząca
dziewczęta prac ręcznych i Jan Leśniewicz,
nauczyciel Szkoły Męskiej, zatrudniony
w Gimnazjum w charakterze instruktora
robót ręcznych chłopców. Osobne miejsce
zajmował Jan Narowski, woźny, nazywany przez gimnazjalistów „Gebrem”.
Przyglądałam się paniom profesorkom i pannom gimnazjalistkom przechodzącym koło mojego domu (stojącego
przy ul. J. Piłsudskiego, obok kapliczki św.
Jana), w wiosenne i jesienne popołudnia,
na Stadion, na zajęcia, nazywane „Gry
i zabawy”. Słuchałam opowieści o byłym,
ośmioklasowym Gimnazjum, bardzo porządnej szkole, przekształconym, przez reformę z 1932r. , na czteroletnie gimnazjum
i dwuletnie, sprofilowane liceum. Bramę
Gimnazjum przekroczyłam po raz pierwszy na wiosnę 1938r., gdy poszłam na jego
podwórze, na odgrywane tam przedsta-
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wienie „Antygona” Sofoklesa, przygotowane przez prof. Zygmunta Żytkowskiego z okazji pożegnania języka greckiego,
usuniętego wówczas z programów gimnazjalnych i licealnych. Rolę Antygony grała pięknie p. Helena Iwaśkow, późniejsza
profesorka i profesorowa Burkiewiczowa.
Pragnęłam się uczyć i w czerwcu
1939r. złożyłam egzamin wstępny do kolbuszowskiego Gimnazjum. Z koleżanek
zdających egzamin razem ze mną zapamiętałam tylko Marylkę Bańską, młodszą
córkę p. Florentyny, nauczycielki i Alfreda
Bańskiego, byłego profesora gimnazjalnego, zmarłego młodo w 1930r. Ale w dniu 1
września 1939 r. nie poszłam na naukę do
Gimnazjum. W dniu tym Niemcy, sprzymierzeni ze Związkiem Socjalistycznych
Republik Radzieckich, napadli na granice II Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczynając II wojnę światową. Polacy najpierw
zamarli w oczekiwaniu, potem przeżywali wojnę niemiecko-polską, klęskę polską
i nowy rozbiór ich ziem. W dniu 9 września, w bitwie niemiecko-polskiej uległa
spaleniu chyba jedna trzecia część zabudowy Kolbuszowej. Straszyły w niej potem ruiny i pustki. Powiat kolbuszowski
znalazł się pod okupacją niemiecką, w Generalnym Gubernatorstwie. Miał dostarczać Niemcom, tak jak i inne ziemie polskie, żywności i siły roboczej. Przesuwały
się przez niego stale masy niemieckiego
wojska. Rządził w nim landrat, niemiecki starosta i inni urzędnicy oraz żandarmi.
Z programów nauczania szkół powszechnych usunięto historię i geografię. Zamknięto gimnazja i szkoły wyższe. Nie
wolno było kontynuować ich nauki. Za łamanie wszystkich niemieckich zarządzeń
groziły aresztowanie, ciężkie przesłuchania i kara śmierci, czy zesłania do łagrów,
obozów koncentracyjnych, gdzie więzień
też najczęściej szybko umierał z głodu,
zimna i różnych chorób.
Ja przez rok szkolny 1939-1940 miałam długie wakacje. Pracowałam w gospodarstwie domowym, będącym przez
cały czas wojenny jedynym źródłem rodzinnych środków utrzymania. Robiłam to
i później. Ale w 1940r. zaczęłam się interesować sprawami politycznymi i pomyślałam o nauce. Dowiedziałam się o wojnie,
toczonej przez państwa zachodnie, sprzymierzeńców Polski, z Niemcami, o rządzie
polskim generała Władysława Sikorskiego powstałym na emigracji, o jego walce
o odrodzenie niepodległego Państwa Polskiego.
Mając trzynaście lat zaczęłam sama
myśleć o mojej nauce. W roku szkolnym

1940-1941 chodziłam do siódmej klasy
Szkoły Podstawowej Żeńskiej, odbywającej naukę w Szkole Męskiej. Z klasy tej
zapamiętałam tylko p. Antoniego Glińskiego, dyrektora Szkoły Żeńskiej, wysiedlonego z Poznańskiego, który niczego
nas nie uczył, ciągle prosił o przynoszenie
mu czegoś z pożywienia oraz księdza mgr
Władysława Smolenia, młodego kolbuszowskiego wikariusza, nauczyciela religii, który podjął w naszym mieście i pięknie prowadził przez całą wojnę duszpasterstwo młodzieży według przedwojennych
wzorów gimnazjalnej Sodalicji Mariańskiej. W ponurych klasach Szkoły Męskiej,
zajmowanej dzisiaj przez Przedszkole nr
1, w ciężkich wojennych czasach zrodziła się przyjaźń niektórych uczennic szkolnych z tym księdzem, człowiekiem bardzo
ambitnym i honorowym, która przetrwała
długie lata.
Po skończeniu Szkoły Powszechnej, we wrześniu 1941r., podjęłam naukę w trzyletniej Publicznej Wieczorowej
Szkole Zawodowej, prowadzonej w budynku gimnazjalnym przez p. Stefana Nawarę, przedwojennego historyka gimnazjalnego. W szkole tej, mającej kierunek
handlowy i rzemieślniczy, uczyli byli profesorowie z Gimnazjum: Marian Bielawka,
Władysław Burkiewicz, księża W. Smoleń
i Szczepan Wargacki oraz Zygmunt Żytkowski. W klasie krawieckiej kroju i szycia uczyły pp. Franciszka Dudzińska i Panasowa, nazywana przez mniej rozgarnięte
uczennice Panią Sową.
Uczyłam się stenografii, towaroznawstwa i innych, tym podobnych nauk, z których później nie miałam żadnego pożytku. Ale w szkole panowała atmosfera jak
gdyby gimnazjalna. Pomagałam też stale
w domu, gdzie stale kwaterowali żołnierze
niemieccy i wiedziałam, że prof. Zygmunt
Żytkowski podjął w tym czasie prowadzenie tajnego nauczania na poziomie gimnazjalnym. Było to przez Niemców absolutnie zabronione i groziło uczącemu karą
śmierci, a uczącym się represjami. Jednak
nauczyciele patrioci podejmowali tajne
nauczanie z zakresu szkoły powszechnej
oraz konspiracyjną organizację wojskową,
mającą uczestniczyć w walkach o niepodległą Polskę.
Do pierwszej grupki tajno-gimnazjalnej, stworzonej przez prof. Z. Żytkowskiego w końcu sierpnia 1941r., weszła moja
siostra Anna. Ja poszłam na lekcje z zakresu I klasy gimnazjalnej do prof. Zygmunta Żytkowskiego na wiosnę 1943 r. Nieco
wcześniej Niemcy, walczący z ZSRR, ponieśli wielką klęskę pod Stalingradem. Na
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Wschodzie toczyły się wielkie zapasy wojenne. U nas panowały bieda, terror, strach.
W mojej grupce I klasy gimnazjalnej, czyli
w komplecie, jak się później mówiło, byli
oprócz mnie: Jan Czachor, Genowefa Maciąg, Kazimierz Soja, Irena Sypek i Helena Widuchowska, moja krewna. Soja wnet
zrezygnował z nauki. Byliśmy drugą grupą I klasy gimnazjalnej, zorganizowanej
przez Profesora. Chodziliśmy na lekcje,
dwu i pół godzinne do Jego mieszkania,
znajdującego się w nieistniejącym już dzisiaj budynku, obok gmachu ówczesnego
Sądu Grodzkiego, a dzisiejszego Szpitala
Urologicznego. Nigdy nie zapomnę uczucia radości, jakie ogarnęło mnie, gdy na
pierwszej lekcji Profesor dał nam do rąk
podręcznik klasy I gimnazjalnej. Szczególnie zachwycił mnie podręcznik z historii, widok pierwszej ilustracji, widok palm
w oazie w Egipcie nad Nilem. W kraju tym
toczyły się wtedy ostre działania wojenne.
A my mogliśmy się uczyć. U dzielnego Polaka, po polsku, w najczystszym polskim
duchu, z wielką nadzieją w powstanie Polski, o czym Profesor mówił, z nadzieją
w lepsze, przyszłe wolne życie.
Prof. Zygmunt Żytkowski stworzył
w swoim mieszkaniu, w czasie wojny,
w Kolbuszowej, tajne Gimnazjum i Liceum. Został przewodniczącym tajnej Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, prowadzącej, na wiosnę 1944 r. egzaminowanie
uczniów z przerobionego materiału z poszczególnych klas. Można by o tym dużo
mówić i pisać. Ja skończyłam w Tajnym
Nauczaniu I i II klasę gimnazjalną i zaczęłam III. Przy egzaminie sprawdzającym
spotkałam ks. Władysława Smolenia oraz
poznałam dr Kazimierza Skowrońskiego
i prof. Zdzisława Siedmiograja. Natomiast
w domu, podczas nauki, w domu rodziny
Gorzkowskich, na tzw. Lancówce, gdzie
mieszkała koleżanka Gieni Maciąg, córka
polskiego policjanta, w domu, w którym
bywałam, poznałam Józefa Rządzkiego-Kordyszewskiego „Borynę”, komendanta Armii Krajowej w powiecie kolbuszowskim i niektórych jego kolegów. Armia
Krajowa (AK) była tajną armią polską, powołaną do życia przez rząd na emigracji,
do walki o Polskę. Mnie jeszcze nie powiedziano o AK i o tym, kim był p. Kordyszewski. Miałam się o tym dowiedzieć
nieco później. Także później dowiedziałam się i o tym, że do AK należał prof.
Zygmunt Żytkowski oraz wielu chłopców ze stworzonego przez niego wojennego, tajnego kolbuszowskiego Gimnazjum
i Liceum.

Prof. Halina Dudzińska i prof. Tadeusz Żeglin podczas występu swoich uczniów

(…) Kolbuszowę zdobyła armia radziecka po trzydziestosześciogodzinnej
bitwie z Niemcami. Biedne, wyniszczone
miasto i cały powiat zalali Rosjanie i mieli
odtąd być w nim, w większej czy mniejszej ilości przez całe dwa lata. Manifest
PKWN, ogłoszony przez nich w sierpniu
1944 r., tworzył nową Polskę, Polskę Ludową, związaną z ZSRR, rządzoną rzekomo przez PPR. Powstawały władze
polskie, władze administracyjne, takie
jak przed wojną, Starostwo i rady miejska i powiatowa oraz nowe władze polityczne: Komitet Powiatowy PPR, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
(PUBP) i Komenda Milicji Obywatelskiej
w miejsce Policji. PUBP miał być głównym organem władzy ludowej do zwalczania jej przeciwników, nazwanych „reakcją”.
Przyglądałam się trochę ogólnym, kolbuszowskim sprawom, ale wnet pochłonęła mnie nauka. 1 września 1944 r. zostało otwarte Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum, a mnie przydzielono do
zorganizowanej klasy semestralnej, mającej przerobić w roku szkolnym 1944-1945
materiał nauczania z dwóch klas, z III i IV
kl. gimnazjalnej. Wzięłam się ochoczo do
nauki i nie zastanawiałam się dlaczego dyrektorem Gimnazjum i Liceum nie został
prof. Żytkowski, którego życzyli sobie
uczniowie byłego Tajnego nauczania, lecz
nikomu dotąd nieznany Stanisław Lotz,
pochodzący z rodziny dawnych kolonistów niemieckich z Dzikowca, który był
przed wojną nauczycielem szkół średnich
w Wielkopolsce, a w czasie wojny miał jakieś zajęcie w weryńskim folwarku Jerzego Marii Tyszkiewicza. Chłopcy, którzy
znaleźli się w mojej klasie, starsi od większości nas, dziewcząt, będący członkami

AK, chyba wiedzieli więcej o ówczesnej
rywalizacji w Gimnazjum o stanowisko
dyrektora i urabiali atmosferę przeciwko
p. Lotzowi, śpiewając głośno, w klasach
i na korytarzach, na melodię popularnej
wówczas pieśni o Nevadzie, piosenkę własnej kompozycji o refrenie „ojojojoj, jak
to się dziwnie składa, wczoraj w Weryni
byki pasł, a dzisiaj nam wykłada”. Oni też
uświadamiali nas, dziewczęta, że PKWN
nie jest rządem polskim, lecz „Polskim
Komitetem Wytępienia Narodowego”.
Uczniów do Gimnazjum i Liceum zapisało się wtedy dużo, ze trzy razy więcej niż
przed wojną ich było. W szkole poszukiwali pracy jej profesorowie przedwojenni oraz liczni profesorowie szkół średnich
zatrudnieni przed wojną na zachodnich
i wschodnich terenach II Rzeczypospolitej,
a także inne osoby, pragnące znaleźć zajęcie w Gimnazjum, choćby czasowo. ZSRR
nie chciał oddać Polsce zabranych jej ziem
za Bugiem i Sanem. Powstało województwo rzeszowskie w miejsce dawnego województwa lwowskiego. Front radziecko-niemiecki zatrzymał się na linii Wisłoki
i Wisły i była nadzieja, że ruszy dalej.
We wrześniu 1944r. nauczycielami
(profesorami) w kolbuszowskim Gimnazjum i Liceum zostali: Maria Augustynowicz, filolog, ucząca przed wojną na
Śląsku; mgr Władysław Burkiewicz, dr
Jan Czajkowski, słynny antropolog polski, przed wojną profesor Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie, który żył
podczas wojny w ukryciu, we wsi Cmolas koło Kolbuszowej i po odejściu Niemców chciał pracować jawnie, ucząc biologii; Józefa Garbacikowa, bliżej nieznana,
historyk; Izabela Golniewiczowa, przedwojenna właścicielka ziemska z Wielkopolski, przygnana do Kolbuszowej przez
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wojnę, znająca język niemiecki; niejaki
p. Hałka mogący uczyć matematyki; Julian i Tomasz Jabłońscy; Stanisław Kądziela, postanawiający zostać pedagogiem,
nauczycielem fizyki; Włodzimierz Koza,
przed wojną historyk szkół średnich na
Wołyniu i Śląsku; p. Kisielowa; p. Genowefa Kurdowa, nauczycielka szkoły powszechnej, chcąca zostać gimnazjalną
specjalistką od gimnastyki; Stefan Nawara,
polonista i historyk; Zdzisław Siedmiograj,
matematyk; Maria Siedmiograjowa, żona
Zdzisława, kierująca się na chemiczkę; dr
Kazimierz Skowroński, polonista i historyk. W 1945 r., po wyjeździe prof. Czekanowskiego, przybył Jan Skowroński, żeby
zostać nauczycielem biologii.
We wrześniu 1944 r. nauczycielem języka polskiego w Gimnazjum został jeszcze Tadeusz Żeglin, dotychczasowy nauczyciel szkoły powszechnej, no i dostał
jakieś godziny mgr Zygmunt Żytkowski,
ten tak zasłużony dla Kolbuszowej z lat
wojny i okupacji tytan tajnej oświaty. Był
jedną z wielu osób chcących pracować
w tej szkole. Może przyznawano mu mniej
praw niż innym, on utrzymywał tylko matkę i brata, a nie żonę i dzieci. Prof. Żytkowski pracował wtedy w kolbuszowskim
Gimnazjum i Liceum niedługo, tylko kilka tygodni. Tyle też dyrektorował p. Stanisław Lotz.
W naszych domach zaś ciągle kwaterowali żołnierze radzieccy, Władze miejskie urządzały wiece, na których oczerniano, szkalowano i potępiano jako sługusów
imperializmu członków polskiego rządu
emigracyjnego i członków Wojska Polskiego na Zachodzie, a wychwalały żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego i jedynie słusznie dokonywane reformy oraz
„sojusz” Polski z ZSRR. Niektórzy rodzice
i niektórzy nauczyciele mówili dzieciom
i uczniom o potrzebie podwójnego myślenia i wypowiadania się. Myślenia prawdziwego, uczciwego na użytek własny i myślenia oraz wypowiadania się koniunkturalnego, potrzebnego w urzędowej chwili, odpowiedniego wobec odpowiednich
ludzi. Mój Ojciec mówił o tym. A życie
uczyło inaczej.
Już w październiku omawianego roku
pracownicy PUBP prowadzili aresztowania członków AK. W listopadzie, gdy
przybył do Kolbuszowej sztab I Frontu
Ukraińskiego marszałka Iwana Koniewa,
aresztowania nasiliły się. Sztab ulokował
się w domach stojących koło mojego rodzinnego domu. Mieszkańców domów
wysiedlono. Nas, moją rodzinę, też wysie-
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dlono i w naszym domu zamieszkał wysoki dowódca wojskowy. Podobno sam Iwan
Koniew. Ulokowano nas w pobliżu. Generał Gordienko, oficer gospodarczy kwatery
I. Koniewa, był u nas częstym gościem.
W szkole, z mojej kasy, aresztowano
wtedy siedmioro kolegów. Byli wśród nich
ci, którzy śpiewali złośliwe piosenki o dyrektorze Lotzu i wygadywali na PKWN.
Ale dyrektor Lotz też zniknął. Dyrektorem został dr Kazimierz Skowroński. Chyba już wcześniej zniknął prof. Żytkowski.
Chroniąc się przed aresztowaniem wstąpił
do Ludowego Wojska Polskiego.
O tym, że aresztowani koledzy z klasy (Maria Dudzińska, Zofia Kotlarek oraz
Stefan Biesiadecki, Henryk Drewnicki,
Mieczysław Godlewski, Włodzimierz Maciąg i Edward Mytych. Ósmym był Agenor Cassina, z innej klasy) zostali wywiezieni do pracy w ZSRR, do tamtejszych
łagrów, dowiedzieliśmy się dopiero po
półtora roku, gdy odesłano ich z deportacji i powrócili do szkoły. Pytaliśmy się
ich, co przeżyli. Bali się mówić. W domu
zaś odebrałam jedną poglądową lekcję historyczną, która dobrze uświadomiła mi,
na resztę życia, że ZSRR jest dalej Rosją,
odwiecznym wrogiem Polski, jej zaborcą,
chociaż wiecowi i inni politycy głosili, że
jest inaczej. Oto, mieszkając poza rodzinnym domem, raz przyszło mi na myśl poprosić gen. Gordienkę, żeby wziął mnie
z sobą do mojego domu, kwatery marszałka. I on mnie wziął. Zobaczyłam, że ściany izb są obwieszone portretami wysokich
oficerów wojskowych, głównie oficerów
Rosji carskiej, tak znienawidzonej przeze
mnie dzięki lekcjom historii, za cierpienia zadawane Polakom. Gen. Gordienko
wskazał mi portret gen. Suworowa, Kutuzowa, Nachimowa i innych, a ja, zdziwiona domyśliłam się, że armia radziecka jest
armią rosyjską, a ZSRR jest Rosją. I od
jesiennych przeżyć 1944 r. nie chciałam
mieć z Rosją nic wspólnego.
W styczniu 1945 r. armia radziecka usuwała Niemców z Polski Zachodniej. Liczni profesorowie z naszego Gimnazjum i Liceum też wyjeżdżali szukać
pracy na wyzwolonych terenach. Dodam
jeszcze, że wcześniej najbardziej ceniliśmy, w mojej klasie, lekcje z prof. Czekanowskim. Uczyliśmy się biologii sami
z książek, a jego prosiliśmy, żeby nam
opowiadał o odbytych podróżach, spotykanych ludziach, odbywanych badaniach
naukowych, o pracy na Uniwersytecie we
Lwowie. Był wysoki, szczupły i zgarbiony.
Żegnaliśmy go z wielkim żalem. A ucznio-

wie klasy, w której byłam, byli zdolni i tak
bardzo chętni do nauki, że zyskiwali słowa
uznania profesorów.
W roku szkolnym 1945-1946 ukończyłam, w sposób semestralny, I i II klasę licealną i złożyłam egzamin dojrzałości.
Myślałam o wyższych studiach. Miałam
trochę ochoty na studnia medyczne. Wtedy nie było problemu z dostaniem się na
nie. Ale w końcu poszłam śladem kilku
koleżanek i w październiku zostałam słuchaczką Wydziału Historii Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. Zamieszkałam z siostrą prywatnie. Poznałam profesorów Jana Dąbrowskiego, Romana Grodeckiego, Władysława Konopczyńskiego,
Henryka Mościckiego, Ludwika Piotrowicza, Kazimierza Piwarskiego. Chodziłam
czasami z kuzynem Tadeuszem Misiem,
studiującym polonistykę, na ciekawe wykłady profesorów z jego wydziału: prof.
Juliusza Kleinera, wspaniałego, arcyeleganckiego Zenona Klemensiewicza czy
Kazimierza Wyki. Podjęłam też studiowanie geografii i miałam szczęście poznać
wspaniałego Eugeniusza Romera, profesorów Szaflarskiego, Klimaszewskiego i innych.
Przeżyłam spotkanie Stanisława Mikołajczyka ze studentami Krakowa, nie
chciałam uczestniczyć w zebraniach, na
których studenci, pozyskani dla PPR, organizowali partyjny ruch studencki, chodziło się czasem do teatru, często do kina,
a w niedziele, do południa i około godziny
10, szło się na planty, oglądało się osoby
z wysokiego i wytwornego, artystyczno-naukowego krakowskiego świata, wracające z nabożeństw kościelnych, paradujących, czy odbywających spacery na
plantach od strony ulicy Basztowej. Profesorowie odpowiadali niezmiernie elegancko na ukłony studentów. Ale byli to,
zdaje się, ostatni Mohikanie wysokiej klasy i niezależnej politycznie nauki polskiej
oraz starzy, zasiedziali Krakowianie. Za
kilka czy kilkanaście lat świat ten zginął.
Nowi profesorowie, nowi uczeni byli już
całkiem inni, podobnie jak i wielu mieszkańców Krakowa, napływający z różnych
stron. Wymienieni powyżej profesorowie
UJ z okresu moich studiów, profesorowie
przedwojenni, nie stali się marksistami,
chociaż nie było nam wiadomo czy nie zapisali się, ze względów koniunkturalnych,
do PPR. Czasem dawali wyraz niechęci
dla nowej władzy, a przede wszystkim nie
chcieli zajmować się zagadnieniami historii najnowszej. Mówili, że zagadnienia te
muszą zostać dobrze zbadane i przedsta-
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wione zgodnie z prawdą. Studenci obracali się więc wśród starych dokumentów,
wspomnień, odwiedzin muzeów i archiwów. Nie mieliśmy wykładów z dziejów
najnowszych. Jedynie prof. Jan Dąbrowski, mój promotor, specjalista od historii
średniowiecznej, mówił czasem o nowych,
komunistycznych ideach narzucanych

przez władze nauce historycznej, o potę- grafii zaś odbywaliśmy piękne wycieczki
pianiu w niej nacjonalizmu, a lansowaniu w okolice Krakowa. (…)
internacjonalizmu. On powtarzał, że wnet
pójdziemy w życie, do pracy, do szkół i żebyśmy pamiętali, że tak jak nie ma w życiu miłości, najpiękniejszej rzeczy na tym
świecie, bez kropli goryczy, tak nie ma
patriotyzmu bez nacjonalizmu. Na geo-

Karol Grodecki

Męska Drużyna Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki
przy prywatnym Koedukacyjnym Gimnazjum
i Liceum w Kolbuszowej w latach 1913-1939

Początki skautingu - nowych organizacji młodzieżowych na ziemiach polskich datują się od maja 1911 roku,
od chwili gdy Andrzej Małkowski zorganizował pierwsze drużyny skautów we Lwowie.Po pobycie Andrzeja
Małkowskiego w Rzeszowie w dniu 4 listopada 1911 r. i po jego odczycie o skautingu, już 16 listopada 1911 r.
zorganizowano pierwszą drużynę skautową. Powołana przez Andrzeja Małkowskiego organizacja młodzieżowa
początkowo wzorowała się na skautingu angielskim, którego założycielem był generał Baden Powell.
W pierwszych latach działalności skautingu na ziemiach polskich, opiekę nad nią sprawowało Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokół”.
Męska drużyna im. T. Kościuszki
w Kolbuszowej ma swoją starą tradycję.
Została założona na terenie gimnazjum już
w 1913 r., a więc w trzy lata po wprowadzeniu skautingu - użyję nazwy polskiej harcerstwa na ziemie polskie przez dh. Andrzeja Małkowskiego. Był to kilkuosobowy zastęp, odbywający swoje zajęcia pod
opieką „Sokoła”, który posiadał zaplecze
techniczne, własny gmach i kadrę. Organizacja ta wykazywała się w poszczególnych latach mniejszą lub większą aktywnością. Wybuch I wojny światowej przerywa na dłuższy okres czasu działalność
organizacji i rozprasza jej członków - kilku z nich bierze udział w zmaganiach wojennych.
Dopiero w 1927 roku na terenie kolbuszowskiego gimnazjum powstaje próbna drużyna harcerzy (już harcerzy, a nie
skautów), prowadzona przez prof. Bronisława Grabowskiego. Niestety, o działalności i pracy drużyny brak bliższych danych.
2 lutego 1933 roku na terenie gimnazjum drużynę zakłada prof. Jerzy Magur
i zgłasza ją do Kom. Chorągwi we Lwowie, która wiadomość tą przekazuje Kom.
Chorągwi w Krakowie. Praca w drużynie
postępuje z przerwami i prowadzona jest
przez dh Waleriana Oryszczaka.
Na nowe tory zostało pchnięte kolbuszowskie harcerstwo dopiero na początku
roku szkolnego 1934/1935, zaś jego organizatorami byli harcerze z lat poprzednich,
którzy zabrali się do utworzenia dobrze
zorganizowanej drużyny.

Powołano Radę Drużyny,
w skład której weszli: drużynowy
- Walerian Oryszczak, przyboczny - Stanisław Przybyło, zastępowy I zastępu „Orły” - Jerzy Tabeu,
zastępowy II zastępu „Czajki” Józef Chodorowski, zastępowy
III zastępu „Lisy” - Marian Dec.
Opiekunem drużyny z ramienia
Rady Pedagogicznej został prof.
mgr Władysław Burkiewiez. Już
od jej powstania rozpoczęła się
praca organizacyjna i ideowa. Na
zbiórkach omawiano sprawę organizacji, pracy w poszczególnych zastępach, sprawy wycieczek, udziału w uroczystościach,
organizacji wieczorków, przedstawień i tym podobnych imprez
harcerskich.
Ukoronowaniem
działalności powstałej drużyny
by dzień 9 grudnia 1934 r., w którym szesnastu druhów złożyło
pierwsze w dziejach organizacji
harcerskiej Kolbuszowszczyzny
przyrzeczenie harcerskie, że będą
wierni „Bogu i Polsce i Prawu Prof. Karol Grodecki podczas egzaminu
Harcerskiemu” - na ręce dh An- dojrzałości
toniego Gromskiego, hufcowego Hufca Rzeszowskiego. W tym też roku,
Rok 1935 - Rok Jubileuszowy Związz inicjatywy harcerzy drużyny im. T. Ko- ku Harcerstwa Polskiego - Rok Zlotu
ściuszki, 14 listopada 1934 roku powstaje na w Spale, który miał zorientować młoterenie Szkoły Powszechnej w Kolbuszowej dzież, że praca harcerska to nie tylko wyII Drużyna im. ks. Józefa Poniatowskiego, siłek małego zastępu czy drużyny, ale staprowadzona przez dr Kazimierza Lipskie- ły i świadomy czyn dziesiątek młodzieży
go, zaś opiekunem jej był nauczyciel szkoły polskiej i świata. Praca przed wakacjami
Władysław Wiśniowski.
w drużynie stoi pod znakiem przygoto-
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wań do Zlotu - 14 lipca 1925 r., w którym
udział wzięło wyróżnionych przez Kom.
Hufca czternastu druhów. Końcem 1935 r.,
staraniem opiekuna prof. mgr Władysława
Burkiewicza, zawiązało się w gimnazjum
dla obu drużyn żeńskiej (I Drużyna Harcerek im. Królowej Jadwigi) i męskiej Koło
Przyjaciół Harcerstwa, które wspomagało
moralnie i materialnie obie drużyny.
W 1938 roku następuje zmiana na
stanowisku drużynowego. Dh Walerian
Oryszczak ustąpił ze stanowiska z powodu matury, zaś na jego miejsce powołany
zostaje dh Marian Dec.
W roku 1937 następują kolejne zmiany organizacyjne. Szeregi drużyny opuszczają jedni druhowie po skończeniu matury, drudzy przenoszą się do innych miejscowości. Z funkcji drużynowego ustępuje dh Marian Dec, a jego miejsce zajmuje
dh Władysław Fryc, który tę funkcję piastował będzie aż do tragicznego września
1939 roku. W tym także roku zostaje utworzony zastęp Starszych Harcerzy, którego
zastępowym zastał mianowany dh Stanisław Kądziela. Z Jego też inicjatywy zaczęto wydawać „Gazetkę Harcerską”.
6 stycznia 1939 r. drużynę odwiedził i dokonał inspekcji dh Antoni Gromski. W czasie inspekcji, która była jak się
okazało ostatnią przed wrześniem 1939 r.
- pięciu druhów złożyło przyrzeczenie harcerskie - ostatnie w niepodległej Polsce.
Końcowym akordem działalności
I drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki przy Prywatnym Koedukacyjnym
Gimnazjum i Liceum w Kolbuszowej był
12 dniowy obóz drużyny w dniach 25 lipca do 5 sierpnia 1939 roku w lasach pod
Bojanowem. W kilka tygodni później,
1 września 1939 roku, zamiast na inaugu-

racyjną zbiórkę w nowym roku szkolnym,
harcerze kolbuszowscy spotkali się w szeregach walczących wojsk, a po katastrofie
wrześniowej w czasie okupacji - w konspiracyjnej partyzantce.
Życie w drużynie na przestrzeni lat
1934-1939 przebiegało zgodnie z założeniami organizacji. Obok wzmożonego ruchu zabawowo-wycieczkowego zastępów
i drużyny oraz nauczania racjonalnego planowania i realizowania zamierzeń, zbiórki
poświęcone były przygotowaniu harcerzy
do przyszłej pracy dla społeczeństwa, zagadnieniami psychologicznymi, a w ostatnim okresie do działalności obronnej - zawody strzeleckie. Na przestrzeni tych lat
drużyna zorganizowała kilkanaście wycieczek połączonych z grami terenowymi,
kilka obozów parodniowych, połączonych
ze zdobywaniem stopni i sprawności har-

cerskich, zorganizowała kilka harcerskich
ognisk, na których w gawędach i pieśniach
nawiązywano do bohaterskich tradycji narodowych.
Drużyna i jej poszczególne zastępy
brały udział w licznych uroczystościach
państwowych i kościelnych. Ze wspólnych imprez na uwagę zasługują: Adoracje Grobu Chrystusa (warty przy grobie),
uroczyste msze święte z okazji patrona
harcerzy Św. Jerzego, uroczyste wieczorki
ku czci marszałka J. Piłsudskiego, udział
w rocznicach Konstytucji 3 Maja, rocznicach Odzyskania Niepodległości 11 listopada, pracach propagandowych: w „V
Tygodniu Budownictwa Szkół Powszechnych”, w zbiórce na Fundusz Obrony Narodowej i innych.
Związek
Harcerstwa
Polskiego,
a z nim drużyna kolbuszowskiego gimnazjum im. T. Kościuszki, na przestrzeni
dwunastu lat niepodległości potrafiła wychować to młode powojenne pokolenie
w duchu patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny tak, że wytrzymało ono najcięższą
próbę życia w latach okupacji hitlerowskiej. Wychowani w patriotyzmie harcerze
kolbuszowscy nie zawiedli w okrutnych
latach okupacji. Wielu z nich, wierni słowom z przyrzeczenia „Bogu i Ojczyźnie
i Prawu Harcerskiemu”, rzuciła na „Szaniec Ojczyzny” to co najdroższe - własne
życie.
Przedruk z Przeglądu Kolbuszowskiego
1992, Nr 8, s. 3: Grodecki, K., Męska Drużyna Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki przy prywatnym Koedukacyjnym Gimnazjum i Liceum
w Kolbuszowej w latach 1913-1939,

Uczniowie oddają wypracowania maturalne dyrektorowi szkoły Karolowi
Grodeckiemu
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Kolbuszowska „Alma Mater” ma 100 lat

Mój przyjazd do Kolbuszowej wiązał się z nakazem pracy mojego męża po ukończeniu studiów na Akademii
Medycznej w Krakowie. W Kolbuszowskim szpitalu na oddziale chirurgicznym mąż poznał dyrektora
kolbuszowskiego liceum ogólnokształcącego p. Józefa Szatkowskiego, który w owym czasie był pacjentem na
tym oddziale. Dowiedziawszy się, że studiowałam filologię romańską zaproponował mi pracę nauczycielki języka
francuskiego. Z pewnymi obawami podeszłam do tej propozycji. Studia ukończyłam na Katolickim Uniwersytecie
w Lublinie ze specjalizacją wydawniczą. Po odbytym stażu w Pax w Warszawie, naczelny zaproponował mi pracę
w dziale wydawnictw filozoficznych. Niestety ze względu na ówczesne okoliczności rodzinne musiałam odmówić.
Byłby to zawód, który by mi odpowiadał, natomiast o zawodzie nauczycielskim nigdy nie myślałam. Los bywa
jednak czasem nieprzychylny zamierzeniom. Długo zastanawiałam się, ale w końcu powiedziałam „tak”.
Do pracy przystąpiłam 1 września
1958. W szkole ówczesne zacne grono
pedagogiczne przyjęło mnie bardzo serdecznie. Po rozmowie z dyrektorem. P.
Józefem Szatkowskim doznałam pewnej ulgi. Upewniłam się, że wszelkie problemy i kłopoty związane z nauczaniem
i wychowywaniem mogę mu powierzyć.
Zawdzięczam mu bardzo wiele, swoimi
radami starego, doświadczonego pedagoga uczył mnie, w jaki sposób zyskać zaufanie uczniów. Jak prowadzić lekcje wychowawcze udzieliła rad p. Genowefa
Kurdowa. Wiele cennych rad i informacji
przekazał mi p. Władysław Burkiewicz.
Zaprzyjaźniłam się również z p. Heleną
Burkiewicz. Nasze rozmowy dotyczyły
zawsze uczniów. Kiedy poznałam p. Helenę bliżej, udawało mi się niejednokrotnie uprosić ją, aby „przez palce” spojrzała
na tę „chłopczynę”, która nie była w stanie
zawrzeć paktu ugody z „królową nauk”.
Zawdzięczam również wiele p. Karolowi
Grodeckiemu. W tych wspomnieniach nie
mogę pominąć dwóch bardzo ważnych dla
mnie osób. Jeśli w swojej karierze zawodowej poczułam się spełniona zawdzięczam to przede wszystkim p. Eleonorze
Kawowej. Z wykształcenia germanistka, znająca dobrze język angielski, mająca szczególną sympatię do języka francuskiego, który znała biernie. Czuwała nad
nauczycielami języków obcych z ramienia
kuratorium. Bywała bardzo często w Kolbuszowej, hospitując moje lekcje. Bardzo
surowa i sprawiedliwa w ocenach. Po nieudanej lekcji wysłuchałam kilku gorzkich
słów. Łzy cisnęły mi się do oczu, tłumaczyłam się chorobą dziecka „nauczycielka
nie ma męża, nie ma dzieci i nie liże podłóg w domu” odpowiedziała p. Eleonora. A potem spokojnie powiedziała w jaki
sposób przeprowadziłaby tą lekcję. Nie
mogłam się z nią nie zgodzić. Starałam się
ją naśladować, bo była wspaniałym pedagogiem i człowiekiem. Drugą, nie mniej
ważną osobą, była p. Zofia Mydlakowa,
ówczesny pracownik ODN w Rzeszowie,

Prof. Joanna Zioło ze swoimi wychowankami

z wykształcenia pedagog. Spotkanie z nią
było zupełnie przypadkowe. Przyjechała
do ZSZ, aby hospitować lekcję wychowawczą. Zawiedziona, że w tym dniu program nie przewidywał takiej lekcji, udała
się do gabinetu dyrektora LO (w tym czasie LO i ZSZ dzieliły ten sam budynek),
gdzie dowiedziała się, że akurat następna
lekcja to lekcja wychowawcza, którą prowadzić będzie nauczycielka Joanna Zioło.
Nie wspomnę, jakiego doznałam uczucia.
Pani Mydlakowa okazała się osobą bardzo
sympatyczną, wykazała dużo zrozumienia dla młodszej koleżanki, udzieliła wielu rad i informacji. To ona wprowadzała
mnie później w arkana wiedzy dotyczącej
tego ważnego przedmiotu jakim jest wychowawstwo. W wyniku czego przystąpiłam do konkursu ogłoszonego przez kuratorium i Instytut Kształcenia Nauczycieli
w Rzeszowie, w którym zdobyłam pierwsze miejsce. Praca na konkurs dotyczyła
tworzenia systemu wychowawczego i badania jego efektywności. Był to rezultat
wieloletniej pracy wymagającej dodatkowych obowiązków, obserwacji, czynienia
notatek, specjalnego przygotowania do

lekcji, przeczytania ogromniej ilości pozycji bibliograficznych oraz specjalnego podejścia do młodzieży, ogromnej cierpliwości i wyrozumiałości.
Praca ta utwierdziła mnie o dużej odpowiedzialności nauczyciela - wychowawcy oraz o jego wielkim wpływie na
wychowanków. Udowodniłam sobie, że
dobra rada, rzetelna informacja udzielona
wychowankowi, współdziałanie z nauczycielem przedmiotu, którym uczeń szczególnie się interesuje, prowadzi do sukcesu.
Pozwolę sobie przytoczyć przykład trzech
moich wychowanków, którzy w 1986 roku
zostali laureatami olimpiady biologicznej.
Jako jedyni w owym czasie w szkole byli
stypendystami Krajowego Funduszu Na
Rzecz Dzieci Uzdolnionych. Równocześnie starałam się udoskonalać moją pracę
w zakresie języka francuskiego. W 1985
roku byłam hospitowana przez p. Lucynę
Tarasiewicz, starszego wizytatora w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Byłam bardzo zaskoczona i uradowana że nie dopatrzyła się niczego, o czym musiała by się
wyrazić niepochlebnie. Sukces rodzi motywację do działania. W 1988 roku prze-
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Prof. Zioło z uczniami na schodach szkoły

prowadziłam lekcję koleżeńską, w której
uczestniczyli nauczyciele języka francuskiego z trzech województw: Rzeszowskiego, Krośnieńskiego i Tarnobrzeskiego. Byli również nauczyciele metodycy:
p. Anna Teneta z Krosna, p. Antoni Pelc
z Rzeszowa. Była także p. dr Anna Wojtasik z ODN w Warszawie i p. Dominik
Ecarnot z Instytutu Francuskiego w Krakowie.
Owoce pracy nauczycielskiej dają się
zauważyć dopiero po latach. Z perspektywy czasu można śmiało powiedzieć, że nasze liceum ma się czym pochwalić. Świadczy o tym rzesza naszych absolwentów,
która za temat swoich studiów wybrała języki obce. Ze zrozumiałych względów na
liście znajdują się uczniowie, którzy studiowali romanistykę:
Anna Zielińska - Chaibi - UJ Kraków prac. Instytutu Ochrony Zabytków Kartaginy, nauczycielka w Tunisie
Lucyna Mokrzycka - Dudzińska - UJ Kraków - nauczycielka w Rzeszowie
Marta Mokrzycka - Popielarz - UJ Kraków
- nauczycielka w Kolbuszowej, staż pedagogiczny we Francji
Maria Bigder - Łakomy - UMCS - Paryż
- Francja
Teresa Jagodzińska - Zuba - UJ Kraków nauczycielka w Kolbuszowej, staż pedagogiczny we Francji
Maria Cichoń – UMCS - pracownik naukowy, docent Lublin
Maria Świder - Uniwersytet Wrocławski Paryż - Francja
Maria Wróblewska - Bardan - UJ Kraków
- nauczycielka w Kolbuszowej, staż pedagogiczny we Francji
Elżbieta Terlak - Kiedrowska - Uniwersytet Wrocławski - Hamburg - Niemcy

Zbigniew Furmański - UJ Kraków - nauczyciel w Algierze, obecnie nauczyciel
w Nancy - Francja
Hieronim Muchowski - UJ Kraków - nauczyciel w Jędrzejowie
Jadwiga Bąba - UJ Kraków - Francja
Halina Bąba - Ftraz - UJ Kraków - Francja
Irena Blat - UJ Kraków - nauczycielka
w Dzikowcu
Janina Blat - Tabian - UJ Kraków- nauczycielka w Krakowie
Krystyna Skowron - UJ Kraków - Paryż Francja, finalistka Olimpiady Języka Francuskiego
Joanna Hałdaś - UJ Kraków - mieszka
i pracuje w firmie zagranicznej w Krakowie, staż pedagogiczny we Francji
Magdalena Maziarz - Baran - UMSC Lublin - nauczycielka w Kolbuszowej, staż
pedagogiczny we Francji

Prof. J. Zioło w gronie swoich kolegów

Elżbieta Puzio - Stadnicka - UJ Kraków nauczycielka w Kupnie, staż pedagogiczny we Francji
Bożena Poczekajło - Salach - WSP Kraków - nauczycielka w Kupnie, staż pedagogiczny we Francji
Monika Rauch - WSP Kraków, nauczycielka w Kolbuszowej, staż pedagogiczny
we Francji
Agata Żywiec - Sito - UMCS Lublin - nauczycielka w Kolbuszowej, staż pedagogiczny we Francji
Barbara Osiniak - Mzyk - UJ Kraków- nauczycielka w Weryni, obecnie Francja,
staż pedagogiczny we Francji
Urszula Róg - Kretowicz - Tarnów licencjat filologia romańska, Rzeszów Wyższa
szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział
Ekonomiczny - Europeistyka, nauczycielka w Weryni
Małgorzata Serafin - Kochanowicz - Akademia Pedagogiczna Kraków - filologia
romańska, nauczycielka w Kolbuszowej
i Bukowcu, staż pedagogiczny we Francji
Anna Chmielowiec - Bęczyńska - UMCS
Lublin - prac. w Alliance Francaise Lublin
Renata Drąg - Peret - UJ Kraków - dwa
fakultety polonistyka i romanistyka - nauczycielka w Widełce, staż pedagogiczny
we Francji
Beata Sitko - Maciąg - UJ Kraków filologia romańska, mieszka i pracuje w firmie
francuskiej w Warszawie
Natalia Nowak - Uniwersytet Warszawski
- mieszka i pracuje w firmie zagranicznej
w Warszawie
Edyta Stobierska - Garbacka - UJ Kraków,
nauczycielka w Dzikowcu
Barbara Rozmus - Paściak - Kolegium Języków Obcych - Język Francuski Zamość
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- mieszka i pracuje w Rzeszowie
Agata Kardyś - Mokrzycka - licencjat
Tarnów, UJ Kraków praca magisterska
w przygotowaniu
Anna Kosiorowska - Urban - WSP Krakówfilologia romańska, Rzeszów licencjat filologii angielskiej, nauczycielka w Kolbuszowej, staż pedagogiczny we Francji
Lidia Stankiewicz - UMCS Lublin, rok
studiów fil. romańskiej, kontynuacja na
Sorbonie, 4 letnie studia dziennikarskie
w Paryżu
Karolina Mytych - studentka fil. romańskiej UJ Kraków
Nie można pominąć osób, które oprócz
wybranego kierunku studiów opanowały
język francuski na tyle, aby posługiwać się
nim w karierze zawodowej.
Jolanta Basiaga - Żurowska - Politechnika Krakowska, doktorat, prac. naukowy na
uczelni , wykładała również na Wyższej
Uczelni w Algierze
Marian Krzaklewski - Politechnika Śląska,
doktorat, pracownik naukowy na uczelni,
działacz Solidarności, kandydat na Prezydenta RP, obecnie w Komitecie Ekonomiczno - Społecznym w Brukseli
Stanisław Drożdż - UJ Fizyka, doktorat,
habilitacja tytuł profesora, obecnie pracownik naukowy na Politechnice Krakowskiej. Profesor wizytujący (Francja, Niemcy, USA, Australia).
Franciszek Draus - UJ Kraków, prawo,
doktorat na Sorbonie u prof. Raimond
Aron (uczniem Aron’a był m.in. Henry Kissinger),profesor na uniwersytetach
w Niemczech i we Francji. Autor licznych
publikacji dotyczących filozofii polityki
społecznej i integracji europejskiej, ponad 10 książek oraz miesięczników naukowych.
Ewa Draus - KUL Lublin, wydział nauk
społecznych - socjologia, dyplomy francuskie Alliance Francaise w Paryżu, Ecole de Hautes Etudes Commercial du Nord
(Wyższa szkoła Handlowa Regiony Północy), Institute d’etudes Sociale ete economique (Instytut Studiów Społecznych
i Ekonomicznych), pełniła funkcję Wojewody Podkarpackiego, Radna Sejmiku
Województwa Podkarpackiego, wykłada
w Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu.
Janusz Kotula - Politechnika Krakowska,
staż podyplomowy w zakładach Renault
w Paryżu, obecnie w kadrze kierowniczej
Renault - Francja
Jarosław Mazur - WSP Kielce, wychowanie muzyczne, nauczyciel doradca, staż
pedagogiczny we Francji
Andrzej Sudoł - filia UMCS w Rzeszowie,

Prof. Joanna Zioło w pracowni języka francuskiego

ekonomia, podyplomowe studia nauczycielskie matematyka, egzamin państwowy
z j. francuskiego, staż pedagogiczny we
Francji
Dorota Wyzga - filia UMCS w Rzeszowie, ekonomia, podyplomowe studia nauczycielskie fizyka, staż pedagogiczny we
Francji .
Halina Drałus - Uniwersytet Śląski w Katowicach - historia, staż pedagogiczny we
Francji.
Dariusz Panek - UJ Kraków, matematyka,
kursy j. francuskiego w Instytucie Francuskim w Krakowie, pracownik naukowy
na Uniwersytecie Rzeszowskim, doktorat
i praca naukowa na Uniwersytecie w Ohio
Jadwiga Krudysz-Starzec, Akademia Medyczna Kraków, lekarz geriatra, członek
Komisji Współpracy z Zagranicą przy
Burmistrzu Kolbuszowej, staż zawodowy
we Francji
Andrzej Małodobry - Politechnika Krakowska,
Przewodniczący
Komitetu Współpracy Ploermel - Kolbuszowa,
mieszka i pracuje w Bretanii (Francja)
Markiewicz Leszek - student UJ Informatyka, wyjechał do Francji, w Paryżu zastał go stan wojenny. Do kraju nie wrócił.
Obecnie mieszka w Kanadzie w prowincji
Quebec w Montrealu.
Markiewicz-Pollet Mariola - po maturze
wyjechała do Francji, tam ukończyła szkołę protetyków. Mieszka w Lille w północnej Francji.
Stąpor Elżbieta - po maturze ukończyła
studium nauczycielskie w Łańcucie, wyjechała do Francji, pracuje tam jako pomoc
dentystyczna.

Rzeszutek Ewa - po maturze ukończyła
studium nauczycielskie w Łańcucie, wyjechała do Francji. Prowadzi tam domowe
przedszkole.
Dziobak Anna - Uniwersytet Przyrodniczy,
Medycyna Weterynaryjna, Lublin. Odbyła
staż zawodowy we Francji.
Chmielowiec (z domu Mierzejewska)
Marta - absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, pracownik Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej, odbyła staż zawodowy we Francji.
Entuzjazm bywa czasami irracjonalny. Nie skorzystałam nigdy z urlopu dla
podratowania zdrowia, chociaż miałam
poważne powody, aby się o niego ubiegać.
Wbrew zdrowemu rozsądkowi zwyciężało
zawsze dobro ucznia i pasja, która towarzyszyła mi do końca mojej pracy zawodowej. Do dziś zachowuję bardzo serdeczne
wspomnienia o kolegach, wielu z nich nie
ma już wśród nas, o uczniach i wychowankach, z którymi utrzymuję przyjacielskie
kontakty. Cieszy mnie również fakt, że
wychowanki naszego liceum dochowały
wierności swojej szkole i po studiach romanistycznych wróciły jako nauczycielki języka francuskiego gdzie pracowały
i pracują do dziś pp. Irena Turek-Salach,
Marta Mokrzycka-Popielarz, Magdalena
Maziarz-Baran oraz Agata Kardyś-Mokrzycka.
Joanna Zioło
była nauczycielka języka francuskiego

Liceum Ogólnokształcącego
w Kolbuszowej
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Julian Serafin

Moje trzy spotkania z Gimnazjum w Kolbuszowej
Kiedy w 1939 r. moi rodzice wybierali się na targ do Kolbuszowej, na moją
prośbę zabrali mnie ze sobą.
Był przepiękny poranek majowy.
Droga z Mechowca do Kolbuszowej
była piaszczysta, ale wiła się wśród pól
pełnych zieleni.
Podjeżdżając pod rogatki Kolbuszowej spotykaliśmy na drodze kupców,
przeważnie pochodzenia żydowskiego,
zaglądających na furmankę co można
kupić. Mimo tych natarczywych nagabywań dojechaliśmy na targ.
Plac targowy mieścił się w rynku,
wokół studni. Od strony zachodniej prowadziła droga z Mielca do Rzeszowa,
a wokół rynku były zabudowania, gdzie
mieściły się sklepiki. Na rynku były rozstawione stragany z towarami. Sprzedający, w większości Żydzi, przekrzykiwali się, zachwalając swój towar. Ojciec zajechał na plac nad Nilem, gdzie zjeżdżały się wszystkie furmanki. Obecnie na
placu tym wybudowano budynek, gdzie
mieści się między innymi restauracja
„Krokodyl”.
Ciekawy wszystkiego co nas otacza
chodziłem brzegiem Nilu. Nagle usłyszałem dzwonek w budynku po drugiej
stronie rzeki, nad którym widniało godło
Polski - orzeł. Z otwartych drzwi budynku wysypało się wiele młodych dziewcząt i chłopców starszych ode mnie, biegających po placu. Chłopcy byli ubrani
w granatowe mundurki, a dziewczęta
w białe bluzki i granatowe spódniczki.
Widok ten zaskoczył mnie i domyśliłem
się, że jest to jakaś szkoła, a jej uczestnicy to studenci gimnazjum. Serce mi
mocno zabiło i jakże zapragnąłem być
jednym z nich. Stałem i patrzyłem na to
zjawisko aż skończyła się przerwa.
Powróciłem na furmankę. Widok
tych rozradowanych uczniów stał mi
przed oczami. Nie ucieszył mnie nawet
pachnący rogal dany mi przez mamę.
Myśli moje i chęć bycia tam jako uczestnik pozostały na długo.
W mojej szkole, a byłem w piątej
klasie, zbliżał się koniec roku szkolnego. Ja byłem dobrym uczniem i nie obawiałem się, że nie przejdę do następnej
klasy.
Czas płynął, a wizja szkoły gimnazjalnej Kolbuszowej nie bladła. Zaczą-

Autor z żoną i synem - lata 50-te XX w.

łem czytać różne powieści korzystając
z biblioteki szkolnej, która była dość
zasobna. Pożyczałem i czytałem różne
książki. Przygodowe jak choćby Karola
Maya o Indianach i traperach, ale najbardziej lubiłem czytać powieści Kraszewskiego, Sienkiewicza i Prusa. Trylogię Sienkiewicza czytałem kilkakrotnie
przez cały okres okupacji.
Nastały wakacje i gorące lato.
W domu mój wujek kupił sobie radio
słuchawkowe. Dlatego też byliśmy na
bieżąco zorientowani o sytuacji w kraju.
Wiedzieliśmy o zbliżającej się wojnie.
Jako dzieci nie mieliśmy wątpliwości,
że Polska zwycięży i pobije Niemców.
W pobliskiej Weryni, na polach hrabiego Tyszkiewicza, powstało lotnisko wojskowe i stacjonowało tam kilka samolotów. Nadszedł koniec sierpnia i najstraszniejszy dzień pierwszego września,
gdy usłyszeliśmy wiadomość o wybuchu
wojny, a kilka godzin później warkot samolotów niemieckich.
Już na drugi dzień na drogach po-

jawili się uciekinierzy, podążający na
wschód, a ich liczba z każdym dniem
zwiększała się. Zmęczeni ludzie prosili o coś do picia, a nierzadko o jedzenie.
Na drogach pojawiały się oddziały wojskowe. Radiowe wiadomości były coraz
rzadsze, a na końcu zamilkły. Od przechodzącego wojska wiedzieliśmy, że
Niemcy zbliżają się i nagle w południe,
9 września, od strony Kolbuszowej dotarły odgłosy wystrzałów, co upewniło
nas, że Niemcy są bardzo blisko. Uciekinierzy i wojsko wymieszało się i wszyscy ruszyli w dalszą drogę na wschód.
Odgłosy bitwy o Kolbuszową słychać
było z przerwami do wieczora. Nad Kolbuszową unosił się czarny dym. Wieczorem, po kilku armatnich wystrzałach
w kierunku Cmolasu, nastąpiła cisza. Na
drugi dzień rano, żeby rodzice mnie nie
widzieli, z ciekawości udałem się przez
pola do Kolbuszowej. Na drodze od lasu
weryńskiego widać było rozbite tabory
wojskowe, zabite konie. Do miasta nie
wszedłem bo się bałem, ale znalazłem

22

Nr 5 (189) - Maj 2011

100 lat

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
im. Janka Bytnara w Kolbuszowej

piękny sztylet wojskowy w metalowej
pochwie. Zabrałem go i wróciłem do
domu.
Nastały dni pełne grozy okupacyjnej.
Rozpoczęły się wysiedlenia niektórych
wsi, łapanka ludzi wywożonych do Rzeszy. Właśnie łapanka stała się przyczyną mojego drugiego spotkania z Gimnazjum. W 1941 r., podczas łapanki
w Cmolesie zabrano moją starszą siostrę
wracająca z kościoła. Jak się dowiedział
mój ojciec, złapanych przewieziono do
Kolbuszowej i umieszczono w budynku
Gimnazjum. Ojciec natychmiast udał się
do Kolbuszowej, do jednego policjanta,
którego trochę znał przed wojną, prosząc o pomoc i oferując w zamian łapówkę. Policjant zobowiązał się do wyprowadzenia siostry, ale dopiero późno
wieczór. Ojciec po powrocie do domu
zaczekał do wieczora i, mimo godziny
policyjnej, zabrał mnie i przez pola dotarliśmy do Kolbuszowej na stare kolejowisko, tam, gdzie dziś jest stacja kolejowa. Ja tam zostałem, a ojciec poszedł
w kierunku drogi do Rzeszowa, gdzie
był umówiony z policjantem. Po wręczeniu łapówki policjant odszedł, a ojciec oczekiwał ukryty przy drodze. Policjant dotrzymał słowa i po kilku kwadransach przyprowadził siostrę. Wróciliśmy wszyscy razem do domu.
Nadszedł rok 1944. Już wcześniej
byliśmy pewni, że Niemcy uciekają. Po
drodze z Sokołowa do Kolbuszowej często przejeżdżały tabory wojskowe, a policja niemiecka nie odwiedzała wiosek
położonych bliżej lasów, bojąc się partyzantów. Już w lipcu dotarły do nas wojska radzieckie. Strach przed okupantem
niemieckim zanikał. Zaczęły się tworzyć gminy i powiaty, ale powstał niepokój, gdyż dochodziły wieści o aresztowaniach i wywózkach do Związku Radzieckiego. Dochodziły do nas również
wiadomości o Powstaniu Warszawskim
i jego upadku. Przyszła zima, a z nią nadzieja na ukończenie wojny, gdyż ofensywa styczniowa złamała opór wojsk
niemieckich. Rozpoczął się marsz na
Berlin.
Nadszedł maj 1945 r., a z nim upragniony koniec wojny. Ja w tym czasie
otrzymałem pracę przy wyrobie dachówki cementowej.
Od września w szkołach rozpoczęła
się nauka, chociaż brakowało podręczników i nauczycieli. We wsi rozeszła się
wiadomość, że są przyjęcia do Gimnazjum w Kolbuszowej. Z naszej wioski

pierwszymi, którzy tam poszli byli Bronisław Gołębiowski, Sondej Władysław,
Serafin Helena i Kubiś Helena. Ja do
1946 r. pracowałem, ale myśl o gimnazjum mnie nie opuszczała, tym bardziej,
że obaj studenci mnie do tego mocno
namawiali. Wreszcie w 1946 r. zdecydowałem się i porzuciłem pracę. W czasie okupacji ukończyłem wprawdzie 6-tą
klasę, ale czułem, że to za mało. W podstawowej szkole w naszej wiosce uczyły dwie starsze panie: P. Miśkiewicz i P.
Swobodowa. Udałem się więc do nich
prosząc o lekcje, zwłaszcza z matematyki. Panie chętnie się zgodziły i rozpoczęła się nauka. Wreszcie pewnego dnia
Gołębiowski przyszedł do mnie z wiadomością, że są zapisy. Wybraliśmy się
do Kolbuszowej. To było moje trzecie
spotkanie z Gimnazjum. W sekretariacie zastaliśmy panią sekretarkę i, jak
mi szepnął Gołębiowski, dyr. Skowrońskiego. Gdy oświadczyłem co nas sprowadza dyr. Skowroński spytał mnie ile
skończyłem klas i o wiek. Ze względu
na wiek stwierdził, że mogę zostać przyjęty do gimnazjum prywatnego dla dorosłych, gdzie obowiązuje sześć semestrów. Ponieważ nie mam skończonej
siódmej klasy musze zdać egzamin pisemny z matematyki i języka polskiego.
Z innych przedmiotów egzamin ustny.
Po powrocie do domu zabrałem
się do nauki. Nadszedł dzień egzaminu.
Z bijącym sercem poszedłem do Kolbuszowej. Na korytarzu była duża grupa
oczekujących na egzaminy. Trwały one
dwa dni. W pierwszym dniu był egzamin
pisemny, a w drugim ustny. Dla mnie egzamin, za wyjątkiem matematyki, okazał
się łatwy. Zostałem przyjęty do gimnazjum i moje marzenia się spełniły.
Naukę rozpoczęliśmy 1 września,
w siódmą rocznicę wybuchu wojny. Nauczycielami byli:
dyr. dr Skowroński Kazimierz
p. Kądziela,
p. Skowroński Jan
p. Augustynowicz,
p. Jabłoński,
p. Garbacikowa
p. Żeglin,
p. Burkiewicz,
p. Kurdowa
p. Tokarz,
p. Młyński,
p. Czartoryski,
Był to zespól pełen poświęcenia,
gdyż uczyli do południa i po południu.

Praca ich polegała nie tylko na wykładach ale i pracach społecznych, organizacji różnych wieczorków kulturalno - rozrywkowych. W celu wyrobienia w nas dobrych nawyków i ogłady p.
Czartoryski w 1948 r. zorganizował zespół artystyczny do odegrania komedii
Aleksandra Fredry „Zemsta”. Utwór ten
odegraliśmy w 1948 r. w dniach 3, 4, 5,
6, 7 i 8 maja. Aktorami byli:
Magda Czesław,
Jasińska Mieczysława,
Sudoł Bronisław,
Sito Augustyna,
Kądziela Zdzisław,
Serafin Julian,
W 1946 r. dyrekcja zorganizowała na
prawach państwowych gimnazjum i łiceum dla dorosłych typu pedagogicznego. Wielu uczniów już w czasie trwania
nauki podjęło pracę nauczycieli w szkołach podstawowych.
Trzeba stwierdzić, że tak nasze prywatne gimnazjum, jak i to pedagogiczne
wydało wielu wspaniałych nauczycieli.
Podaję tylko niektórych, ponieważ nie
wszystkich pamiętam:
Sudoł Józef,
Sasiela Franciszek,
Zemke Leon,
Krupa Piotr,
Węglarz Edward,
Niezgoda (Jagodzińska) Zofia,
Jagodziński Jan,
Bogacz Maria,
Medojczyk Mieczysław,
Miroś Maria,
Puzio Władysław.
Nasza klasa, która była drugą i ostatnią tego typu miała zakończyć się maturą wiosną 1949 r. Niestety, z nieznanych
mi przyczyn, maturę przełożono decyzją
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na
zimę 1949/1950 r. Było to dla mnie ciosem, gdyż w październiku 1949 r. powołano mnie do wojska i, mimo składanych
reklamacji i próśb, decyzji nie zmieniono. Powód - prywatna szkoła.
Rozpocząłem służbę wojskową.
Służba trwała trzy lata. Po powrocie do
cywila podjąłem pracę i naukę kontynuowałem w Korespondencyjnym Liceum
w Rzeszowie.

Nr 5 (189) - Maj 2011

100 lat

23

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
im. Janka Bytnara w Kolbuszowej

Jolanta Lenart (Jolanta Wojnas – uczennica klasy o profilu matematyczno fizycznym w latach 1975 – 1979)

To wtedy tak wiele się zaczęło …
Wspomnienia absolwentów kolbuszowskiego liceum są różne – są wspomnienia dobre, wspomnienia złe,
wyraźne czy nawet bardzo mgliste. To jednak przywilej czasu, w który coraz bardziej wrastamy.
Moje wspomnienia należą do tych dobrych, zwłaszcza w kontekście przygody
z harcerstwem. Po latach ... nie mogę nic zarzucić moim profesorom. Zachowałam ich
pozytywny obraz w pamięci. Mniej przyjemne odczucia pojawiają się tylko wtedy,
gdy przypomnę sobie lekcje matematyki.
Jeszcze teraz, ale już na szczęście we śnie,
zdarza mi się przeżywać stres, który towarzyszył mi przy rozwiązywaniu trudnych
zadań, z którymi często nie mogli poradzić
sobie nawet najlepsi matematycy w klasie.
Gdy oni zawiedli, nauczycielka wzywała
do tablicy tych słabszych, którzy po chwili
wracali do ławki z ciężkim ładunkiem oceny
niedostatecznej. Baliśmy się więc matematyki i gdy się lekcja rozpocząć miała, ... i nauczycielka wchodziła do klasy, kurczyliśmy
się w sobie, mając potrzebę stania się niewidzialnymi.
Na innych przedmiotach czuliśmy się
już o wiele bardziej pewnie. Nie sparaliżowani lękiem mogliśmy wykazać się wiedzą
i umiejętnościami, które skrupulatnie „wkuwaliśmy” sobie w domu do głowy. Były dni,
że zupełnie nie chciało nam się uczestniczyć
w lekcjach, chcieliśmy po prostu pobyć we
własnym klasowym towarzystwie. Wagarów
trochę się baliśmy. Skutecznym rozwiązaniem okazywał się inny sposób, a mianowicie: zamykaliśmy od środka drzwi w klasie,
w której miała być lekcja i siedzieliśmy tak
cichutko, jakby tam nas nie było. Nauczyciel
– często robiliśmy to na j. polskim (uczył nas
wtedy prof. Stanisław Szkwara), po nieudanej próbie zlokalizowania uczniów, zazwyczaj rezygnował z lekcji.
Jak wspomniałam wcześniej, bardzo
miło wspominam liceum, również w związku z tym, że znalazłam się w bardzo fajnej
klasie, która „rozpętała” w liceum działalność harcerską.
Harcerska przygoda mojej klasy rozpoczęła się już w klasie pierwszej. Na lekcji
geografii dowiedzieliśmy się od nauczycielki Genowefy Zdeb o istnieniu przy Liceum
Szczepu HSPS (Harcerska Służba Polsce
Socjalistycznej). W tym samym dniu grupa
największych zapaleńców (Grażyna Kostuj,
Teresa Matuła, Gośka Wróbel, Rysiek Haptaś, Józek Popielarz, Witek Stagraczyński,
Zeniu Warchoł i ja) wybrała się do młodej
Pani Profesor, Genowefy Zdeb – opiekunki
szczepu harcerskiego przy LO, która wów-

czas mieszkała na stancji u p. Młyńskiej (ul.
Obrońców Pokoju) w Kolbuszowej, aby porozmawiać o możliwości zorganizowania
zastępu harcerskiego złożonego z uczniów
naszej klasy. Druhna G. Zdeb oczywiście zaakceptowała ten pomysł. Rozpoczęła się dla
nas wspaniała przygoda. Zakupiliśmy harcerskie stroje (piaskowa bluza, czerwono –
wzorzysty krawat, skórzany pasek z okrągłą
klamrą) i zaczęliśmy działać. Chyba nie było
tygodnia w szkole, w którym nasza drużyna
czegoś by nie zorganizowała. A to kominek
harcerski z udziałem Kombatanta lub „Matki” polskich harcerzy Zdzisławy Bytnarowej,
a to międzydrużynowy konkurs piosenki lub
zbiórka połączona ze zdobywaniem harcerskich sprawności lub stopni.
Pod koniec I klasy, wraz z druhną Genowefą i starszymi harcerzami z liceum, wybraliśmy się na Harcerski Rajd Świętokrzyski. Pociągiem (tzw. łódzkim) jechaliśmy
całą noc do Starachowic, gdzie rozpoczynał
się rajd. Po odprawie, w deszczu, przemierzaliśmy na własnych nogach Góry Świętokrzyskie, konsumując jedynie suchy prowiant, popijany napojami orzeźwiającymi
lub wodą ze strumyków lub studni. Szliśmy,
szliśmy przemierzając lasy, pola, przełęcze,
strumyki… Dźwigając na plecach pokaźne bagaże. Najwspanialej było wieczorem
– przy ogromnym ognisku zbierali się harcerze z różnych szkół w Polsce, około 100 –
200 osób i rozlegała się harcerska pieśń Płonie ognisko w lesie. Zwielokrotniony śpiew
zlewał się z dźwiękiem wielu gitar. Tak było
do północy. Na zakończenie ogniska, niezapomniana chwila, kiedy to wszyscy czuliśmy
się jedną harcerską wiarą – pożegnalny krąg,
przesyłana „iskra” przyjaźni i przejmujący
dreszczem śpiew: Ogniska już dogasa blask,
harcerski splećmy krąg, przy innym ogniu,
w inną noc do zobaczenia znów […]. I szliśmy spać do wynajętych u gospodarzy stodół, bo od rana znowu całodniowy marsz ...
i do pokonania znowu 20 – 25 km. Po trzech
dniach wspaniałego kontaktu ze świętokrzyską przyrodą i wykonywania nieraz trudnych
zadań rajdowych, spotkania finalne przy ruinach zamku w Chęcinach – podsumowanie
rajdu. I znowu płonęła harcerska watra i znowu gromadziła wokół siebie ogromną grupę harcerzy wielu harcerskich drużyn z różnych zakątków Polski, z których każdy obiecywał sobie, że wróci tu za rok.

W czasie tych wędrówek podziwialiśmy
swoją opiekunkę – druhnę Zdeb, że nie boi
się maszerować z nami po tych często bezludnych, górskich ostępach. Zresztą niejednokrotnie gubiliśmy się w lesie i trzeba było
rozesłać w różnych kierunkach harcerzy, aby
odnaleźli nie zauważone oznakowania szlaków.
Pamiętam, jak po każdym moim przyjeździe z rajdu do domu Mama „załamywała” ręce i mówiła: Tak się starałam, żebyś
się trochę zaokrągliła i wszystko poszło na
marne. Faktycznie każda/y z nas po rajdzie
ważyła kilka kilogramów mniej, ale to nam
wcale nie przeszkadzało, bo i tak byliśmy
bardzo szczupli, nawet za bardzo …
W klasie II jeszcze bardziej ambitnie
podeszłam do swojej działalności harcerskiej. Za namową Pani Zdeb zaczęłam zdobywać kolejne harcerskie stopnie. W trakcie roku szkolnego byłam na dwóch szkoleniach w Harcerskim Ośrodku Szkoleniowym w Ustrzykach Dolnych i na zimowisku
w Mielcu. Uzyskałam stopień podharcmistrza Polski Ludowej i zostałam szczepową
Szczepu Harcerskiego w LO. Wtedy trochę
tylko pogorszyły się moje oceny – głównie
z geografii i matematyki. Pamiętam, że bardzo to przeżywałam, bo wydawało mi się,
że to moje zaangażowania na rzecz szkoły
i harcerstwa zostanie przez nauczycieli i dyrekcję szkoły zauważone i docenione.
Nie jestem w stanie wymienić wszystkich przedsięwzięć, które zostały podjęte,
imprez, które zostały zorganizowane przez
harcerzy, a głównie przez zastęp harcerski
złożony z uczniów naszej klasy I a, i następnie II, III i IV a, bo bardzo dużo się wtedy
działo. Nasza klasa pokazała, że harcerstwo
może być ciekawą przygodą i przekazała to
przesłanie młodszym rocznikom.
Nie tylko Rodzicom, ale również Nauczycielom i Harcerstwu zawdzięczam wiele istotnych cech swojego charakteru, tj. pracowitość, upór w dążeniu do celu, słowność,
umiejętność i potrzebę pracy grupowej, szacunek do drugiego człowieka, które pozwalają mi pokonywać trudności i realizować,
czasem bardzo trudne życiowe zadania.
Jolanta (wtedy) Wojnas - Lenart
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Za wcześnie na odpowiedź,
za późno na zmienienie siebie ...

Nie jestem pewien kto – kiedy zaczynałem swoją nauczycielską karierę – powiedział mi, że jeśli młody
człowiek, mając w życiu do czynienia z wieloma nauczycielami, będzie miał szczęście natrafić chociaż na
jednego wielkiego nauczyciela, to w życiu się nie zmarnuje, ponieważ właśnie ten nauczyciel odkryje w nim
talent i wskaże drogę. Wydaje mi się, że autorem tych słów jest mój dyrektor, Karol Grodecki.
Patrząc na swoje życie z perspektywy
tej mądrości, muszę przyznać się, że miałem szczęście trafić na takich nauczycieli.
I to miałem ich kilku. Pierwszą moją Panią była Wanda Ornatowska, wdowa po
pułkowniku Wojska Polskiego zamordowanym w Katyniu. Uczyła mnie w pierwszych klasach Szkoły Podstawowej w Kolbuszowej Dolnej. W tej szkole wszyscy
uczący mnie byli oddanymi pedagogami,
przypominającymi nauczycieli, pasjonatów, z kart powieści Stefana Żeromskiego.
Wspomnę tylko jeszcze Stefanię Januszewską, w czasie wojny szefową służby kobiet kolbuszowskiego obwodu AK,
i młodziutką, wtedy zaraz po studiach, polonistkę Barbarę Hajnasiewicz (później
Szczęch).
Profesorom w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej zawdzięczam bardzo dużo, ale przywołam tylko tych, którzy mnie odnaleźli bardziej i mieli bezpośredni wpływ na moje późniejsze życie.
Byli to historycy Halina Dudzińska
i Karol Grodecki oraz poloniści Halina
i Stanisław Szkwarowie. Szkwarowie
rozpoczęli pracę krótko przed rozpoczęciem przeze mnie nauki w Liceum w roku
1971. Stanisław Szkwara był wtedy również wicedyrektorem szkoły. I to za ich
sprawą – tak mi się wydaje – panował
w szkole jakiś duch działania. A to zespół
recytatorski, konkursy, przedstawienia dla
szkoły, dla środowiska w miejscowym
Domu Kultury lub zakładach pracy, wyjazdy z programami, dyskusje o różnych
sprawach, olimpiady... Trwał permanentnie jakiś, dzisiaj trudny do określenia, klimat twórczy. Nieustannie coś robiliśmy
i chcieliśmy robić w czasie zajęć i po zajęciach. Profesor Szkwara z uczniami ze
starszych klas redagował, drukowane na
powielaczu spirytusowym (okładkę drukowała Drukarnia w Kolbuszowej) bardzo „poważne” czasopismo Monitor, co
dla niektórych z nas było zdarzeniem niezwykłym. Monitor – jak to bywa w takich
szkolnych historiach – przestał wychodzić,
gdy grupa redaktorów ukończyła liceum.
Pewne zastrzeżenia do gazety, jej tytułu,

Komisja egzaminacyjna: Wacław Leśniak, Zbigniew Lenart, Zofia Kata, Karol
Grodecki

miał komitet partii.
I chyba wtedy pojawiliśmy się – my:
Janusz Skowron, Wiesiek Dziopak i ja.
Zapewne jeszcze ktoś z nami był, ale dzisiaj po latach nie jestem pewny, nie pamiętam. Tak pojawiła się gazeta szkolna, ale
w gablocie – teksty i rysunki przypinane
do sukna. Najpierw w sali, gdzie uczyliśmy się języka polskiego, później już
w gablotach na szkolnym korytarzu. To
były Miniatury. Nie wiem, dlaczego wybraliśmy taki tytuł, kto był pomysłodawcą.
Wiesiek Dziopak pisał wiersze i tekściki prozatorskie o zacięciu literackim,
był – jakby ciągle poszukiwał szczęścia
i jakiejś myśli – często zamyślony, jakby czekał na to coś. Takim był do końca
– później również w życiu dojrzałym. I taki
odszedł. Nie wiem czy spełniony.
Janusz Skowron pisał wiersze, robił
też świetną czarno-białą grafikę. Później
przyszły rysunki i obrazy. Wtedy mi się
wydawało, że spośród nas tylko on mógł
wyrosnąć na prawdziwego artystę. I tak
się stało. Ja – coś pisałem. Pewnie wiersze, jakieś teksty filozoficzno – literackie,
omówienia książek. Nie wiem dlaczego to
robiłem. Po prostu czułem taka potrzebę.
Pewnie też dlatego, żeby się trochę dowartościować. Kompleks dziecka wsi był we
mnie bardzo długo.

To, co robiliśmy wtedy było bardziej
potrzebne nam niż naszym czytelnikom,
ale chyba tak jest zawsze. Ktoś na pewno
zwrócił uwagę, ktoś może przeczytał.
Później opuściliśmy szkołę. Utrzymywaliśmy z sobą kontakty (z Januszem
do czasu, kiedy wyjechał z Kolbuszowej).
Z Wieśkiem niemal do końca. Ostatnia nasza rozmowa miała miejsce dwa miesiące
przed Jego śmiercią. Byłem po lekturze
Jego książki. Rozmawialiśmy w gabinecie Wieśka, w szpitalu, o książce, o tym co
można w niej jeszcze poprawić. Chyba już
nie zdążył. Jego przyjaciele postanowili tę
książkę wydać. Myślę, że drukiem ukaże
się w tym roku ...
Dzisiaj, po ponad trzydziestu latach,
w czasie zjazdu absolwentów, prawdopodobnie spotkam się z Januszem.
Wieśka nie ma.
Nam, los pozwolił robić w życiu to, co
zaczęliśmy wtedy, a jak?
Za wcześnie na odpowiedź, za późno
na zmienienie siebie. A może po prostu –
nie ma takiej potrzeby.
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Moje wspomnienia

Liceum Ogólnokształcące przy ulicy Janka Bytnara w Kolbuszowej w latach 1972-1976. W rozwichrzonych
obłokach mej pamięci odżywają wspomnienia tego miejsca, zdarzeń i postaci. Czas nauki, doświadczeń, przyjaźni,
dorastania i uniesień.
Liceum 40 lat temu. Klasa 1b z wychowawczynią prof. Haliną Dudzińską
(zwaną przez uczniów Ciotką). Świetna
historyczka, ale jak się później okazało,
historią wypełniała też i czas tzw. godzin
wychowawczych, na których mogłem poznać: Zdzisławę Bytnarową, matkę Janka
Bytnara „Rudego”, dowiedzieć się o Katyniu, syberyjskich losach kolbuszowiaków, o początkach Kolbuszowej z hrabiami, Żydami, z Nilem, Morzem Czerwonym, „pniakami”, „krzakami” i „ptakami”. Profesor Dudzińska była skarbnicą
wiedzy o regionie. By poszerzyć naszą
o nim wiedzę, zabierała klasę na spotkania Towarzystwa Kultury im. Juliana Goslara. Moja przyjaźń do pani Haliny przetrwała lata. Mieszkając w Nowym Jorku
wymienialiśmy między sobą korespondencję, a w 2005, podczas pobytu w PolKlasa autora wspomnień - klasa IIb, 1973-74
sce zostałem zaproszony do jej mieszkania przy ul. Piekarskiej, by powspominać chetę, księdza Dudziaka. I wagary z jego
czas miniony...
udziałem. Mile wspominam wielu proW latach licealnych zaczęła się moja
fesorów, że wymienię kilku: Stanisława przyjaźń z literaturą i sztuką. Jak wielu
Pamiętam jak z klasą zarabialiśmy Kądzielę, Stanisława Jańczyka, Tadeusz młodych ludzi zacząłem pisać wiersze
pieniądze na dwudniową wycieczkę do Żeglina, Józefa Sudoła, Irenę Salach, Ro- i dużo rysować. Miałem ambicję być osoZakopanego. Sadziliśmy przez kilka mana Drapałę, Macieja Kurdę i dyrekto- bą kulturalnie nawiedzoną. Znałem archidni las w nadleśnictwie Kłapówka i po- ra Karola Grodeckiego oraz nowozatrud- walne Miniatury - biuletyny redagowane
rządkowaliśmy teren Zakładu Ceramiki nionych: prof. Wacław Leśniaka i młodą przez starszych kolegów o życiu szkoły
w Kupnie. Pamiętam wspaniałego kate- Krystynę Zembrowską.
(m.in. A. Kotula, J. Krudysz). Jako, że nie
dało się tytułu wskrzesić w wersji powielaczowej, wydawaliśmy przez dwa lata
w formie „gazety ściennej” Neo-Miniatury. Zamieszczałem w niej wiersze i rysunki (głównie satyryczne). Uczniowie mogli
poczytać teksty o historii muzyki beatowej, były anegdoty, ciekawostki, komunikaty czy wiersze miłosne Janusza Konia... Nauka licealistów w ciasnym skrzydle budynku Zespołu Szkół Zawodowych
odbywała się na dwie zmiany. Pierwszą,
ranną, wypełniali uczniowie dojeżdżający. Dodam, że było dużo pięknych dziewczyn, które mijaliśmy idąc na zajęcia popołudniowe. Po latach muszę stwierdzić,
że 4 klasy mojego rocznika maturalnego
(1976) do dnia dzisiejszego często spotykają się i utrzymują towarzyskie kontakty.
Prowodyrem tego jest przede wszystkim
IV a.
Siedziba Liceum w latach siedemdziesiątych (ze zbiorów Janusz Skowrona)

Z okresu Neo-Miniatur datuje się
moja znajomość i przyjaźń z poetą Ja-
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nem Bolesławem Ożogiem. Byłem na
jego spotkaniu autorskim, pokazałem
młodzieńcze, kontestacyjne wiersze, a on
rzucił na nie okiem, trochę pokreślił i oddając powiedział, że są niezłe. Później
wielokrotnie odwiedzałem go w Krakowie. Mieszkał pod znanym literackim
numerem: Krupnicza 22. Pisaliśmy listy, właściwie do jego śmierci. Bardzo
dopingował mnie do studiowania polonistyki i pisania wierszy. Ja zaś miałem
wielki dylemat, bo kochałem sztukę i lubiłem geografię (ukłony w kierunku prof.
Zdeb). Zrobiłem geograficzny rekonesans
objeżdżając pół powiatu motorowerem,
opisując teren, robiąc zdjęcia i pomiary kartograficzne. Następstwem tego był
mój udział w Olimpiadzie Geograficznej
w Rzeszowie. Słabość do podróży przetrwała do dziś, z tym że ich zasięg poszerzył się o USA.
Był też epizod sportowy. Otóż
wuefista, prof. Rychlicki wytypował kilku najwyższych licealistów do zawodów
Memoriału Skopenki w chodzie sportowym. Szliśmy (biegliśmy, gdy sędziowie nie widzieli) w trzech etapach przez
Nową Dębę do Tarnobrzega. Udział wzięło kilkudziesięciu zawodowców i amatorów z wielu województw. Choć wygrywał mój starszy kolega Partyka, nie byłem ostatni...
Ale wracając do moich literackich
prób. W tygodniku ogólnopolskim „Na
przełaj” nastąpił mój debiut (wiersz
„Ster”). W szkole robiliśmy spotkania poetyckie. Dobrze zapowiadającym się poetą był wówczas Zbyszek Lenart. Pamiętam taki wieczór w szkole, kiedy po czytaniu własnych wierszy dochodziło między nami do zażartych dyskusji.
Przed maturą poznałem młodego studenta - artystę, a zarazem mojego sąsiada z Kolbuszowej Górnej - Maksa Starca
i jego uzdolnionego ojca Michała. Zaczęli robić korekty moim obrazom. Jak się
później okaże, moje dorosłe drogi doprowadzą mnie do galerii sztuki wielu krajów...
Na zakończenie muszę ujawnić małą
tajemnicę. Otóż nigdy w liceum nie afiszowałem mojego wieku. Byłem co najmniej rok młodszy od moich koleżanek
i kolegów z mojego maturalnego rocznika. Teraz to nie ma znaczenia, ale wówczas bardzo chciałem być starszy. Moje
młodsze siostry Bożena i Gosia również

zaczęły szkolną edukację w wieku 6 lat, innych. Tyle, że w środowisku polonijnoi tak jak ja - ukończyły kolbuszowskie li- -amerykańskim. Ale to już inne historie
ceum.
i wspomnienia.
Po maturze rok pracowałem jako naDzięki wszystkim profesorom oraz
uczyciel w szkole w Przedborzu, później koleżankom i kolegom 4 piękne licealne
studia artystyczne na UMCS w Lublinie, lata mojej młodości pozwoliły mi śmiało
ślub z Anią, narodziny dwóch synów: Ar- wejść w dorosły i nowy etap życia.
tura i Miłosza, praca pedagogiczna i arJanusz Skowron,
tystyczna z młodzieżą w Starachowicach.
Nowy Jork,
W 1989 wyjazdem z całą rodziną do Nokwiecień 2012
wego Jorku niejako symbolicznie dołączyliśmy do Skowronów, którzy osiedlali się w USA już przed I wojną światową. Decyzja była trudna, ale dzięki niej
mamy nowe i ciekawe doświadczenia.
Nadal zajmuję sie tym co zawsze lubiłem: sztuką, pedagogiką i działaniem dla
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Liceum jest ode mnie starsze o 15 lat
Progi Tej Zacnej Szkoły, przekroczyłem 1 września 1944 r. Wtedy to, dokładnie 1 lipca, ziemie wschodnie
południowej Polski były już wolne od okupacyjnych wojsk hitlerowskich Niemiec. Front wojenny zatrzymał się
na linii Wisły, a więc zaledwie na 50 km od Kolbuszowej – licząc do Tarnobrzegu.
Ten dzień - 1 września 1944 r.- był dla
mnie wielkim przeżyciem. Kolbuszowę –
powiatowe miasteczko II Rzeczpospolitej
znałem dotychczas tylko z okazjonalnych
wyjazdów z ojcem na kolbuszowski rynek
targowy, z odległego tylko o 7 km Dzikowca.
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące, którego progi owego dnia przekroczyłem, było ode mnie starsze zaledwie o 15
lat. Dzisiaj, kiedy moja kolbuszowska
Alma Mater obchodzi jubileusz 100-lecia
istnienia, mój „żywot” liczy sobie dokładnie 85 lat i 6 miesięcy, dlatego ze względu na odległość dzielącą Kolbuszowę
i Kłodzko – 650 km – oraz podupadłe z sił
moje „jestestwo” nie mogę wziąć osobistego udziału w tej pięknej jubileuszowej
uroczystości. Żałuję! Ogromnie żałuję!
Kreśląc zatem tych parę zdań - wspomnień, które po upływie 68 lat zdołały się
ostać w pamięci chcę duchem być obecnym pośród Uczestników Jubileuszu.
Moją edukację w kolbuszowskim liceum ukończyłem w czerwcu 1947 r. zdaniem egzaminów maturalnych z takich
przedmiotów: obowiązkowe – J. polski +
matematyka i łacina pisemnie i ustnie, historia tylko ustnie, język niemiecki tylko
pisemnie i nadobowiązkowo przedmiot
wybrany – biologia. Udało się! Zdałem
egzamin maturalny z oceną ogólną – dobrą. No i dobrze!
Dzisiaj po 68 latach od otrzymania
Świadectwa Dojrzałości, w tym 5-ciu latach studiów na Wydziale Nauk Przyrodniczych – kierunek mikrobiologia, Uniwersytetu Wrocławskiego, po 45 latach
bardzo wyczerpującej pracy w Kłodzkiej
Służbie Zdrowia (Szpital Powiatowy 1000
łóżkowy kolos + Stacja Sanitarna + Specjalistyczna Przychodnia lekarska P.K.P.)
w zakresie laboratoryjnej diagnostyki biochemiczno-bakteriologicznej w pamięci
mojej zatarło się wiele szczegółów z 3-ch
lat nauki w Liceum w Kolbuszowej (tyle
szczegółów w jednym rozwlekłym zdaniu
– OKROPNE).
Pięć lat okupacji niemieckiej pozbawiło oficjalnie młodzież polską możliwości kontynuowania jakiejkolwiek nauki.
Ale tylko oficjalnie, bo już w 2-gim roku
okupacji powstało w całym kraju podzie-

mie szkolne (OTN) – Organizacja Tajnego
Nauczania, w której i ja ukończyłem program I i II klasy gimnazjum.
Dzięki inicjatywie ks. Dr Jana Puzio,
ówczesnego proboszcza parafii Dzikowiec,
zorganizowana została w Dzikowcu „komórka” OTN, w której w latach 1941/43
w/w program ukończyło 7-mioro uczniów.
Nauka odbywała się w godzinach wieczorno – nocnych, w małych 3-4 osobowych
grupach i co tydzień w innych domach.
Końcowe egzaminy pisemne odbywały się w „komórce” miejscowej (tematy z j.
polskiego, matematyki i historii dostarczone z kuratorium OTN w Rzeszowie), pod
kontrolą nauczycieli miejscowych – zaś
egzaminy ustne z tych przedmiotów zdawane były w Rzeszowie.
Zatem naukę w gimnazjum w Kolbuszowej rozpocząłem od klasy III - 1944/45
– klasa IV 1945/46 zakończyła naukę
w gimnazjum – egzaminami tzw. Małą
Maturą.
Do gimnazjum było 7 km, które trzeba było „pokonać” pieszo lub na pożyczonym rowerze, a zimą na nartach „własnej
roboty”. Po „szkole” trzeba było pomóc
mamie w pracach, bo tato pracował najemnie, jako cieśla przy budowie domów.
Czytanie lektur i nauka historii łączone
było z pasieniem krów, a pisanie zadań z j.
polskiego i rozwiązywanie zadań matematycznych odbywało się wieczór – przy
świetle lampy naftowej.
Tak to było! Ale jak to napisał poeta
(Władysław Broniewski) „Nie głaskało
mnie życie po głowie, nie piłem ptasiego
mleka, no i dobrze, no i na zdrowie, TAK
WYRASTA SIĘ NA CZŁOWIEKA”.
Ale też w tym to czasie w tym gimnazjum dane mi było poznać wspaniałych
ludzi, znakomitych pedagogów, których
nie miało szczęścia posiadać żadne gimnazjum w PRL (tak mi się wydaje).
Drodzy – Koleżanki i Koledzy, którzy w dniach tego maja „składacie” egzaminy maturalne wiedzcie, że geografii
uczył w tym gimnazjum pan Prof. dr Jan
Czekanowski kierownik katedry Antropologii na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza w Lwowie, matematyki dr hab. Zdzisław Siedmiograj też kierownik katedry
matematyki Politechniki Lwowskiej (był

On postrachem dla „ciężko – matematycznych” uczniów – ja bardzo profesora
lubiłem). Języka polskiego uczyła dr Maria Siedmiograj, historii dr Garbacikowa obydwie Panie też z tego Uniwersytetu.
Wspaniała czwórka nauczycieli akademickich. Jaki los „dał” Tych Ludzi kolbuszowskiemu gimnazjum nie wiem, ale
wiem że to było wielkie wyróżnienie dla
tej szkoły!
Z Panem profesorem Czekanowskim
zachowała się w mojej pamięci „zabawna”, chociaż dla nas uczniów niezbyt miła
„przygoda”.
Na jednej z lekcji, której tematem była
geografia Afryki – Profesor „pozwolił” sobie na wspomnienia z międzynarodowej
wyprawy naukowej badającej pod względem antropologicznym ludy zamieszkujące
obszary między Nilem a Kongiem. Był kierownikiem tej wyprawy, której naukowym
dorobkiem jest 6-tomowe dzieło antropologiczne „Obszar między Nilem a Kongiem”
napisane pod redakcją Profesora.
W pewnym momencie tego „wykładu-wspomnienia” zwrócił się do nas, zasłuchanych w ten trudny temat, z zapytaniem:
czy wiecie moi kochani słuchacze, jaka
jest różnica pomiędzy Nilem afrykańskim
a Nilem kolbuszowskim?
Odpowiedzi nasze były dość liczne,
„wyrywne” i pewnie naiwne: długością,
głębokością, krajobrazem itd. Profesor na
to: tak, macie rację, ale przede wszystkim
tym, że nad Nilem afrykańskim można
spotkać takie m.in. zwierzęta jak żyrafy,
wielbłądy, krokodyle a nad kolbuszowskim tylko barany i osły!
Na tę dość uszczypliwą uwagę „zareagowaliśmy” – ładnie, bo gromkim śmiechem, który profesor odwzajemnił miłym
ukłonem (z ręką na sercu).
Takie to czasem bywały lekcje
w 100-letnim dzisiaj liceum w kochanej
Kolbuszowej.
Wielka czwórka akademickich nauczycieli Uniwersytetu Lwowskiego –
opuściła Kolbuszowę w czerwcu 1946 r.,
obejmując katedry naukowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Profesor
Czekanowski powołany został na dyrektora Instytutu Zachodniego Uniwersytetu
w Poznaniu.
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Ja w roku szkolnym 1946/47 zostałem
przyjęty do Liceum, do tzw. Klasy „semestralnej”, realizującej program dwóch klas
w ciągu jednego roku. Uczyniono to dla
tych, którzy na skutek wojny stracili lata
nauki. W klasie tej znaleźli się ci, którzy
już przed wojną mieli ukończone 4-letnie
Gimnazjum: byli to Władek Korzeniowski z Dzikowca, Józef Nowak z Lipnicy,
Krysia Mytych z Weryni, Marysia Dudzińska z Kolbuszowej (tak mi się wydaję). Oprócz wymienionej czwórki w klasie
tej znaleźli się: Karol Grodecki, Marian
Magda z Kolbuszowej, Antek Kobylarz, …
Jamróz, Stanisław Janczyk, i ja. Klasa liczyła 12 uczniów, ale 2 nie pamiętam ani
z imienia ani z nazwiska.
Wychowawcą klasy był p. mgr Julian
Jabłoński, nauczyciel j. niemieckiego, historii uczył p. dr Kazimierz Skowroński
(dyrektor gimnazjum i liceum), matematyki p. Helena Burkiewiczowa, biologii p.
Jan Skowroński, j. polskiego p. mgr Burkiewicz (chyba?), łaciny p. mgr Koza. Nauczycieli chemii i fizyki niestety nazwisk
nie pamiętam. Pamiętam natomiast Ich
wszystkich jako doskonałych nauczycieli
i bardzo serdecznych ludzi.
Uczniowie – dwie panie i 10-ciu panów – wszyscy dwudziestolatkowie i „ponad”; wśród nich Władek Korzeniowski
i Józek Nowak byli „nieujawnionymi”
chyba żołnierzami AK – wiem, że (gdy
był taki rozkaz) przychodzili do szkoły

z „krótką” bronią (pistolety).
Był to czas bardzo niespokojny. Urząd
Bezpieczeństwa (UB) działał „ostro” jawnie i z ukrycia. Byłem osobiście świadkiem tej działalności.
Moim najserdeczniejszym kolegą
z ławy szkolnej był ś.p. Karol Grodecki,
najlepszy uczeń historii – pasjonat historii
II Wojny Światowej.
Przyjaźń nasza trwała najdłużej, także
w czasie studiów na Uniwersytecie Wrocławskim. On na Wydziale Historii, ja na
Wydziale Nauk Przyrodniczych.
W czasie nauki w Liceum On „wspierał” mnie w szczegółach z historii, ja Jego
w zawiłościach matematycznych, (których
serdecznie nie lubił).
Gdy byłem „na stancji” u p. Augustynowiczowej przy ul.Tarnobrzeskiej. On
w rodzinnym domku przy ulicy Narutowicza. Ulice te, leżące równolegle (na przeciw), oddziela cmentarz, – przez który wydeptana była ścieżka, najkrótsza droga łącząca te ulice. Dom Karola i moja „stancja”
leżały dokładnie na przeciwko „złączone”
wydeptaną ścieżką (liczącą 200 – 250 m).
Karola odwiedzałem wówczas dość często, czasem 3,4 razy w tygodniu. Rozwiązywanie zadanych zadań matematycznych
i „dysputa” na zadane tematy historyczne
były celem tych odwiedzin (podpieranych
kanapkami i herbatą).
Rozpisałem się o tych odwiedzinach,
dlatego, żeby Wam, którzy tego maja zda-

jecie egzamin dojrzałości z historii przybliżać czas, w jakim my – K. Grodecki, ja
i pozostali z tej klasy – zdawaliśmy egzaminy maturalne.
Pewnego dnia, ostatniego tygodnia
października 1946 r., szedłem wieczorem
do Karola tą wydeptaną ścieżką, przy której (w połowie cmentarza) stała wówczas
drewniana kaplica tzw. Kostnica. Na placu obok kaplicy zobaczyłem zwłoki 6-ciu
mężczyzn, przy których stał uzbrojony
żołnierz (myślę, że był to funkcjonariusz
UB). Zatrzymał mnie oniemiałego, wylegitymował (zawsze nosiłem legitymację
szkolną – na szczęście), wypytał, zapisał
i nakazując milczenie, pozwolił iść dalej. U Karola musiałem wytrzeć spocone
z przerażenia plecy i opowiedziałem prawie szeptem, co zobaczyłem po drodze.
Ku mojemu zdumieniu Karol także szeptem, powiedział mi, że dla Niego to już od
rana nie tajemnica – wiadomo Jemu było,
że funkcjonariusze UB – „zlikwidowali”
w pobliskim lesie 6-ciu AK-owców z plutonu „Lisa”, o której Karol, historyk bardzo wiele wiedział (myślę, że z autopsji).
Zadania matematyczne należało rozwiązywać, a nauka historii „działa” się na
naszych oczach.
Wracałem do mojej stancji z „duszą
na ramieniu”, ale zapewnił mnie, że Tam
już na pewno wszystko „posprzątane”. Tak
było! Na ścieżce obok kostnicy był „uklepany” z wilgotnego piasku (tam gleba
okropnie piaszczysta) pagórek, a w dole
pod nim leżeli na pewno owi „bandyci” z AK. Dlaczego tu, na ścieżce - pewnie dlatego, żeby byli ZADEPTANI przez
użytkowników tej ścieżki. Już tego 1 listopada na tym pagórku piasku – nieznane ręce położyły 6 czerwonych goździków
i zapaliło 6 zniczy.
Tym niezatartym w mojej pamięci
smutnym „historycznym” faktem kończę
moje nieuporządkowane i rozwlekłe „jubileuszowe” wypracowanie.
Czasu spokoju podczas nauki i pracy
w wyuczonym i ulubionym zawodzie życzę tegorocznym maturzystom.
Wszystkim Uczestnikom Jubileuszowego Spotkania nisko się kłaniam.
Józef Ciupiński z Dzikowca
– abiturient A.D. 1947 r.

Stanisława Ciupińska z bratem Józefem
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Trzy pokolenia

Wspomnienia Stanisławy Jagodzińskiej (z domu Ciupińskiej).
Naukę w naszym Liceum wspominam
z wielkim sentymentem. Tym bardziej, że
tą samą szkolę ukończyło moje rodzeństwo. Tuż po uruchomieniu szkoły po wojnie, w 1944 r. edukację rozpoczął mój brat
Józek. Zaraz po nim ja podjęłam naukę
w liceum. W 1951 r., kiedy zdałam maturę
do liceum zaczęła uczęszczać moja siostra
Genowefa, wiele lat później najmłodszy
brat Kazimierz.
Dodam, że liceum ukończyły również
moje dwie córki Teresa i Anna oraz moje
wnuki: Magda, Basia, Piotrek i Łukasz;
Karolina również kontynuuje naukę w LO.
Dlatego mogę powiedzieć, że moja rodzina jest związana z kolbuszowskim liceum
od trzech pokoleń. Niewątpliwie edukacja
w tej szkole jest w naszej rodzinie tradycją.
Gdy rozpoczynałam naukę w gimnazjum i liceum dyrektorem był dr Kazimierz Skowroński, kiedy zdawałam maturę funkcję dyrektora pełnił pan Jan Tokarz.
Klasa, do której uczęszczałam, liczyła
około 30 osób. Nazwiska moich kolegów,
które przychodzą mi na myśl to: Czapka
Stanisław, Karolina Gniewek - po mężu
Potańska, Władysław Biesiadecki, Stanisław Kostuj. Wydaje mi się, że wszystkie osoby, które przystąpiły do egzaminu
maturalnego zdały go. Atmosferę panującą w szkole zapamiętałam jako bardzo rodzinną. Mam na myśli nie tylko relacje pomiędzy uczniami, ale również pomiędzy
uczniami i ich nauczycielami.
Z wielkim sentymentem i rozrzewnieniem wspominam swoich nauczycieli.
Prof. Helenę Burkiewiczową – moją wychowawczynię z klasy maturalnej i nauczycielkę matematyki, Osobę bardzo wymagającą ale mającą matczyne podejście
do swoich wychowanków. Pamiętam rady
Pani Profesor jak najlepiej zapamiętywać
wzory matematyczne – ja tak właśnie robiłam. Pisałam wzory na kartce papieru
i umieszczałam nad łóżkiem po to by powtarzać je przed snem i wstając rano. Do
dziś pamiętam niektóre z nich a matematyka, chociaż uważałam się raczej za humanistkę, bardzo przydała mi się w mojej przyszłej pracy. Wiele lat pracowałam
w wydziałach finansowych w powiecie
i gminie Dzikowiec.
Na zawsze utkwił mi w pamięci dzień
matury. Dzień ten rozpoczęliśmy mszą św.
Do Komunii św. przystępowało się wówczas na czczo. Przed rozpoczęciem egza-

minu Profesor Burkiewiczowa częstowała
nas ciastkami mówiąc: „Jedzcie kozy, bo
na pewno jesteście głodne”. Takie momenty zapamiętuje się na całe życie.
Bardzo mile wspominam innych nauczycieli, m.in. Profesora Michała Czartoryskiego - polonistę, Profesora Władysława Burkiewicza, który uczył mnie łaciny, Profesora Stanisława Kądzielę – fizyka, uczącego również języka francuskiego,
Profesor Genowefę Kurdową – nauczycielkę geografii.
Moja klasa była bardzo zżyta. Z dużym zaangażowaniem przygotowywaliśmy akademie i przedstawienia, które
odbywały się w auli. Muszę przyznać, że
lubiłam występować na scenie. Bardzo
żałuję, że nie organizowaliśmy spotkań
koleżeńskich. Była jedna taka próba, na
50-lecie matury, ale niestety się nie powiodła. Mój rocznik zdawał maturę następująco - język polski i matematykę pisemnie,
pozostałe przedmioty ustnie w jednym
dniu, przechodząc od Komisji do Komisji
egzaminacyjnej.
Z perspektywy lat muszę przyznać,
że nasze liceum dobrze przygotowywało
swoich wychowanków do dalszej edukacji
i znalezienia swojego miejsca w dorosłym
życiu. Widzę to na przykładzie mojej rodziny. Najstarszy brat Józef ukończył
studia na Wydziale Nauk
Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek mikrobiologia i przepracował 45 lat w swoim
zawodzie. Angażował się
społecznie, m.in. był Posłem na Sejm z ramienia
Stronnictwa Demokratycznego.
Siostra Genowefa Ciupińska ukończyła studia
farmaceutyczne na Akademii Medycznej. Pracowała w aptece w Warszawie
i potem we Francji w laboratorium École Supérieure
w Saint Étienne. Wyszła
za mąż za Andrzeja Kobylańskiego, który po ukończeniu Politechniki Wrocławskiej doktoryzował się
we Francji (St. Étienne),
pracował naukowo jako

profesor w École Supérieure w St. Étienne. Najmłodszy brat Kazimierz Ciupiński
(matura rocznik 1964) ukończył studia na
Akademii Medycznej we Wrocławiu, wrócił do Kolbuszowej, nadal pracuje jako lekarz. Moja córka Teresa (matura w 1974
r.) ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim – filologia romańska. Pracuje jako nauczyciel języka francuskiego w szkołach podstawowych i średnich.
Córka Anna (matura 1979 r.) ukończyła
Studium Medyczne – pracuje jako pielęgniarka. Natomiast syn Michał ukończył
Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół
Technicznych, a następnie studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, filia w Rzeszowie.
Muszę dodać, że ja również, zachęcana przez Brata Józefa, planowałam podjęcie studiów. Jednakże sytuacja materialna rodziny nie pozwoliła na równoczesne
kształcenie trójki dzieci – tym bardziej, że
w tym okresie spalił się nasz dom. Pozostałam więc w domu rodzinnym, prowadząc gospodarstwo z mężem Bolesławem
i pracując zawodowo jako m.in. referent,
główny księgowy, sekretarz w Urzędzie
Gminy w Dzikowcu. Na emeryturę przeszłam w 1990 r.
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Byłem licealistą w latach 1956 – 1960
”(…) Po ukończeniu przeze mnie Szkoły Podstawowej w Dzikowcu, moich braci: Adama, Stefana i Stanisława nie było
już w domu. Po zdobyciu wykształcenia
i kwalifikacji zawodowych podjęli pracę;
Adam jako oficer LWP w Warszawie, Stefan - ksiądz, wikary w Spiach, Stanisław
- oficer pożarnictwa w Częstochowie, a następnie w Lubaczowie. W domu pozostali:
ja, Zdzisław i Jan. Ci ostatni po mnie objęli pasienie krów. Ja z tego obowiązku zostałem zwolniony. Po nieudanym dostaniu
się do szkoły średniej zawodowej na terenie Rzeszowa, podjąłem ponownie próbę
zdawania egzaminu dodatkowego do LO
w Kolbuszowej. W pierwszym terminie
był mały nabór, a drugi termin wyznaczono na koniec sierpnia, w celu uzupełnienia składu liczebnego uczniów pierwszych
klas. Było dwie klasy ósme (A i B). Ja zostałem skierowany do klasy „A”, zaś mój
kolega Zbyszek Streb do klasy „B”. Zacząłem dojeżdżać do szkoły oddalonej o 8
km rowerem, otrzymanym od brata Stefana. Rozpoczęcie nauki w tej szkole było
dla mnie, jako chłopaka ze wsi, nie lada
przeżyciem. Tutaj zetknąłem się z nowym
otoczeniem, inne były wymagania w stosunku do nas, aniżeli w szkole podstawowej. Byli już nowi koledzy i nowe koleżanki z całego powiatu kolbuszowskiego,
za wyjątkiem okolic Raniżowa i Sokołowa Młp. Na tym terenie działała od roku
1945 podobna placówka szkoły średniej.
W klasie ósmej „A”, bo taka była terminologia (Liceum Ogólnokształcące - 11
lat nauki; 7 - w szkole podstawowej i 4 w liceum), od początku poczułem się nieswojo, byłem nieśmiały. Uważałem, że to
pozostało po moim pochodzeniu chłopskim, byłem przecież ze wsi. W okresie
dzieciństwa nie miałem możliwości lepszego wyrobienia się społecznego, gdyż
- jak już wspominałem - rodzice moi byli
rolnikami, jako ich synowie mogliśmy tylko liczyć na siebie. Oni w nauce i kształceniu się nie przeszkadzali nam. Miałem
pewne braki w zakresie niektórych przedmiotów wyniesionych ze szkoły podstawowej. Cóż, trzeba było to nadrobić. Brakowało także umiejętności i nawyków
odpowiedniego zachowania się w towarzystwie. Nie dziwiłem się temu, gdyż
moi rodzice, ani szkoła tego nie nauczyli.
Musiałem sam te rzeczy wyłapywać i na
nich wzorować się. Podobne rozterki przeżywało niemal każde dziecko wywodzące
się spoza miasta.

Moim nauczycielem i wychowawcą został Jan Skowroński, specjalista od
biologii. O nim już słyszałem różne rzeczy od brata Staszka, który chciał nawet
przez niego zrezygnować z tej szkoły.
Przed moim pójściem do tej szkoły dyrekcja podjęła koncepcję rozbudowy bazy
szkolnej. To zadanie zostało zrealizowane
dzięki pomocy rodziców. Na placu szkolnym powstał drugi budynek, parterowy.
Nasza szkoła mieściła się w budynku wybudowanym jeszcze na początku XX wieku, a gimnazjum powstało jako prywatne
w 1912 r. Dzisiaj mieści się Szkoła Podstawowa nr 1.
Z moich kolegów uczęszczających do
tej klasy mile wspominam: Józka Tyburczego z Nowej Wsi, późniejszego podpułkownika LWP; Stefana Zielińskiego z Niwisk, mgr inż. absolwenta AGH w Krakowie; Adama Markusiewicza, mgr ekonomii
z Kolbuszowej; Janusza Hajnasiewicza,
mgr fizyki, nauczyciela w Rzeszowie –
pochodzącego z Kolbuszowej; Tadzia Jabłońskiego, technika geodetę z Kolbuszowej; Czesława Barnata, studenta Politechniki Warszawskiej, wcześniej zmarłego;
Grażynę Krzaklewską, mgr historii sztuki,
kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie - z Kolbuszowej; Krystynę Turek, mgr
inż. technologii żywienia, nauczycielka
w Rzeszowie - z Kolbuszowej; Marię Kiwak, mgr polonistyki, nauczycielka z Kolbuszowej Górnej; Janusza Biesiadeckiego,
mgr inż. lotnictwa, pracownik w Zakładach WSK Mielec, zmarł przedwcześnie;
Staszka Bogacza, mgr inż. z Kolbuszowej
Górnej; Jerzego Dudzińskiego, mgr wych.
fiz., nauczyciela w Rzeszowie z Kolbu-

szowej; Helenę Szalony z Widełki; Annę
Tokarz z Kolbuszowej Górnej; Kazimierę
Wójcik z Komorowa - pielęgniarkę z Przemyśla i wielu innych.
W okresie trudnych warunków zimowych z kolegą Zbyszkiem Strebem mieszkaliśmy na terenie Państwowego Ośrodka
Maszynowego w Kolbuszowej, gdzie jego
ojciec miał mieszkanie służbowe (w małym domku), później u Leśniowskich w samym mieście (u kuzynki). Okazało się, że
najlepiej jest u siebie w domu, aniżeli u kogoś w kącie. Z równoległej klasy oprócz
Zbyszka Streba poznałem jeszcze Piotra
Gancarza z Mechowca, późniejszego mgr
inż., na stałe zamieszkałego w Warszawie;
Włodzimierza Brudza z Kolbuszowej Górnej mgr fizyki, nauczyciela; Zbyszka Winiarskiego, mgr z Kolbuszowej; Wacława
Blata z Kolbuszowej Górnej - mgr inż. zamieszkałego w Stalowej Woli i wielu innych.
Z Dzikowca dojeżdżało nas do szkoły
w Kolbuszowej kilkunastu młodych chłopaków, nie licząc jeszcze dziewczyn. Ja

18 czerwca 1960 roku, Kolbuszowa. Spotkanie maturzystów i profesorów LO
z władzami powiatu.

Nr 5 (189) - Maj 2011

100 lat
kolegowałem ze starszym od siebie o trzy
lata Tadziem Grabcem, późniejszym mgr
romanistyki i nauczycielem. Potem przeniósł się do pracy w handlu zagranicznym
w Warszawie. Zmarł młodo, wieku około 60 lat, na zawał serca w czasie wesela w rodzinie żony k/ Białegostoku. Najcięższe warunki dojazdu mieliśmy w okresie zimy. Były one często bardzo ciężkie
w czasach mojego dzieciństwa i młodości
w naszej okolicy. Nieprzejezdne były drogi przez wiele tygodni. Zmuszało to nas
do szukania stancji albo chodziliśmy na
piechotę. Zaśnieżone drogi dopiero w drodze szarwarku oczyszczano, bo innych
możliwości technicznych nie było. Były
przypadki nieraz w zimie, że człowiek
sam szedł na piechotę przy silnym wietrze
i przystanął na chwilę w Głębokim Potoku
między Dzikowcem a Werynią. Płakałem
nieraz ze zmęczenia.
Pierwsze trzy miesiące były takim
dla mnie okresem adaptacji do szkolnego
otoczenia. Rok szkolny był cztero okresowy. Na pierwszej wywiadówce otrzymałem dwie oceny niedostateczne, a to z języka polskiego i chemii. W następnych
okresach było już znacznie lepiej. Byłem
uczniem dostatecznym. Natomiast cechowała mnie pilność, systematyczność w odrabianiu lekcji i niesamowity upór, który
pokonywał te trudności. Bardzo dużo czasu poświęcałem nauce, nieraz do późnej
nocy.
W mojej wsi światło elektryczne zabłysło dopiero w okresie świąt Bożego
Narodzenia 1956 r. To znacznie poprawiło uczenie się. Muszę tutaj przyznać się,
że cierpiałem na brak „wygadania się”.
W czasie pobytu w Szkole Podstawowej
w Dzikowcu, to nawet kierownik szkoły
przedrzeźniał mi się i często jąkałem się.
Wadę tę usunąłem dopiero w okresie mojej działalności w organizacjach społecznych. Muszę tutaj wyznać, że strasznie
dużo uczyłem się, nieraz było to w kuchni,
kiedy wszyscy domownicy zasnęli. Kułem
na pamięć pewne partie materiału. Proces
myślenia u mnie jeszcze w tym okresie nie
był tak wykształcony. Czas pokazał, że
ta forma uczenia się w przypadku moim
dała owoce. W klasie ósmej uczyli mnie
następujący nauczyciele: Władysław Burkiewicz - polonista, Maria Sondej - matematyczka, Karol Grodecki - historyk, Stanisław Janczyk - chemik, Jan Skowroński
- biolog, Michał Czartoryski - polonista, rusycysta, Genowefa Kurda - geograf, Joanna Stępień - rysunek, Jan Pyrz - wychowanie fizyczne, i inni. W następnych latach
doszli: Stanisław Kądziela - fizyk, Jan
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Szadkowski - geograf, Jan Wołłowicz - rusycysta, Jan Jabłoński - germanista, Maciej Kurda - wychowanie fizyczne.
Na początku mojej nauki dyrektorem
szkoły był Jan Jabłoński, a po jego śmierci Józef Szadkowski. Korzystałem wówczas z różnych form zajęć pozalekcyjnych, m.in. z modelarstwa szybowcowego,
które prowadził mój starszy kolega o rok
- Bolesław Nowak z Lipnicy, także uczeń
naszej szkoły oraz wybijający się uczeń
Marian Margański, późniejszy konstruktor
samolotów. Wykonałem także kilka szybowców. Oczywiście nauczyciele tegoż liceum nie pobłażali w egzekwowaniu wiedzy uczniom. Trzeba było dobrze przygotować się do lekcji, żeby uzyskać choćby
dostateczną ocenę. Głównym kryterium
oceny nauczyciela była wiedza, zaś oddziaływanie wychowawcze słabsze. Zwracano uwagę tylko na to, czy ktoś chodzi
po mieście, do kina, czy mówi dzień dobry
itp. Natomiast słabo działały organizacje
młodzieżowe. Mało zwracano uwagi na to,
czy ktoś z uczniów działa społecznie czy
nie. Jedynie wiedza była głównym kryterium oceny. Przechodziłem z jednej klasy
do następnej. W klasie 10-tej, u profesora Jana Skowrońskiego, na pierwsze dwa
okresy otrzymałem ocenę niedostateczną
z zoologii. Ile razy zapytał, to ze strachu
otrzymałem ocenę niedostateczną, mimo
że uczyłem się tego przedmiotu. Miałem
do niego i tego przedmiotu pewien uraz
w mojej psychice. Dopiero uwolniłem się
od tego w klasie maturalnej (11-tej), kiedy
w wyniku sprawdzianu pisemnego otrzymałem ocenę dobry (dwoje na całą klasę)
i wówczas profesor zmienił do mnie swój
stosunek. Po zdaniu egzaminu dojrzałości
zapytał mnie, czy wybieram się na studia.
To mnie bardzo podbudowało psychicznie,
że coś znaczę, że jakieś mądrości u mnie
tkwią, tylko trzeba je wykształcić i uwierzyć w siebie.
Maturę zdałem w czerwcu 1960 r.
i jako przedmiot wybrany zdawałem geografię u pani Kurdowej. Matura ta niezbyt
dobrze mi poszła, ale ostatecznie ją zaliczyłem. Najwięcej obawiałem się egzaminu pisemnego z języka polskiego, gdyż
tutaj kulałem z ortografii. Przewidziałem
bezbłędnie jeden z tematów z pozytywizmu. Dwa tygodnie wcześniej pomodliłem
się w kolbuszowskim kościele do Matki
Bożej i temat przyszedł do głowy. Podczas
otwierania koperty aż podskoczyłem z radości. Wcześniej tematykę tą przerobiłem
dokładnie z kilku książek. Udało mi się.
Napisałem to wypracowanie z oceną pozytywną. Nie mogę sobie do dziś dnia wy-

tłumaczyć, dlaczego mój kolega J. Koza
z Hadykówki, po raz drugi oblał matematykę u profesora Rudolfa Kożuchowskiego. Dopiero gdy wyjechał do Rybnika na
Śląsk i tam zaliczył egzamin dojrzałości.
Ukończył Szkołę Oficerską Wojsk Lotniczych i dodatkowo ukończył studia na
Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Przed laty spotkałem go w stopniu
podpułkownika i pracował w Przemyślu.
(…) W ostatnim roku mojego pobytu
w szkole średniej miałem trudności z podjęciem decyzji o moim dalszym losie. Nurtowało mnie pytanie, co będę robił po maturze? Na studia nie mogłem sobie pozwolić, gdyż nie czułem się na siłach, a poza
tym były trudne warunki materialne rodziny. W swojej świadomości powstawało dążenie do szybkiego usamodzielnienia
się i to w jak najkrótszym czasie. Po maturze szukałem możliwości dostania się do
szkoły pomaturalnej, m. in. poprzez moją
rodzinę w Warszawie, ale bez rezultatu.
Z ogłoszenia w gazecie dowiedziałem się,
że Studium Nauczycielskie w Przemyślu
prowadzi dodatkową rekrutację na kierunek historia. W dostaniu się do tej placówki naukowej pomogła mi moja bratowa
Bernarda z d. Kiwacka z Rzeszowa. Miała
tam swoją koleżankę Katarzynę Bartnicką ze Szkoły Ćwiczeń i także wykładała
w tamtejszym Studium. Egzamin zdałem
pozytywnie i zostałem słuchaczem Studium Nauczycielskiego w Przemyślu. Kierunek historia odpowiadał mi i twierdzę
po latach, że trafnie go wybrałem. W czasie pobytu w szkole średniej wykształciły się u mnie zainteresowania historyczne.
Dużą zasługę miał profesor Karol Grodecki. Na swoje lekcje historii przynosił różne książki historyczne z księgarni Józefa
Jadacha, które kupowałem. Z tego przedmiotu byłem uczniem wyróżniającym się
w klasie. W ostatniej klasie maturalnej byłem „oczkiem w głowie pana profesora”.
Na maturze oprócz wspomnianej przeze
mnie wcześniej geografii zdawałem ustnie
także historię. Te zainteresowania moje historyczne już będą rozwijały się także po
SN - ie.
(…) Otrzymanie świadectwa dojrzałości traktowałem jako „otwarte okno na
świat”, wprowadziłem się do grona ludzi
starszych i stanowiło to w moim życiu kolejny etap awansu w zakresie wykształcenia oraz wiedzy.”
(Wyjątek z mojej napisanej pracy biograficznej pt. „Chłopski syn”- rkps).
Marian Piórek
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Wspomnienia z „babińca”

Są miejsca, czas i ludzie, których się nie zapomina. Chyba każdy dorosły człowiek z łezką w oku wspomina
beztroskie chwile szkolnych czasów. My, dwie koleżanki z „Babińca”, czyli jedynej wtedy w szkole klasy żeńskiej
D, absolwentki rocznika 1973 Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej, spotykamy się każdego roku, chociaż
mieszkamy teraz na odległych krańcach Polski.
Czas spędzony w szkole średniej to
niezwykle ważny etap w życiu. Były to
lata snucia życiowych planów, realizacji marzeń, czas wchodzenia w dorosłość.
Tamten „świat” tkwi w nas stale.
To było prawie 40 lat temu: obowiązkowe stroje (granatowe fartuszki), no i tarcza szkolna na rękawie. Czasami się zapominało o obowiązku jej noszenia, za co
trzeba było ponieść karę.
Lekcje odbywały się 6 dni w tygodniu. Nasza klasa D i klasa C miały zajęcia
w godzinach dopołudniowych, bo większość uczniów mieszkała poza Kolbuszową i dojeżdżała do szkoły autobusem.
Klasy A i B uczyły się popołudniami. Taki rozkład zajęć został wymuszony
przez brak własnego budynku szkolnego. Zajęcia odbywały się tylko w jednym
skrzydle budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
O nasze wszechstronne wychowanie
troszczyło się zacne grono nauczycieli,
którzy z sercem i doświadczeniem przekazywali nam wiedzę i rzetelny stosunek
do życia, uczyli obowiązkowości i kształtowali naszą osobowość. Nauczycieli obdarzaliśmy szczególnym autorytetem. Nie
do pomyślenia było swobodne i zuchwałe
zachowanie współczesnych uczniów.
Niektórych nauczycieli bardzo się
baliśmy. Drżeliśmy ze strachu przed lekcjami matematyki w I klasie z profesor
Burkiewiczową - wspaniałą, ale groźną
nauczycielką, która przebicie się do wiedzy uczennicy wspomagała stukaniem jej
palcami o tablicę. Miało to pomóc w zapamiętywaniu wzorów matematycznych.
Niektóre uczennice, mniej obdarzone talentem w naukach ścisłych, z ulgą przyjęły
zmianę nauczyciela matematyki w następnych klasach.
Profesor Rudolf Kożuchowski, który
ją zastąpił, niewiedzę kwitował krótkim
stwierdzeniem „Panna - dwa”.
Postrachem dla niektórych uczennic
był również biolog - profesor Jan Skowroński. Był bardzo wymagający i stawiał
najwięcej ocen niedostatecznych. Inteligentne psikusy uczennic sprawiały mu wyraźną radość.
Dobroduszny i o ojcowskim sercu
profesor Tadeusz Żeglin nauczał nas ję-

zyka polskiego. Był bardzo wyrozumiały
i nie karał za nieprzeczytane lektury czy
brak zadań. Jego wpisy do tak popularnych wtedy pamiętników zawierały zawsze jakąś prawdę o uczniu.
U profesor Marii Saj od fizyki można
było przewidzieć kolejność odpytywania.
Historii nauczał nas profesor Karol
Grodecki, który humorystycznie traktował
nas jak sztuki bydła. Doskonale rozpoznawał i piętnował próby chodzenia do szkoły
z umalowanymi rzęsami.
W świat geografii wprowadzała nas
profesor Krystyna Sochacka, która spowodowała, że wiele z nas zostało podróżnikami. W zawiłości chemii z bardzo pozytywnym skutkiem wprowadzał nas profesor Janczyk.
Ci co dobrze znają języki obce: rosyjski i francuski zawdzięczają to profesorkom Renacie Woźniak i Irenie Salach.
Niesamowitą atrakcją były lekcje
Przysposobienia Obronnego prowadzone
przez profesora Macieja Kurdę. Szczególnie utkwiło nam w pamięci strzelanie do
celu z wiatrówek. Niektóre z nas były tak
rozentuzjazmowane, że strzelały nie do
swojej tarczy.
Nasza klasa przechodziła częstą rotację nauczycieli poszczególnych przedmiotów i wychowawców.
Wychowawcami byli: profesor Krystyna Sochacka w I klasie, profesor Tadeusz Żeglin w II i III klasie i profesor Rudolf Kożuchowski w IV klasie.

W „Babińcu” czułyśmy się swobodnie.
Naszych zachowań nie onieśmielały spojrzenia kolegów. Dochodziło czasami do
kłótni o chłopaków.
Niektóre uczennice już wtedy ujawniały swoje talenty. Nasza koleżanka Ania
Gołębiowska, późniejsza absolwentka
Akademii Sztuk Pięknych, przez 4 lata
była autorką wszystkich klasowych gazetek ściennych.
Cechy przywódcze zdradzały koleżanki Ziutka Krzak i Marysia Kosiorowska, Całkowitym przeciwieństwem i oazą
spokoju była obecna misjonarka w jednym z afrykańskich państw - Zosia Chrząstek.
Talenty muzyczne przejawiały: Marysia Draus, Marysia Kretowicz i Lucyna
Nabożna.
Najodważniejsze w klasie były Jasia
Przybyło i Stasia Ślęzak, które potrafiły
zmiękczać serca profesorów i unikać ocen
niedostatecznych.
Lata spędzone w naszym „Babińcu”
i w naszym liceum były niewątpliwie najszczęśliwszym i najbardziej beztroskim
okresem w życiu, chociaż wtedy nie zdawałyśmy sobie z tego sprawy.
Olga (Jamróż) Jakubowska
(Fryc) Szymańska

i Elżbieta

„Babiniec” przed klasówką. Zdjęcie z albumu Klasa D 1969 - 1973 (Liceum
Ogólnokształcące - Kolbuszowa) z portalu nk.pl. Zdjęcie na portal dodała Olga
Jakubowska
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Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
im. Janka Bytnara w Kolbuszowej

Chodziłam do Zespołu Szkół Zawodowych
Używając metafory „Szkoła jest jak…” można to miejsce porównać do ula, statku, mrowiska, kuźni,
przygody i zapewne użyć wielu jeszcze określeń. Każdy z nas ma indywidualne skojarzenia zależne od naszych
doświadczeń i śladów pamięciowych. Niewątpliwie szkoła w każdym pozostawiła wspomnienia. Szkolne
utrapienia przeplatane z momentami triumfu, nielubiany przedmiot czy nauczyciel, a z drugiej strony ktoś
wyjątkowy, autorytet, przed którym „nie wypadało” bagatelizować nauki. No, a szkolne przyjaźnie trwające do
dziś, a także miłości, a nawet późniejsze małżeństwa.
Jest wiele historii związanych z tą częścią naszego życia.
Dla mnie tamta szkoła to wypożyczony, dryfujący okręt. Kapitanem był dyrektor prof. Józef Szatkowski. Nie mieliśmy
własnego budynku. Ogólniak mieścił się
w gmachu Zespołu Szkół Zawodowych
i wszyscy uczniowie spoza Kolbuszowej
uczęszczali na poranną zmianę, natomiast
zamieszkali w mieście i w niewielkiej od
niego odległości lub w internacie rozpoczynali naukę dopiero o 14:00.
Nieco koczowniczy tryb życia wiedliśmy wtedy jako uczniowie, ale miało to
również dobre strony. Rano można było
pospać, a wieczorem, po lekcjach dłużej
wracało się do domu.
Wrzesień 1971 r., klasa Ia o profilu
matematyczno-fizycznym. Nie chciałam
uczęszczać na ten profil, gdyż moje zainteresowania i preferencje zawodowe były
bardziej humanistyczne niż ścisłe. Uległam presji bosmana, którym był ówczesny zastępca dyrektora szkoły prof. Karol
Grodecki. Jego krótki rozkaz: „To będzie
dobra klasa, masz tu zostać i bez dyskusji”
wytrącił mi wszystkie argumenty. Wszak
na okręcie majtkowie nie dyskutują. Naukę rozpoczęło 36 uczniów, a do końca
wytrwało 28. W ciągu czterech lat nauki
nastąpiła trzykrotna zmiana wychowawców - to pierwsi oficerowie na okręcie:
prof. Stanisław Szkwara (polonista), prof.
Helena Burkiewicz (matematyczka), prof.
Roman Drapała (biolog). Nie wiem, komu
mogłabym przypisać rolę nawigatora? Nauka, klasówki, obserwacje astronomiczne,
wiersze… Do tej pory pamiętam rymowankę o funkcjach trygonometrycznych
„W pierwszej ćwiartce wszystkie dodatnie,
w drugiej tylko sinus, w trzeciej tangens
i cotangens, a w czwartej cosinus”. Na
matematyce był prawdziwy rygor, ale też
wiedza, szacunek i autorytet.
Tych oficerów szkolących naszą młodą kadrę marynarską było wielu i każdy na
swój sposób zapisał się w naszej pamięci.
Np. prof. Halina Dudzińska (wprawdzie
mnie nie uczyła), która, jak pamiętam, wywoływała nas z kina, kiedy odważyłyśmy
się pójść na drugi seans (o godz. 19:00) za-

Wyczieczka szkolna nad Morskim Okiem, 1974 r.

kazany dla uczniów. Ach, ileż ludzi, sytuacji, wspomnień odżyło.
Tak jak dla Karola Olgierda Borchardta, autora jednej spośród moich ulubionych książek pt. „Znaczy kapitan” inspiracją był kapitan żeglugi wielkiej Mamert
Stankiewicz, tak dla mnie „Karol” – dyrektor (od 1972 r.), prof. Karol Grodecki,
z którego córką Grażyną przyjaźnimy się
do dzisiaj.
Nauka, żarty, strzelanie, zbiórki harcerskie, czyny społeczne, klasówki, obserwacja nieba, konkursy… czas szybko
mijał i już studniówka i matura w 1975 r.
Pamiętam temat, który wybrałam w części
pisemnej z języka polskiego. Brzmiał on
następująco: „W oparciu o poznane dzieła
literatury współczesnej uzasadnij potrzebę
solidarności i osobistego zaangażowania
człowieka w walce ze złem”. Wynikiem
byłam usatysfakcjonowana. Wspominając czuję, że to wszystko nie było przypad-

kowe. Nawet ten temat miał już bardziej,
czy mniej świadomy związek z wyborem
kierunku studiów, tj. resocjalizacji. Wydawało mi się wtedy, że skieruję wszystkich
złoczyńców na proste drogi życia. Tymczasem już ponad dwadzieścia lat pracuję
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Kolbuszowej.
Ale wracając do matury. Obowiązkowa z matematyki i języka polskiego. Ustna – wybrana z języka polskiego i historii.
Matematykę w formie pisemnej też dobrze
napisałam. Problem pojawił się przed ustnym z historii. Poprosiłam Janusza, kolegę z klasy, który był w tym przedmiocie
najlepszy, abyśmy razem powtórzyli materiał. I to był mój błąd! Uświadamiałam sobie, a raczej on mi uświadomił, ile posiadam luk w wiadomościach. Czarne barwy,
ogarnął mnie lęk, a w głowie pojawiała się
straszliwa myśl – „nie zdam” i co będzie
dalej? Nie pójdę – postanowiłam. Dopiero
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mama spokojnym głosem mnie przekonała: „spróbuj, przecież się uczyłaś”.
Dzień egzaminu ustnego z historii.
W głowie pustka. Wchodząc na salę nie
widziałam komisji, tylko te nieszczęsne,
porozkładane kartki z tematami. Mocno drżała mi ręka przy sięganiu po jedną
z nich. Przeczytałam… i chyba dopiero
wtedy zaczęłam oddychać. Na szczęście
mój ówczesny prof. historii (wspomniany
wcześniej dyr. K. Grodecki) jakimś żartem
rozładował całe napięcie, a jak już zaczęłam mówić, to trzeba mi było przerywać.
Do tej pory sama się dziwię, bo chyba
jednak na piątkę tej historii nie umiałam.
Zdawałam ją później jeszcze raz starając
się na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i już tak świetnie mi „nie poszło”, ale
wystarczająco dobrze, skoro się dostałam.
Byliśmy przedostatnim rocznikiem piszącym maturę w budynku Zespołu Szkół
Zawodowych w Kolbuszowej. Okręt przybił do brzegu i zakotwiczył się w obecnym
gmachu za rok.
Moje wspomnienia z ogólniaka zawsze będą mi towarzyszyły, gdyż z biegiem lat stajemy się bardziej sentymentalni i dopiero wtedy nabierają one wartości.
Zdanie to podziela większość koleżanek
i kolegów z klasy, z którymi spotkaliśmy
się na kilku zjazdach.
Do zobaczenia na stuleciu naszej
szkoły.
Elżbieta Mikołajczyk (Stąpor)

Zdjęcie klasowe autorki tekstu. Klasa IIIa profil matematyczno - fizyczny, listopad
1973 r.

Ćwiczenia strzeleckie, 1974 r.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
HOMED
Zapraszamy do gabinetów prywatnych
Gabinet Ginekologiczno-Połozniczy
lek.med. Jadwiga Homa - specjalista ginekologii i połoznictwa
Gabinet Urologiczny
lek.med. Michał Szczygielski - specjalista urologii
Badanie USG płodu : - 4D
				- genetyczne
W uzasadnionych przypadkach refundacja NFZ

NZOZ HOMED - Głogów Małopolski
Ul. Paderewskiego 14 (Os.Niwa - naprzeciw kościoła)
36-060 Głogów Młp.
Informacja i rejestracja : tel. 17 717 60 42 , 17 741 14 01
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Jubileusz 100 – lecia
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
w Kolbuszowej
2 czerwca 2012 roku przypada jubileusz 100 - lecia Liceum Ogólnokształcącego im.
Janka Bytnara w Kolbuszowej - najstarszej placówki oświatowej tego typu miasta i regionu.
Zapoczątkowała ona nie tylko dzieje szkolnictwa średniego na ziemi kolbuszowskiej, ale przez
wiek swego funkcjonowania dała możliwość studiów wyższych i awans społeczny młodzieży
powiatu kolbuszowskiego.
Każdy jubileusz jest okazją do rozpamiętywania przeszłości i uczenia się mądrości
od poprzednich pokoleń. Jest również okazją do radosnych spotkań i snucia wspólnych
wspomnień, a także okazją do pamięci dla Pedagogów i Profesorów, mistrzów w zdobywaniu
wiedzy i mądrości.
Dlatego też przypada mi wdzięczny zaszczyt zaproszenia wszystkich Absolwentów Szkoły
do udziału w jubileuszowych uroczystościach
Dyrektor Szkoły
mgr Krystyna Zembrowska

Zapraszam na stronę internetową http://www.stolatlo.ekolbuszowa.pl/
Liceum Ogólnokształcące
im. Janka Bytnara w Kolbuszowej

ul. Jana Pawła II 8
36 - 100 Kolbuszowa
www.lo-kolbuszowa.szkoly.itl.pl
e-mail: lo_kolb@wp.pl
Tel.: 17 2271545
Fax: 17 2271530

36

Nr 5 (189) - Maj 2011

Uroczystości 3-majowe
Z udziałem parlamentarzystów, władz powiatu i miasta, orkiestry dętej, delegacji organizacji społecznych,
zakładów pracy i szkół, pocztów sztandarowych, przy wielkim udziale mieszkańców powiatu kolbuszowskiego,
odbyły się obchody 221. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Podniosła uroczystość rozpoczęła się
od capstrzyku Orkiestry Dętej MDK na
Rynku i osiedlach Kolbuszowej. Orkiestra
przemaszerowała na plac parkingowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej,
skąd uczestnicy 3-majowych obchodów
udali się na Cmentarz Parafialny, by uczcić
pamięć i złożyć kwiaty na obelisku Strażaków. Modlitwę w intencji Strażaków poprowadził kapelan AK – ks. Ryszard Kiwak.
O godzinie 10:30 została odprawiona uroczysta Msza Św. w Kolegiacie p.w.
Wszystkich Świętych w intencji Ojczyzny,
Strażaków i mieszkańców powiatu kolbuszowskiego.
Następnie przemaszerowano do Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej,
gdzie delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą uchwalenie Konstytucji
3 Maja.
W Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odbyła się uroczysta akademia pt.
„Naród, który nie zna swojej przeszłości,
umiera i nie buduje przyszłości” w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni. Referat okolicznościowy, poświęcony wydarzeniom
historycznym związanym z uchwaleniem
Konstytucji 3 Maja w nawiązaniu do dzisiejszych realiów życia społecznego, wygłosiła Bernadeta Olszówka – nauczycielka
z ZSAE w Weryni.
Podczas Akademii z okazji obchodów
rocznicy Konstytucji 3 Maja 1791 r. wręczono nagrody laureatom XXII edycji
Turnieju Wiedzy o Historii Regionu im.
Prof. Haliny Dudzińskiej pod hasłem:
„Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej – przeszłość i teraźniejszość”. Nagrodzeni zostali: I miejsce:
Marcin Kostuj – Liceum Ogólnokształcące
w Kolbuszowej; II miejsce: Łukasz Rozmus – Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej; III miejsce: Kinga Procek – Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej.
Uczestnicy Powiatowej Uroczystości
Obchodów 3-majowych mogli podziwiać
wystawę przygotowaną przez uczniów
z ZSA-E w Weryni w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej.
Pozostajemy wierni przekonaniu naszych ojców, że wolność narodów, pokój i demokracja pozostaną najwyższymi
wartościami także dla przyszłych pokoleń.
Wierność ideom zawartym w pierwszej pisanej konstytucji w Europie oznacza i dziś
współodpowiedzialność za przyszłość zjednoczonej i silnej Europy.

Kwiaty na obelisku Strażaków składają w imieniu Powiatu Kolbuszowskiego:
Przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław Burek, Wicestarosta Kolbuszowski
Wojciech Cebula, a także Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stefan Orzech
i Marian Hopek. Fot. A. Stec

Uroczysty przemarsz uczestników Powiatowej Uroczystości Obchodów 3-majowych do
Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej. Fot. A. Stec

W Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odbyła się uroczysta akademia
pt. „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”
w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji
Edukacji Narodowej w Weryni. Fot. A. Stec
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Głośne czytanie w kolbuszowskiej bibliotece
W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, w dniu 8 maja 2012 r., w MiPBP w Kolbuszowej, odbyła się VIII
edycja kolbuszowskich spotkań z serii „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Na tą okoliczność do biblioteki przybyła liczna, ponad 100 osobowa grupa
dzieci z kolbuszowskich przedszkoli. Bajki czytali m.in. Zastępca Burmistrza Kolbuszowej Marek Gil i Sekretarz Gminy
Barbara Bochniarz.
Zaproszenie na głośne czytanie przyjęli również Wicestarosta Kolbuszowski
Wojciech Cebula, Przewodniczący Rady
Powiatu Mieczysław Burek oraz Skarbnik
Powiatu Małgorzata Mokrzycka – Kwaśnik.
Dzieci usłyszały bajkę o Franklinie,
poznały przygody Tupcia Chrupcia, wysłuchały opowiadania o Zuzi w szpitalu
oraz poznały utwór „Zabierz krówkę na
majówkę”.

Bajki dzieciom w ramach spotkań z serii „Cała Polska Czyta Dzieciom” czytają
Wicestarosta Kolbuszowski Wojciech Cebula, Przewodniczący Rady Powiatu
Mieczysław Burek oraz Skarbnik Powiatu Małgorzata Mokrzycka – Kwaśnik. Fot.
MiPBP

Czytanie przebiegało w serdecznej atmosferze.
Na koniec spotkania maluchy otrzymały od przybyłych gości słodycze.
Kampania „Cała Polska Czyta Dzieciom” ma na celu zachęcenie rodziców,
wychowawców i dorosłych do codziennego, co najmniej 20 minutowego, czytania
dzieciom. Głośne czytanie dziecku buduje mocną więź między dorosłym a dzieckiem, wzmacnia poczucie własnej wartości, ułatwia naukę, pomaga odnosić sukcesy w szkole, a także utrwala nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.

Maluchy w podziękowaniu wręczyły gościom kwiaty. Fot. MiPBP

Powiatowe obchody „Dnia Strażaka”
W Kolbuszowej, dnia 11 maja 2012 r., świętowano tradycyjnie „Dzień Strażaka”. Uroczystości rozpoczęły się
Mszą Świętą w Kolegiacie p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej. Po uroczystości kościelnej na terenie Komendy
Powiatowej PSP w Kolbuszowej odbył się uroczysty apel, w trakcie którego za osiągnięcia i wzorową służbę strażacy
z terenu powiatu kolbuszowskiego otrzymali odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Dzień Strażaka
był ponadto okazją do podziękowania strażakom za ich ofiarną codzienną służbę. W uroczystościach uczestniczyli
przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych, samorządowych oraz strażacy wraz z ze swoimi
rodzinami.
Za osiągnięcia i wzorową służbę stra- Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień - stopień starszego sekcyjnego:
sekc. Paluszek Łukasz
żacy z terenu powiatu kolbuszowskiego - starszego ogniomistrza:
sekc. Pieniek Tomasz
otrzymali odznaczenia oraz awanse na ogn. Małek Mariusz
wyższe stopnie służbowe:
Za sumienne i rzetelne wykonywanie za- stopień młodszego ogniomistrza:
dań służbowych Komendant Główny PańMinister Spraw Wewnętrznych i Administ. sekc. Gancarz Jacek
stwowej Straży Pożarnej wyróżnił:
stracji nadał stopień kapitana:
st. sekc. Puzio Grzegorz
st. asp. Pieniek Wanda
mł. kpt. Skała Łukasz
st. sekc. Radomski Piotr
Podkarpacki Komendant Wojewódzki
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Pamiątkowe zdjęcie uczestników Powiatowych Obchodów „Dnia Strażaka” w Kolbuszowej

Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej za wzorowe wykonywanie zadań służbowych tj. opanowanie i prawidłowe zachowanie się podczas
przyjmowania zgłoszenia, które przyczyniło się do uratowania życia nieprzytomnego
dziecka przyznał nagrodę pieniężną:
mł. asp. Babula Janusz – dyżurny operacyjny

dzienna służba strażaków nie mogłaby
być w pełni efektywna, dlatego też z okazji 20-lecia powołania Państwowej Straży
Pożarnej Komendant Główny Państwowej
Straży Pożarnej, na wniosek Komendanta
Powiatowego PSP w Kolbuszowej, przy
akceptacji Podkarpackiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP, wyróżnił okolicznościowym medalem:

Z okazji 20-lecia powołania Państwowej
Straży Pożarnej Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił dyplomem i okolicznościowym medalem:
mł. bryg. Babula Marek
mł. bryg. Samojeden Krzysztof
st. kpt. Rymanowski Wiesław
mł. kpt. Haptaś Adam
asp. sztab. Mazur Henryk
st. asp. Pieniek Wanda
asp. Rzucidło Stanisław
st. ogn. Kosiorowski Janusz
st. ogn. Sito Jerzy

Józef Kardyś - Starosta Kolbuszowski
Mieczysław Burek - Przewodniczący
Rady Powiatu
Jan Zuba - Burmistrz Kolbuszowej
Jerzy Wilk - Wójt Gminy Majdan Królewski
Eugeniusz Galek - Wójt Gminy Cmolas
Krzysztof Klecha - Wójt Gminy Dzikowiec
Daniel Fila - Wójt Gminy Raniżów
Elżbieta Wróbel - Wójt Gminy Niwiska
podinsp. Stanisław Babula - Komendant
Powiatowy Policji w Kolbuszowej
Bartłomiej Peret - Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa
Zbigniew Strzelczyk - Dyrektor SP ZOZ
w Kolbuszowej

Bez wsparcia jednostek samorządowych,
instytucji, zakładów pracy i osób życzliwie nastawionych do działalności, co-

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś wręcza pamiątkowy dyplom na ręce
Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej st. bryg. mgr inż. Floriana Pelczara

dh Ryszard Skowron - Prezes ZOP ZOSP
RP w Kolbuszowej
dh Stanisław Kosiorowski - Prezes Honorowy ZOP ZOSP RP w Kolbuszowej
ks. Wiesław Augustyn - Kapelan Powiatowy Strażaków
ks. Mieczysław Marszałek - Kapelan
Gminny Strażaków
prof. dr hab. Marek Koziorowski - Dziekan Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii URz
Maria Wesołowska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej
Z okazji 20-lecia Komenda PSP postanowiła uhonorować i podziękować księżom
otaczającym i polecającym w codziennej
modlitwie niebezpieczną służbę strażaków.
Na wniosek Komendanta Powiatowego
PSP w Kolbuszowej, przy akceptacji Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Komendant Główny PSP okolicznościowym dyplomem 20–lecia PSP
wyróżnił:
ks. Kazimierza Osaka – Dziekana Dekanatu Kolbuszowskiego
ks. Kazimierza Szkaradka – prepozyta
Kolbuszowskiej Kapituły Kolegiackiej,
a zarazem kustosza sanktuarium Przemienia Pańskiego w Cmolasie
ks. Lucjana Szumierza - proboszcza Kolegiaty pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej
ks. Jana Pępka - proboszcza parafii Św.
Brata Alberta w Kolbuszowej.

Osoba do kontaktu: Anna Stec
Wydział Promocji i Kultury Powiatu
Kolbuszowskiego tel. (17) 74 45 730
e-mail: informacje@kolbuszowski.pl
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Długi weekend w Kolbuszowej
Pierwszy weekend maja to wielkie świętowanie Dni Kolbuszowej. W tym roku gwiazdą imprezy był zespół
Voo Voo. Na scenie zagrały nie tylko polskie zespoły, ale również ukraińskie. Jak zwykle nie zabrakło występów,
konkursów i różnorodnych wydarzeń artystycznych i sportowych.
Tradycyjnie Dni Kolbuszowej otwarł koncert Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kolbuszowej. W sobotę, 28 kwietnia br.,
w auli Szkoły Muzycznej odbył się koncert w wykonaniu młodych muzyków. Dwa dni później uczniowie szkoły zagrali dla mieszkańców kolejny koncert. W repertuarze znalazły się utwory muzyki klasycznej i rozrywkowej.
1 maja
W tegorocznym zlocie quadów i samochodów terenowych o Puchar Burmistrza Kolbuszowej wzięło udział 12 samochodów i 20 quadów. Na trasie „Glinianki”,
jaką musieli pokonać miłośnicy czterokołowców, nie zabrakło stromych zjazdów,
podjazdów, slalomów czy przepraw przez
doły z błotem. Tegoroczni zwycięzcy to
Artur Wierdek i Tomasz Grzybek z Jasła
oraz Bogusław Zygmunt z Trześni. Po zakończeniu zmagań mistrzowie kierownicy
otrzymali pamiątkowe puchary. Organizatorem i gospodarzem imprezy był klub
„Kolbuszowa 4x4”.
Trasa „Glinianki” okazała się trudna

3 maja
W czwartek odbyły się uroczystości
patriotyczne z okazji 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęły się od capstrzyku Orkiestry Dętej
MDK na Rynku i osiedlach Kolbuszowej.
Orkiestra przemaszerowała na plac parkingowy Państwowej Straży Pożarnej, skąd
zebrani udali się na Cmentarz Parafialny,
aby złożyć kwiaty na obelisku Strażaków.
O godz. 10:30 w intencji Ojczyzny, Strażaków i mieszkańców powiatu odprawiono
uroczystą mszę w Kolegiacie p.w. Wszystkich Świętych. Druga część obchodów
miała miejsce w Miejskim Domu Kultury. Pod tablicą upamiętniającą uchwalenie
konstytucji zebrani złożyli biało-czerwone wiązanki. Następnie odbyła się uroczysta akademia, której mottem były słowa:
„Naród, który nie zna swojej przeszłości,
umiera i nie buduje przyszłości”, w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji
Edukacji Narodowej w Weryni. W trzeciomajowych obchodach uczestniczyli poseł
Zbigniew Chmielowiec, władze samorządowe gminy na czele z Przewodniczącym
Rady Miejskiej Markiem Opalińskim oraz
Zastępcą Burmistrza Markiem Gilem, władze powiatu, przedstawiciele policji, straży pożarnej, organizacji i instytucji, harcerze, kombatanci, młodzież kolbuszowskich szkół oraz mieszkańcy Kolbuszowej.
W tym dniu główne imprezy pod hasłem „Biesiada u Adama z Panem Tadeuszem” odbywały się na ul. Mickiewicza.

Biesiada na ulicy Mickiewicza - wspólny taniec poloneza

Dla mieszkańców przygotowano m.in. jarmark rzemiosła i rękodzieła artystycznego
oraz poczęstunek staropolskimi potrawami. Na biesiadzie ulicznej wystąpił zespół
„Echo Kniei” i chór „Barwy Jesieni”.
Po raz XVIII wystartowali zawodnicy
biegu ulicznego. Najlepsi biegacze otrzymali puchary, pamiątkowe dyplomy oraz
sportowe nagrody, które wręczył zastępca burmistrza Marek Gil. Zawody rozegrano w 6 kategoriach wiekowych. Wśród
uczniów klas I-IV najlepsi okazali się Krystian Wołowiec oraz Magdalena Guźda.
W kategorii klas V-VI pierwsze miejsce
przypadło Szymonowi Ziębie i Wiktorii
Raś. Wśród uczniów klas gimnazjalnych
najszybsi byli Albert Wodczyc i Marceli-

na Serafin, w kategorii szkół średnich Damian Buczek i Katarzyna Wojciechowska.
Pierwszy na mecie w grupie do 35 lat był
Łukasz Poborca, a wśród osób pow. 35
roku życia Bogdan Karkut i Danuta Zatorska. Najmłodszym uczestnikiem tegorocznego biegu został 5-letni Jakub Bebło,
a tytuł najstarszego zawodnika przypadł
Zdzisławowi Bartyńskiemu.
Jedną z atrakcji dnia był wspólny taniec poloneza, w którym wystąpiło 28
par. Trzy najlepsze pary otrzymały nagrody pieniężne. Imprezę zakończyły kapele
weselne, które bawiły publiczność do późnych godzin.
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Tego dnia odbył się cykl imprez pod
hasłem „Piknik Aktywnych Krokodyli”.
W happeningowych i piknikowych konkursach, opartych na miejscowych legendach, wzięły udział całe rodziny. Każdy
mógł spróbować swoich sił w grze „Czy
znasz swoje miasto” oraz w konkursie muzycznym „Krokodyl talent”. Odbył się także Turniej Brydżowy o Puchar Posła Zbigniewa Chmielowca. Przypomniana została również historia „Białej Damy”. Przewidzianą na koniec dyskotekę z muzyką
DJ-a Gabriela Delgado wzbogaciło laserowe show.
Laureaci Turnieju Brydżowego o Puchar Posła Zbigniewa Chmielowca

5 maja
W sobotę imprezy przeniosły się
na parking pływalni „Fregata”. Główną
atrakcją w tym dniu był zlot motocyklistów z południowej Polski. Na scenie zagrały młodzieżowe zespoły: Troty, Accident, Grack Hack, Le Moor, Exit, Wielki
Format. Dla miłośników jazdy na deskorolce przygotowano konkursy z nagrodami. Gdy na placu przed basenem trwały występy na pływalni rozegrano zawody w pływaniu na krokodylu, w których
wzięło udział 30 uczestników. Najlepsi
w swoich kategoriach wiekowych: do 10
lat – Emilia Stąpor, 11-15 lat - Edwin Rzeszutek, pow. 16 lat – Faustyna Kłos, otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Po południu, na płycie stadionu, odbył się mecz
piłkarski o Puchar Posła na Sejm Zbigniewa Chmielowca pomiędzy Uniwersytetem
Rzeszowskim a samorządem kolbuszowskim. Mecz wygrała drużyna Uniwersytetu 8:2.
Wieczór upłynął przy muzyce kultowych zespołów Złe Psy i 230V.

Zlot motocyklistów z południowej Polski

6 maja

W ostatnim dniu długiego weekendu przy basenie zagrały ukraińskie zespoły „Struny Serca” i „Na Drabinie”. Po nich
wystąpiła polsko-ukraińska kapela „Dagadana”. Z folkowym repertuarem zagrał
i zaśpiewał Władysław Pogoda z Pawłem
Steczkowskim. Fani piłki nożnej mieli
okazję sprawdzić swoją wiedzę o Mistrzostwach Europy 2012. Konkursy i quizy dotyczyły również „Fregaty”. Gwiazdą wieczoru był zespół Voo Voo.

Wojciech Waglewski, lider VooVoo
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Rewitalizacja miasta
Przebudowa płyty i rewaloryzacja zachodniej pierzei rynku, zagospodarowanie Parku Jordanowskiego,
renowacja Kaplicy Grobowej Tyszkiewiczów, przebudowa ul. Mickiewicza, utworzenie Centrum Transferu
Nowoczesnych Technologii i Kolbuszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - to zadania przewidziane w ramach
rewitalizacji miasta. Całkowita wartość projektu wyniesie blisko 9 mln złotych, z czego wartość dotacji wynosi
ponad 6,5 mln złotych. Wnioskodawcą projektu jest Gmina Kolbuszowa. Inwestycja realizowana jest z partnerami
odpowiadającymi za poszczególne zadania określone w umowie partnerskiej.
Rewitalizacja rynku
Po przebudowie rynku zwiększy się
jego powierzchnia wybrukowana. Wygląd
zmieni również zabytkowa studnia. Znowu tryśnie z niej woda za sprawą dwóch
fontann w zakolach budowli. Dodatkowo
zostanie oszklona, a we wnętrzu obiektu
umieszczona zostanie stara pompa wodna oraz tablica informująca o atrakcjach
turystycznych i historii regionu. Pojawią
się wygodne ławeczki i stylowe oświetlenie. Alejki zostaną wyłożone kostką brukową. Na płycie rynku pojawi się prostokątny obrys dawnego drewnianego ratusza,
a także punkt informacyjny INFOMAT.
W wyniku prac modernizacyjnych w obrębie rynku zmieni się organizacja ruchu
wokół niego. Po stronie północnej zostaną zlikwidowane istniejące miejsca postojowe, z kolei rozbudowany będzie parking
we wschodniej – zamiast dwóch rzędów
do parkowania będzie cztery i trzy po zachodniej części rynku. Od strony północnej i południowej będą dwie zatoki – jedna
dla busów – komunikacji zbiorowej oraz
przeniesiony zostanie tam postój taksówek, aby uwolnić miejsca od strony zachodniej. Dodatkowo ulice wokół placu
rynkowego zostaną wyremontowane. Powstanie również dwukierunkowa ścieżka
rowerowa wzdłuż głównego szlaku turystycznego biegnącego od Skansenu do
Weryni. W ramach rewitalizacji przewiduje się także rozbudowę miejskiego monitoringu. Cztery kamery zainstalowane
będą na rynku. Piąta umieszczona zostanie w odnowionym Parku Jordanowskim.
Obraz ze wszystkich kamer będzie na bieżąco monitorowany w budynku Komendy
Powiatowej Policji.
Kolejnym zadaniem będzie ustawienie na terenie miasta, zwłaszcza w obrębie płyty rynku, tablic informacyjnych,
kierunkowych oraz tablic z planem Kolbuszowej. Dzięki nowej elewacji, wymianie dachów, stolarki okiennej i drzwiowej
budynki zachodniej pierzei rynku całkowicie zmienią swój wygląd. Zdecydowanie poprawi się estetyka tej części miasta.
W przypadku tego zadania gmina podpisała porozumienie ze stowarzyszeniem zrzeszającym mieszkańców zachodniej części
rynku, które je częściowo współfinansuje.

Wykonano już roboty, które dotyczyły wymiany infrastruktury gazowej, energetycznej i wodociągowej. Przyłącza energetyczne, kable telefoniczne i internetowe
zostały zastąpione przez kable podziemne.
Stare betonowe słupy energetyczne zastąpiło nowe stylowe oświetlenie oraz ułożono nowe chodniki. Rozpoczęły się prace
związane z budową zasilania wodociągowego planowanych fontann przy studni
i poidełka.
Kontynuowane są prace związane
z wykonaniem rewitalizacji zachodniej
pierzei. Do tej pory wzmocniono fundamenty i wykonano izolacje oraz częściowo
wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.
Na budynkach pojawia się nowa elewacja,
przywracająca dawne elementy architektoniczne zgodnie z projektem konserwatora zabytków.
Postępują prace związane z robotami
wykończeniowymi w obrębie płyty rynku
– układ alejek kolistych i promienistych,
utwardzenie placu na koncerty i spotkania, elementy małej architektury, nowe
nawierzchnie na ciągach drogowych oraz
urządzenie niskiej i wysokiej zieleni.
Zadanie realizowane jest wraz
z Stowarzyszeniem na Rzecz Rewitalizacji i Promocji Kolbuszowej w zakresie „Rewaloryzacji zachodniej pierzei
rynku”.

karuzela, zjeżdżalnia czy żabka na sprężynie. Nie zabraknie piaskownicy i huśtawek. Park po gruntownej modernizacji całkowicie zmieni swoje oblicze.
Zagospodarowanie
istniejącego
Ogródka Jordanowskiego będzie polegało na wydzieleniu trzech głównych stref
zależnych od ich użytkowania. Pierwsza
część, w postaci placu zabaw, będzie przeznaczona dla najmłodszych. Kilkudziesięcioletnie, zdezelowane urządzenia zabawowe zastąpią nowe, estetycznie wykonane. W drugiej strefie, sportowo-rekreacyjnej, znajdzie się zewnętrzna siłownia, plac
rekreacyjny pod urządzenia fitness, stół do
tenisa stołowego oraz betonowy stół do
gry w szachy. W trzeciej strefie powstaną alejki z ławkami oraz nowym oświetleniem. Całość dopełni uzupełnienie i urozmaicenie zieleni – strefa miejsko-parkowa.

Kaplica Grobowa Tyszkiewiczów
dostępna dla turystów
„Rewitalizacja miasta Kolbuszowa”
zakłada również renowację Kaplicy Grobowej Tyszkiewiczów. Zakres prac remontowo-budowlanych obejmuje: wymianę
istniejącego pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację elewacji, ułożenie nowej posadzki, odnowę drewnianych elementów, odsłonięcie pierwotnych warstw malarskich.
W niższej kondygnacji znajduje się krypa
Park Jordanowski w nowej odsłonie
rodu Tyszkiewiczów, która także zostanie
Ruszyły prace w Ogródku Jordanow- wyremontowana. Obecnie kaplica jest wyskim. Modernizację wykona firma re- łączona z ruchu turystycznego. Po renomontowo-budowlana z Kosów. Zgodnie wacji obiekt zostanie udostępniony mieszz przetargiem wykonawca usunie stare kańcom i turystom. Ponadto zostanie włąurządzenia, w miejsce których pojawią się czony do szlaku turystycznego „Śladami
nowe takie jak: koniczynka, lokomotywa, rodu Tyszkiewiczów”.
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Zadanie realizowane jest wraz z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej w zakresie „Renowacji Kaplicy Grobowej Tyszkiewiczów”.

czości to kolejne zadanie przewidziane
w projekcie. W ramach prac wykonane zostaną roboty związane z budową pomieszczeń biurowych, sali konferencyjnej i sali
szkoleniowej, które zostaną kompleksowo
umeblowane i wyposażone w sprzęt komZ myślą o przedsiębiorcach
puterowy oraz akcesoria biurowe. W KolPrzebudowa istniejącego Centrum buszowskim Inkubatorze PrzedsiębiorczoKształcenia Praktycznego na Centrum ści realizowane będą działania dla przedTransferu Nowoczesnych Technologii siębiorców „starterów” i młodych firm (do
i Kolbuszowski Inkubator Przedsiębior- roku). Odnowiona powierzchnia budyn-

ku będzie przeznaczona pod wynajem dla
tych firm.
Zadanie realizowane jest wraz z Powiatem Kolbuszowskim oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL w zakresie
„Utworzenia Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii i Kolbuszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”.

Burmistrz Kolbuszowej

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul.
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul.
Obrońców Pokoju 21,
Obrońców Pokoju 21,

ZOSTAŁ WYWIESZONY

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościazgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r., Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zmian.) wykaz nieru- mi (t.j. z 2010 r., Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zmian.) wykaz nieruchomości, własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do chomości, własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do
oddania w dzierżawę.
oddania w najem.
Burmistrz Kolbuszowej
						
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej
						
Jan Zuba

Lekarz medycyny Stanisław Krzaklewski
Urodził się 17 lutego 1910 r. w Zabłotowcach jako drugi syn Bronisława i Marii.
Szkołę średnią ukończył we Lwowie. W latach 1931 – 1936 studiował medycynę na
Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, uzyskując dyplom lekarza w 1936 r.
Tam też rozpoczął pracę lekarza w Klinice
Chirurgii profesora Lipińskiego. W 1939
r. brał czynny udział w kampanii wrześniowej, po jej zakończeniu przedostał się
do Lwowa, gdzie podjął pracę w Oddziale Chirurgii jako asystent profesora Dobrzanieckiego w Instytucie profesora Weigla. Po wkroczeniu Niemców do Lwowa
w 1941 r. rozpoczął działalność w zorganizowanym lecznictwie konspiracyjnym.
Doszedł do funkcji dowódcy wojsk sanitarnych Armii Krajowej na okręg stanisławowski. W 1944 r. przyjechał do rodziny
w Nowym Sączu, a z początkiem 1945 r.
otrzymał pracę lekarza okręgowego Ubezpieczalni Społecznej w Ulanowie, w powiecie niżańskim. W tym czasie był, przez
krótki na szczęście czas, więziony w Zamku w Rzeszowie za pomoc sanitarną i lekarską, którą udzielał na wezwanie partyzantom. Po opuszczeniu aresztu przez kilka miesięcy był zastępcą dyrektora Szpitala PCK w Nisku. W listopadzie 1948 r.
przyjął stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego i Ordynatora Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej.
Jego praca zawodowa i społeczna od tej pory koncentrowała się na polu
organizowania służby zdrowia w całym

powiecie kolbuszowskim. W latach pięćdziesiątych współpracował z lekarzem
powiatowym Eugeniuszem Adamusem,
inicjując powstanie Ośrodków Zdrowia
w Raniżowie i Sokołowie Młp., punktów lekarskich i pielęgniarskich w Majdanie Królewskim, Niwiskach, Przedborzu
i Wilczej Woli (które później przekształciły się w Ośrodki Zdrowia). Przyczynił się
do otwarcia Izb Porodowych w Cmolasie,
Lipnicy, Niwiskach, Spółdzielni Zdrowia
w Nienadówce oraz Poradni Przeciwgruźliczej w Górnie. Organizował konsultacje
zawodowe dla kierowników punktów felczerskich. Zabiegał też o budowę nowego
dużego szpitala w Kolbuszowej, co zostało
zrealizowane pod koniec lat sześćdziesiątych. Był członkiem wielu organizacji społecznych - należał do Krajowego Związku
Chirurgów Polskich, był członkiem Lekarskiego Sądu Koleżeńskiego w Rzeszowie,
co było dowodem powszechnego uznania
w środowisku lekarskim dla jego nieskazitelnego charakteru, przewodniczył także
Powiatowemu Komitetowi do zwalczania
znachorstwa w Powiecie Kolbuszowskim.
Był członkiem Towarzystwa Opieki nad
Zabytkami im. J.M. Goslara.
Zmarł nagle, w trakcie pracy, w swoim długo oczekiwanym nowym budynku
szpitala 12 czerwca 1974 r. Śmierć wymarzona przez większość lekarzy zabiegowców (na stanowisku pracy), lecz była
to śmierć przedwczesna. Społeczeństwo
masowym udziałem w pogrzebie wyraziła

swoje uczucia wdzięczności dla Zmarłego
lekarza.
Lekarz medycyny Stanisław Krzaklewski był specjalistą chirurgii ogólnej,
znakomicie prowadził Oddział Chirurgii, wykonując setki operacji i ratując życie i zdrowie wielu tysiącom osób, zapisał się chlubnie w historii powojennej powiatu kolbuszowskiego. Jako lekarz niósł
pomoc nie tylko z zakresu chirurgii, był
znakomitym znawcą wszystkich dziedzin
medycyny. Potrafił pomóc pacjentowi
z chorym zębem jak też kobiecie rodzącej
dziecko. Nigdy nie patrzył na porę dnia.
Z zakresu chirurgii ogólnej wykonywał
zabiegi operacyjne, które w chwili obecnej zostały przyporządkowane do ortopedii i traumatologii, urologii czy chirurgii
dzieci. Niektóre zabiegi wykonywał na
poziomie klinik chirurgicznych, w tym
np. usunięcie tarczycy w tzw. znieczuleniu
w kręgosłup. Oddział Chirurgii Ogólnej
w czasach jego pracy był znany w całym
regionie Podkarpacia i ściągali tu pacjenci
z różnych miejscowości. Stworzył podwaliny organizacji służby zdrowia w Powiecie Kolbuszowskim. Wykształcił lekarzy,
którzy nieśli pomoc mieszkańcom naszego powiatu. Dlatego ważne jest, aby pamięć o Tym wybitnym kolbuszowianinie
została wśród nas.
Dr n. med. Jarosław Ragan
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