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Pani Barbara Krudysz urodziła się w Łodzi, ale w 1938 roku z całą rodziną przeniosła się 
do Kolbuszowej i tutaj spędziła lata wojny. Ponieważ państwo Krudysz mieszkali w sąsiedztwie domu 
kultury zamieszczona niżej rozmowa to wspomnienia osoby, która obserwowała działalność kol-
buszowskiego „Sokoła” w trzech różnych epokach: ostatnich latach przed wojną, w czasie wojny 
i w pierwszych latach powojennych.

Urodziłam się w Łodzi i tam spędziłam wczesną młodość. W 1938 roku ojciec jako 
wojskowy przeszedł na emeryturę i wróciliśmy do Kolbuszowej skąd pochodził. Tu był już 
na emeryturę przyszykowany dom (stojący po sąsiedzku Sokoła)*. Matka była nauczycielką, 
nadal pracującą. Uczyła jeszcze po wojnie. Jak mama przyjechała z Łodzi tutaj to zamieniła się  
z jakimś nauczycielem i dostała pracę w Osiej Górze pod Raniżowem. Ale tam wtedy w ogóle 
nie było możliwości dojazdu więc wzięła sobie urlop bezpłatny. A ten młody nauczyciel był 
bardzo zachwycony, że poszedł do Łodzi.

Jakie to było przejście w latach 30. z Łodzi do Kolbuszowej?
Dla nas to nie było wielkie przeżycie, dlatego że co roku tutaj przyjeżdżaliśmy. Tutaj była 
babcia, dziadek, ciotki itd. Pół Kolbuszowej to była rodzina. Dla rodziców może było, bo 
ojciec przeszedł na emeryturę, z czego był niezadowolony. Miał 45 lat, ale w wojsku tak 
było. Jak twierdził trzeba było jego stanowisko komuś tam zwolnić. Też były takie układy, 
układziki. Piłsudczycy, dawni legioniści mieli wielkie fory w wojsku. Ojciec nie miał tego 
szczęścia, nie był w legionach. I całe szczęście, że poszedł wtedy na tę emeryturę, bo potem 
jak Niemcy w 1941 odkryli groby w Katyniu to połowę kolegów ojca było tam zamordo-
wanych. Pamiętam ten numer gazety Krakauer Zeitung – pierwsza strona takimi dużymi 
literami - informacja, że znaleźli groby i pierwsze nazwiska – ojca najlepszy kolega. Ojciec 
pracował jako oficer administracyjny w szpitalu wojskowym, cały szpital był ewakuowany 
i wszyscy ci pracownicy tam potem zginęli. Zresztą mój wujek też tam zginął. Mamy jego 
ostatni list ze Starobielska.

W 1938 roku zamieszkaliście po sąsiedzku obecnego domu kultury. Co się wtedy działo w tym 
budynku?
Dom kultury przed wojną był czynny. Pamiętam, że młodzież przychodziła tutaj grać w siatków-
kę, pamiętam że chłopcy grali, bo piłka im wpadała do naszego ogrodu i przychodzili potem na 
jabłka, na gruszki. W tyle chyba były kręgle. A myśmy mieli w domu kultury zorganizowany 
kurs tańca. Zorganizował nasz dyrektor niejaki Rudolf Kasprzyk – młody człowiek, bardzo ener-
giczny. Sprowadził instruktora z Rzeszowa, który przyjeżdżał i mieliśmy zajęcia popołudniami 
raz, czy dwa razy w tygodniu.

Jak wyglądało wejście Niemców do Kolbuszowej?
W 1939 roku był tu przemarsz uciekających ludzi. Co tu ludzi jechało wtedy! Przez nasz dom 
przeszło setki ludzi. Ogród mieliśmy duży, ludzie się zatrzymywali to napić się, to coś zjeść, 
to odpocząć. Pamiętam jak pierwsi Niemcy wjeżdżali na motorach z przyczepką, bardzo dużo 
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mieli tych motorów, poza tym mieli też samochody. Pamiętam wszystko na czarno ubrane, 
wszystko takie rosłe, aż strach było patrzeć na nich.

Ojca wtedy nie było, został powołany do wojska. Siedziałyśmy z matką same nad rzeką 
w domu rodziny ojca. Kazał nam tam iść bo dom był murowany, a my mieszkaliśmy wtedy 
w drewnianym. Z tej bitwy z września 1939 roku pamiętam jak strzelali a ludzie wynosili mienie, 
kradli, wynosili całe naręcza materiałów ze sklepów żydowskich. Nad nimi świstały kule, a oni 
potrafili w takim momencie kraść! Ja przeleciałam tylko po swojego psa. Mama mnie nie chciała 
puścić, ale uciekłam. Biegłam tyłem, przez pola. A nade mną latały kule. Potem zresztą tego psa 
mi Niemcy zabrali. Zabierali wszystkie na żywe torpedy – przywiązywali im ładunki i puszczali.

Stamtąd widzieliśmy pożar miasta. Pół miasta wtedy spłonęło. Spaliła się moja babcia, 
ciotka. I mama mówi – pewnie nasz dom też poszedł. Człowiek jakiś zrezygnowany był – trud-
no, wojna. Ale okazało się, że jak wróciliśmy to dom stał i Niemcy już u nas byli. Jeszcze się py-
tali mamy gdzie mąż, bo znaleźli mundur ojca w pokoju. Była też broń- stary karabin, pamiątka 
jeszcze z pierwszej wojny. Mama powiedziała, że ojciec jest w wojsku i nie wie gdzie. 

Co działo się w czasie wojny w budynku Sokoła?
Niemcy urzędowali. Wiem, że tutaj mieli kuchnię. Czy jedli wewnątrz to nie wiem, bo już tam 
nie wchodziłam, ale że gotowali to pamiętam, bo zawsze zapachy do nas docierały. Przychodzili 
do nas zresztą po wodę do studni, bo były upalne lata a u nas była jedyna studnia, w której nie 
brakowało wody. I nie pozwolili sąsiadom przychodzić po tę wodę, tylko myśmy brali i wojsko. 
Zresztą wojsko zawsze u nas mieszkało. Dom był duży, tzn trzy pokoje i na górze czwarty, a do 
tego było osobne wejście od domu kultury. Także jeden pokój był taki samodzielny w zasadzie. 
Zawsze tam jakiś oficer niemiecki mieszkał. A na górze mieszkali podoficerowie. 

Czy Niemcy jakoś wykorzystywali dużą salę domu kultury?
Nie wiem. Tzn na pewno wykorzystywali. Pamiętam jak raz Niemcy przyszli do nas pożyczyć 
pianino. To pianino stało w pokoju gdzie mieszkał oficer. On pozwalał mi przychodzić tam 
i ćwiczyć kiedy go nie było. Prawdę mówiąc to Niemców pamiętam jako bardzo kulturalnych. 
Raz przyszli i pytali ojca czy mogą sobie je pożyczyć. Chcieli je przewieźć na jakiś występ do Ni-
wisk. Obserwowałam jak oni ten instrument traktowali. Było sześciu mężczyzn, na pasach nieśli 
to pianino tak jakby to było jakieś cacko, dziecko. I mówili mi potem, że jechali samochodem 
ciężarowym wolniutko. Ten oficer to chyba był jakiś muzyk, który się tym interesował, no znaw-
ca w każdym razie. To on kazał im delikatnie się z instrumentem obchodzić na tym samochodzie. 
I potem równie ostrożnie odstawili go na miejsce – wnosili ostrożnie żeby tam nic nie drgnęło. 

Latem 1944 roku Niemcy uciekli a zastąpili ich Rosjanie.
Tak. Rosjanie to było dziadowskie wojsko! Ja się nie znałam na tym, ale widać to było. Też zajęli 
cały dom, a nam zostawili jeden pokoik na górze. W listopadzie zorganizowali przyjęcie na rocz-
nicę rewolucji. Rosjanki (dużo kobiet było w wojsku) przyszły wtedy na przyjęcie w koszulach 
nocnych. Koszulki były ładne, ale to były koszulki a nie jakieś suknie. A jak mieli tę uroczystość 
myśmy siedzieli na schodach do góry. Przynieśli nam wtedy pomarańcze, chyba mandarynki 
i winogrona. 

Wojsko niby taki komunizm, a oficer sobie zajął trzy pokoje: mieszkał w jednym, w jed-
nym mieszkał jego ordynans – Ukrainiec, zresztą mówił po polsku – przychodził do mnie za-
wsze po wodę. Taka była równość. Nawiasem mówiąc ten oficer poprosił kiedyś mnie moją 
mamę i ciotkę na film, który wyświetlał w pokoju. Film był okropny, wojenny. Ja myślałam, że 
pęknę ze śmiechu, a nie wypadało się śmiać. 



42

Co się działo z domem kultury po odejściu Niemców?
Wiem, że mieliśmy tu próby chóru. Profesor Jabłoński je prowadził, zresztą mój wujek nawia-
sem mówiąc, tzn kuzyn mojej mamy z Jabłońskich. Tu mieliśmy próby chóru, tu były występy. 

Jak wtedy nazywał się dom kultury?
Dom Sokoła. Zawsze się mówiło „do Sokoła idziemy”.

Był jakiś kierownik, dyrektor?
Nie pamiętam. Potem, w późniejszym czasie tak, ale wtedy nie pamiętam. 

Co pani robiła w tym czasie?
Kończyłam liceum. Gimnazjum/liceum zostało otwarte już jesienią 1944, bo tu już front przeszedł 
wcześniej – w lipcu 1944. I od pierwszego października chyba zaczęliśmy chodzić do gimnazjum. 
To była klasa trochę kombinowana, dlatego że była młodzież, która się uczyła w czasie okupacji 
w tajnym nauczaniu, więc jedni mieli to skończone, inni co innego, rozmaicie. W każdym razie 
otworzyli pierwszą i drugą klasę licealną. Ja miałam w czasie okupacji zrobioną 3 i 4 klasę gim-
nazjalną i część liceum.

Gimnazjum mieściło się wtedy tam gdzie teraz jest jedynka, z tym, że to oczywiście nie było 
rozbudowane. Tam zdawaliśmy pierwszą maturę. Matura była w 1945 roku. Świadectwo miałam 
z 1 lipca.  Z tym, że były same dziewczęta bo chłopcy zostali w lutym powołani do wojska. 
I władze nakazały, że mają zdać maturę. Więc oni w lutym przygotowywali się dwa tygodnie 
do tej matury, co było oczywiście tak pro forma. Zdali tę maturę i poszli wszyscy do wojska. 
Powracali potem. Kilku tych panów było. Nie wiem czy jeszcze któryś z nich żyje.

  
Wspomniała pani o chórze. Śpiewała pani w nim?
Tak. Julek Jabłoński (tak się mówiło) założył ten chór, pościągał ludzi. Kto chciał to przychodził. 
Byli ludzie w różnym wieku, choć ze starszych raczej nikt nie przychodził. Chór był miesza-
ny, męsko-damski. Z tym, że pamiętam dwóch panów, którzy czasami oddzielnie występowali, 
ładne głosy mieli. Jeden pan Chodkiewicz, drugi chyba Furgał – rodzina Furgałów to zresztą 
śpiewająca rodzina. Pamiętam ich wspólny występ. 

W chórze było ze 20-30 osób. Występowaliśmy w Kolbuszowej, ale jeździliśmy też 
na występy. Śpiewaliśmy i w kościele, z różnych okazji, jak były śluby na przykład. Na moim ślu-

Chór Juliana Jabłońskiego w 
drodze do Olsztyna, 1955 r. /
archiwum MDK
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bie też śpiewał chór. Potem ten chór się rozwinął, opowiadały mi znajome, bo ja już wyjechałam 
z Kolbuszowej - pojechałam na studia do Krakowa. I wiem, że wtedy chór jeździł na konkursy 
i zdobywał nagrody. To były bardzo przyjemne spotkania.

Kim był Julian Jabłoński?
Profesor Jabłoński uczył śpiewu w liceum. Był germanistą. Przed wojną był na Śląsku więc znał 
niemiecki. Zresztą wszyscy starsi ludzie znali niemiecki, bo przecież w szkołach pod zaborami 
się uczyli niemieckiego. Był mniej więcej w wieku mojej matki. Ja miałam 20 lat, on mógł mieć 
40-50. Chór prowadził z zamiłowania. Wiem, że pożyczał ode mnie nuty, miałam dużo nut na 
fortepian. 

Surowy?
Eeee, gdzie tam. Śmiałyśmy się. Nie wiem jaki był w szkole, bo kiedy chodziłam do szkoły to 
do chóru nie należałam, nawet nie wiem czy wtedy już był ten chór. W 45 zdałam maturę, a w 46 
pracowałam w biurze urzędu ziemskiego i wtedy należałam do chóru.

 
Biuro było w domu państwa Młyńskich, też po sąsiedzku domu kultury. Oprócz tego, 

że były tam biura mieszkało tam wtedy kilka rodzin. Doskonale pamiętam spośród nich panią 
Siedmiograjową. To była bardzo światła, kulturalna kobieta. Uczyła w szkole, ale później, kiedy 
ja już nie chodziłam. Ze szkoły pamiętam za to jej męża – uczył nas matematyki. Zdawałam przed 
nim maturę (jako eksterniści zdawaliśmy na maturze wszystkie przedmioty). On był wymagający, 
ale był też trochę złośliwy i uczniowie go nie lubili. Później przeniósł się do Krakowa. Wykładał 
na politechnice i na leśnictwie. Mój mąż w Krakowie kończył leśnictwo i pan Siedmiograj też 
go uczył. No i niestety studenci mu zrobili bardzo nieprzyjemną historię bo raz zaczaili się 
na moście Dębnickim i jak tam przechodził to go dopadli. Później po cichu mówili, że Sied-
miograj oberwał od nas. Ale to nie było przyjemne. Ja na przykład bardzo ceniłam profesora 
Siedmiograja. Zresztą ja bardzo lubiłam matematykę. 

Dom u Młyńskich był bardzo duży. Kilka małżeństw tam mieszkało. Pamiętam, że było drugie, 
zupełnie oddzielne wejście. Chyba mieszkał tam też pan Niezgoda, który później prowadził dom 
kultury. Mieszkała tam pani Siedmiograj z domu, która wyszła za pana Młyńskiego. Mieli córkę 

Główna sala domu 
kultury w okresie 
powojennym. Na 
pierwszym planie z lewej 
Michał Czartoryski /
archiwum MDK
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w moim wieku, chodziłyśmy razem do liceum. Później ona skończyła polonistykę w Krakowie. 
Skończyła się wojna, zaczynało wreszcie normalne życie. Ludzie mieli czas na kulturę? 
Ludzie interesowali się wtedy kulturą więcej niż teraz. Było po wojnie, ludzie byli spragnieni 
kultury, każdy bardzo chętnie szedł na występy. W domu kultury zawsze było przepełnienie. Do-
słownie przepełnienie – trudno było tam wejść kiedy ktoś występował. Przyjeżdżały też zespoły, 
tylko nie wiem czy już w tym okresie. Zespoły występowały w domu kultury na pewno kiedy ja 
już wróciłam do Kolbuszowej w latach 70. Bardzo dużo zespołów wtedy przyjeżdżało. Wszyscy 
ci znani bywali tutaj. Teatr rzeszowski bywał tu bardzo często. Ale wtedy ludzie szli, dlatego 
że zakłady pracy załatwiały bilety, część dofinansowywano z funduszów socjalnych i człowiek 
płacił grosze. I jak już miał bilet to szedł. A dzisiaj jak przyjedzie zespół to chodzą dopiero pro-
szą, ogłaszają – ja tu często chodziłam, skoro mam pod nosem to trudno nie pójść – ale nie ma 
już takich tłumów.

Dzisiaj, co się dziwić, jest telewizor, człowiek ma po duży wybór różnej rozrywki, czasem 
aż za duży. I ludzie stali się bardziej wymagający. Ja pamiętam, jak przyjechałam do Krakowa 
w pierwszym roku tośmy co tydzień szli do teatru. Człowiek pragnął to zobaczyć. A jeszcze mój 
mąż – wtedy jeszcze nie mąż – zawsze załatwiał jakieś wejście na lewo. Na jaskółkę się szło, 
bo tam było tanio, ale było się w teatrze!

Zresztą ja teatr znam jeszcze z przedwojnia. Jak chodziłam do gimnazjum w Łodzi co 
miesiąc chodziliśmy do teatru. To było wydarzenie. Trzeba było się elegancko ubrać, wszystkie 
uczennice koniecznie w białych bluzeczkach. Jak się patrzyło z góry to było tak: po prawej 
stronie siedziały białe bluzeczki, po lewej chłopcy w granatowych mundurkach. Pamiętam do 
dzisiejszego dnia jeszcze kilka sztuk z tego okresu. Skąpca pamiętam, występował jeszcze wte-
dy Solski, on grał skąpca.

A kino? Pamięta pani kolbuszowskie kino?
Doskonale pamiętam. Stale chodziliśmy do kina. Przed wojną się nie chodziło na film tylko się 
chodziło do kina. Zawsze się potem śmialiśmy z tego określenia „Idziemy do kina”. Co tam gra-
ją- obojętnie- idziemy do kina. Żałuję, że już go nie ma. Bardzo często tam bywałam. Później, 
już jak wróciłam do Kolbuszowej, to regularnie chodziłam do kina co tydzień. Miałam w biurze 
takiego kolegę, który wcześniej chodził i mówił mi czy warto zobaczyć dany film, czy nie. 

Przed wojną pamiętam, że jak rodzina do nas przyjeżdżała to też chodziła do kina. Kino 
przedwojenne było jeszcze na agregat. Prąd w Kolbuszowej pojawił się znacznie później. Pa-
miętam jeszcze jak się uczyłam przy lampach naftowych. A nafta to była cenna zwłaszcza za 
okupacji! Niemcy u nas kiedyś szukali nafty. Ktoś musiał poskarżyć bo mieliśmy taką bańkę 
blaszaną kilkulitrową z naftą i ojciec zakopał ją w ziemi. Nie można było wtedy nafty trzymać. 
Przyszli Niemcy, przewalili całą komórkę drzewa rąbanego. A ja stałam i się śmiałam. Ale nie 
znaleźli tej nafty.

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.

nagrał i spisał Dawid Rosół, zima 2014

*  Dom został wybudowany dla prezesa Sądu Powiatowego w Kolbuszowej Babla na początku XX wieku, jako jedna z 
dwóch willi w stylu zakopiańskim w Kolbuszowej – patrz: Józef Stanisław Serednicki, Kolbuszowskie wspomnienia, Biuletyn 
Muzeum Regionalnego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przyrody i Kultury w Kolbuszowej, nr 1 (1966), s. 47.
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Historia domu kultury „przyspieszyła” w początku lat 50., kiedy instytucja przeszła pod za-
rząd Powiatowej Rady Narodowej. Kierownikiem (później dyrektorem) placówki został Zenon 
Stępień. Tę funkcję sprawował prawie dwie dekady, od 1953 do 1972 roku, a w domu kultu-
ry pracował aż do lat 80. Były to czasy szybkiego rozwoju kultury w Kolbuszowej, rozwoju  
w którym najważniejszą rolę odegrał kierowany przez dyrektora Stępnia „PeDeK” (Powiatowy 
Dom Kultury). Wywiad zamieszczony poniżej to nie tylko wspomnienia żony dyrektora, ale też 
relacja wieloletniej pracownicy PDK- pani Maria Stępień przez prawie dziesięć lat pracowała 
w kolbuszowskim domu kultury.

Pani Mario, skąd Państwo pochodzicie?
Ja jestem z Raniżowa, mąż pochodził z Siedlec. Poznaliśmy się podczas wojny w Raniżowie, 
gdzie mąż przyjechał do pracy. Potem dostał powołanie do wojska i walczył pod Berlinem. 
Kiedy wrócił, w grudniu 1945 roku wzięliśmy ślub, ale potem poszedł jeszcze do wojska. Zwol-
niono go w marcu 1946 roku. Zdecydowaliśmy się wyjechać na ziemie odzyskane, do Trzebnicy 
koło Wrocławia.

W 1945 roku Niemcy zrobili z Wrocławia twierdzę, której do końca wojny bronili przed Armią 
Czerwoną. Jak wyglądał w 1946 roku?
Wrocław to była jedna ruina. Był strasznie zniszczony. W 1945 roku widziałam też Warszawę. 
Jechałam po ślubie do rodziny męża do Siedlec. Z dworca wschodniego jechałam na zachodni. 
Z dworca widać było całą Warszawę- jedno gruzowisko. Ludzie mówili wtedy, że Warszawa się 
nawet i za sto lat nie odbuduje. A jednak się odbudowała!

A jak wyglądała ówczesna Kolbuszowa?
Kolbuszowa nie była zniszczona. Wyglądała podobnie jak dzisiaj, ale była znacznie mniejsza. 
Później się mocno rozbudowała. Poza tym dzisiaj jest odnowiona.

Maria Stępień

Dwie dekady pod dyrekcją 
Zenona Stępnia
- wywiad z Marią Stępień

Zenon Stępień /zdjęcia udostępniła Maria Stępień
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Wróćmy na moment na Dolny Śląsk. Jak długo mieszkaliście w Trzebnicy i dlaczego zdecydo-
waliście się na powrót na Podkarpacie?
Mieszkaliśmy w Trzebnicy 7 lat. Mąż najpierw pracował jako kierowca karetki pogotowia  
a później przeszedł do pracy w powiatowym wydziale kultury. Ale ponieważ doszło do pewnych 
nieporozumień postanowiliśmy wrócić do Raniżowa. To były już lata 50. Kiedy tu przyjecha-
liśmy okazało się, że poszukują kierownika domu kultury w Kolbuszowej, ponieważ dotych-
czasowa pani dyrektor przeniosła się do Nowej Dęby. Ktoś zaproponował mężowi objęcie tego 
stanowiska i mąż się zgodził. Tę funkcję sprawował przez kilkanaście lat, aż do czasu kiedy 
został przeniesiony do Kolbuszowej Górnej, gdzie wtedy budowano filię domu kultury. Tam aż 
do emerytury pracował jako kierownik. To były lata 70.

Jakie wrażenie robił kolbuszowski dom kultury na początku lat 50.?
Budynek był w niezłym stanie, ale mniejszy niż dzisiaj. Była tylko jedna sala boczna, drugą 
(tę po lewej stronie) dobudowano później. W późniejszym czasie dom kultury doczekał 
się rozbudowy i remontu. Ale to już było za kolejnego dyrektora, choć to jeszcze mąż przygo-
towywał plany.

Kiedy tu przyszliśmy, w latach 50. pracowało tutaj zdaje się czterech instruktorów, sekre-
tarka, księgowa, stróż nocny-woźny, sprzątaczki. 

Co warto wspomnieć z działalności domu kultury w tamtym czasie?
Czym dom kultury pod kierownictwem Zenona Stępnia mógł się pochwalić?
Był piękny chór. Zajęliśmy wysokie miejsce w eliminacjach wojewódzkich w konkursie chórów 
działających przy domach kultury, byliśmy na finale ogólnopolskim w Olsztynie, gdzie zajęli-
śmy trzeciej miejsce. W domu kultury działała też orkiestra dęta. Początkowo działała w LOKu 
[w rzeczywistości w SP – Służbie Polsce – D.R.], później przeszła do domu kultury. Działała ka-
pela, zespół taneczny, odbywały się zajęcia plastyczne. Oprócz tego w domu kultury odbywało 
się mnóstwo zebrań różnych organizacji.

Do tego w powiecie było dużo placówek, które podlegały pod dom kultury. Instruktorzy 
jeździli bardzo często do tych placówek. Oprócz tego wyjeżdżali na szkolenia do Rzeszowa. 
A w karnawale nie było święta, czy niedzieli wolnej. W soboty, niedziele- zabawy, na tygodniu 

Medal za udział w walkach o Berlin i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Udostępniła Maria Stępień.
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popołudniami- choinki dla dzieci. I oczywiście byli goście, którzy przyjeżdżali do domu kultu-
ry. Występował u nas Wodecki, Łazuka, Fogg z orkiestrą damską. Co miesiąc przyjeżdżał teatr 
z Rzeszowa. 
 
Sporo tego! Jakie było zainteresowanie? Widownia była pełna?
Była. Dlatego, że zakłady pracy wykupywały bilety. Bardzo mało sprzedawaliśmy bile-
tów indywidualnie, prawie wszystkie wykupywały zakłady, a przecież zakładów było wtedy 
w Kolbuszowej bardzo dużo.

Wspominała pani o chórze Juliana Jabłońskiego. Była pani członkiem tego chóru?
Tak. To był bardzo dobry chór, mieszany, damsko-męski. Mógł liczyć prawie 40 osób, ludzi 
w różnym wieku, ale przeważnie już żonatych/zamężnych. Jabłoński był profesorem kolbuszow-
skiego gimnazjum, później liceum. Kiedy zmarł, jeszcze przez jakiś czas przyjeżdżał instruktor  
z Rzeszowa, ale niedługo, później chór się rozpadł.

W roku 1955 wyjechaliśmy z chórem na występy do Warszawy. Pojechaliśmy autobusem 
do Rzeszowa, a stamtąd pociągiem. Jechała z nami kapela z Markowej, zespoły z Krosna, był 
cały pociąg muzyków. W Warszawie, na Olszynce Grochowskiej mieliśmy namioty, w których 
spaliśmy. W Warszawie mieliśmy kilka występów, śpiewaliśmy m.in. w Agrykoli. Pojechaliśmy 
na ten festiwal bo wcześniej na eliminacjach wojewódzkich chórów a capella zajęliśmy pierwsze 
miejsce.

Byliśmy też trzecim chórem w Polsce. W ogólnopolskim konkursie chórów w Olsztynie 
zajęliśmy trzecie miejsce. Też a capella.

               
Chór Juliana Jabłońskiego (J. Jabłoński pierwszy z prawej) /archiwum MDK
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Co śpiewaliście?
Różne piosenki. Przeważnie wiązankę rzeszowską, ale też repertuar z Mazowsza. 
Dość często występowaliśmy też na miejscu, w Kolbuszowej, na różne okazje: na akademiach, 
podczas montaży słowno-muzycznych.

Próby mieliśmy trzy razy w tygodniu w domu kultury. I rzeczywiście wszyscy na te próby 
przychodzili. To był na prawdę dobry chór! Szkoda, że się rozleciał.

W tym czasie w domu kultury działał też zespół teatralny Michała Czartoryskiego. 
Tak, działał. Doskonale pamiętam Michała Czartoryskiego. To był bardzo fajny człowiek, inte-
ligentny, profesor przecież.

Zespół był amatorski. To byli przeważnie młodzi ludzie. Pamiętam jak grali Szwejka. Mój 
mąż wtedy grał Szwejka. Dobrze grał! Grali i w Kolbuszowej, i po wsiach. Byli w Przyłęku, 
w Trzęsówce, Nienadówce, Sokołowie, Majdanie... Rekwizyty, stroje robili sobie sami. Trochę 
się wypożyczało w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.

Inny zespół teatralny prowadziła pani Marii Siedmiograj.
Tak. Pani Siedmiograjowa mieszkała obok domu kultury. Jej mąż był profesorem w Krakowie. 
Ona pracowała w domu kultury po Michale Czartoryskim*. Obydwoje są pochowani na cmen-
tarzu w Kolbuszowej.

Dom kultury słynął też z orkiestry dętej.
Prowadził ją Walenty Kazior - leśniczy, nie był instruktorem domu kultury, był tylko dyrygentem 
orkiestry. Próby mieli chyba dwa razy w tygodniu. Grali na akademiach, defiladach, różnych im-
prezach i uroczystościach kolbuszowskich, wyjeżdżali na konkursy, czasami z chórem. Chociaż 
tych wyjazdów nie było za dużo bo nie było za wiele pieniędzy na takie cele.

Mąż kupił im mundury harcerskie, które ozdobili i w nich występowali. Później, kiedy mąż 
już nie był dyrektorem, kupili inne mundury. Trochę instrumentów było już w Kolbuszowej, 
część udało się załatwić w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. To była dobra orkiestra. 
Walenty Kazior o nią dbał!

Szelmostwa Skapena w wykonaniu zespołu teatralnego PDK. (Arch. R.Szilera i E. Zzartoryskiej-Sziler
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Wspomniała pani też o kapeli.
Była kapela ludowa- kilka osób i dziewczyna, solistka. Kapelę prowadził Jan Książek, grał Wła-
dysław Pogoda. Choć oni więcej grali po weselach. 

Pamięta Pani projektor i poranki filmowe w domu kultury?
Pamiętam. Mąż wypożyczał przecież filmy. Nieraz robił z nich montaże na różne święta. Pamiętam 
jak na jakieś święto wojskowe wyciął kawał filmu ze sceną wojenną a później musiał to skleić żeby 
oddać. I wie pan, że on z tym projektem był na jakiejś konferencji w Warszawie? Później nawet 
w telewizji pokazywali te jego montaże. Nasi jeździli też z projektorem po okolicznych wio-
skach.

A pierwszy telewizor? Podobno pojawił się w domu kultury w 1959 roku.
Stał w świetlicy po prawej stronie. To był dość duży telewizor, oczywiście czarno-biały. Przy-
chodziło sporo ludzi, nikt jeszcze wtedy nie miał w domu telewizora. Dom kultury był czynny od 
14.00 do 22.00, kto chciał mógł przyjść i oglądać. Najczęściej przychodzili młodzi, dzieci. Ale 
w tym czasie młodzież nigdzie dłużej niż do ósmej godziny wieczorem nie mogła być. Nawet 
nauczyciele chodzili po rynku i gdyby tak w kawiarni zobaczyli uczniów po godzinie ósmej 
wieczór to w szkole na drugi dzień była „bura”. 

Dom kultury otwarty do 22:00?
Tak. Najwięcej osób przychodziło do domu kultury wieczorami. Najczęściej przychodziła mło-
dzież, która miała swoją kawiarnię, orkiestrę młodzieżową, robili sobie potańcówki. 

W jeden tydzień mąż pracował do południa, w drugi popołudniu. Dłużej schodziło kiedy 
wyjeżdżali w teren. Dopóki dom kultury nie miał samochodu jeździło się autobusami. A dawniej 
autobusy nie chodziły tak jak teraz. Później kiedy już mieli swój samochód było łatwiej. 
 

   
Otwarcie Centrum Kultury Wsi w Kolbuszowej Górnej. 1977.

 Wśród zebranych Zenon Stępień - kierownik placówki /archiwum MDK
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Czy w PeDeKu odbywały się zabawy sylwestrowe?
Były. W Kolbuszowej to właśnie dom kultury organizował przeważnie Sylwestry. Tłok był wtedy 
duży, zawsze pełne sale. Takie, że trudno było sobie rady dać. Przychodzili młodzi, ale i ludzie 
w średnim wieku. Bilety kupowało się przy wejściu, nie były drogie. Chyba tylko raz, czy dwa 
prowadziliśmy przedsprzedaż. Do północy sprzedawaliśmy bilety a po północy wchodził już 
kto chciał. Przychodzili wtedy goście z innych zabaw sylwestrowych. Ludzie bawili się długo, 
nieraz do szóstej rano. 

Po obu stronach były bufety, na dużej sali tańce, poza tym była zorganizowana szatnia. Or-
kiestra była na scenie. Oczywiście bufet był płatny. Pamiętam jak raz nie udało się zorganizować 
orkiestry i sprowadzono zespół z Widełki. Kiepska to była orkiestra, ale grali, a goście tańczyli! 
Wtedy jeden jedyny raz muzycy byli na balkonie a na scenie stały stoły. 
Z dochodów z biletów dom kultury musiał opłacić orkiestrę i posprzątać. Resztę zysków szło 
na dom kultury.           
  
Były zabawy dla młodzieży, dla dorosłych. A dla dzieci?
Każdy zakład robił dla dzieci swoich pracowników zabawy choinkowe. Były występy, grała 
orkiestra, dzieci tańczyły. Były też paczki dla dzieci.

W domu kultury odbywały się też akademie szkolne. Chyba wszystkie były u nas, nie ro-
biło się wtedy akademii w szkołach. Scenografię przygotowywał mój mąż, miał do tego trochę 
drygu. Za część artystyczną odpowiadały szkoły. 

Za kadencji dyrektora Stępnia powstawało w Kolbuszowej muzeum.
Dom kultury pomógł w jego założeniu?
Tak. Instruktorzy i dyrektor dużo czasu poświęcili muzeum. Powstanie muzeum to właściwie 
była ich praca. Nawet zespół teatralny pomagał w remoncie bożnicy, w której powstawało mu-
zeum! Całość organizował Maciek Skowroński, ówczesny kierownik wydziału kultury. Włożył 
w to bardzo dużo pracy. Mój mąż z instruktorami jeździł wtedy po okolicznych wsiach i zbierał 
eksponaty do muzeum. Pożyczali nawet samochód z weterynarii, bo jeszcze wtedy nie mieli 
swojego. 

Zabawa choinkowa w Domu 
Kultury. Zdjęcia ze zbiorów 
Zbigniewa Winiarskiego 
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W domu kultury zachowała się dobrze opracowana kronika z tego czasu. Kto ją prowadził?
Kronikę pisał Józef Augustynowicz. Był instruktorem, zaczął pracę w domu kultury w 1954 
roku. Jako starszy człowiek nie jeździł w teren tylko miał dyżury na miejscu. I do jego obowiąz-
ków należało też m.in. pisanie kroniki. 

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.

Nagrał i opracował Dawid Rosół 2013/14

Zenon Stępień – urodzony w 1924 roku w Siedlcach 
 na Mazowszu, jego ojciec był pracownikiem Pol-
skich Kolei Państwowych. W 1935 roku ukończył 
sześcioklasową szkołę podstawową i rozpoczął na-
ukę w gimnazjum matematyczno-przyrodniczym 
w Siedlcach. Do wybuchu wojny ukończył czte-
ry klasy gimnazjalne i uzyskał tzw. małą maturę. 
 We wrześniu 1939 roku musiał przerwać naukę.  
W 1940 r. rozpoczął pracę na lotnisku w Siedlcach, 
początkowo jako robotnik, później jako pomocnik 
kierowcy. Po likwidacji lotniska (1942) przeniósł 
się do pracy na Okęciu w Warszawie a następnie 
do majątków lotniczych w Raniżowie, gdzie pra-
cował jako kierowca. Tutaj też poznał swoją przy-
szłą żonę. We wrześniu 1944 roku został powołany 

do Wojska Polskiego, brał udział w walkach z Niemcami, w tym w walkach o Berlin. Zde-
mobilizowany w 1947 wraz z żoną wyjechał na Dolny Śląsk, gdzie pracował jako kierowca 
w Trzebnicy. W 1950 powołano go na stanowisko kierownika Oddziału Kultury Prezydium Po-
wiatowej Rady Narodowej w Trzebnicy. W 1953 roku zrezygnował z pracy w Trzebnicy i wrócił 
z żoną do Raniżowa i przez krótki czas pracował jako magazynier w Gminnej Spółdzielni. 
1 października 1953 roku objął stanowisko instruktora w Powiatowym Domu Kultury 
w Kolbuszowej. 1 grudnia 1953 roku został kierownikiem „PeDeKu”. To stanowisko piastował 
do 1972 roku. Po tym czasie pełnił kilka funkcji instruktorskich a następnie (w 1975 roku) został 
kierownikiem nowo otwartej Filii Domu Kultury w Kolbuszowej Górnej. 31 stycznia 1984 roku 
przeszedł na emeryturę, ale jeszcze przez kilka lat pracował w domu kultury. Zmarł w 2003 
roku.

opracował Dawid Rosół

* Maria Siedmiograj była instruktorem PDK w Kolbuszowej w latach 1953-55, a więc w czasie kiedy 
pracował tam także Michał Czartoryski. Później przyjeżdżała do Kolbuszowej z prowadzonym przez siebie 
rzeszowskim teatrem lalki „Kacperek”. Aż do 1973 roku mieszkała w Kolbuszowej. Być może stąd ta 
pomyłka.
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Po publikacji wywiadu z żoną dyrektora domu kultury czas na zaprezentowanie jego hi-
storii z perspektywy instruktora zatrudnionego w PeDeKu. Stanisław Wrona jako instruk-
tor pracował w tej placówce w połowie lat 50., należał też do orkiestry dętej przy PDK, 
a następnie sam zakładał i prowadził własną orkiestrę. Po wyjeździe z Kolbuszowej nadal 
utrzymywał kontakty z domem kultury. Jego wspomnienia to przede wszystkim świetne źródło 
do poznania pracy kapelmistrza i muzyka. 

Grał pan w kolbuszowskiej orkiestry dętej?
Tak. Grałem u Kaziora, a wcześniej u Stygi. Jan Styga to był mój bliski kuzyn, długie lata graliśmy 
razem po weselach, zabawach, no i w orkiestrze oczywiście. Mieliśmy białe mundury i furażerki. 
Ale wtedy nie było jeszcze orkiestry jako takiej, graliśmy dorywczo kiedy trzeba było wystąpić. 
To było przy Służbie Polsce. Dopiero od Kaziora powstała orkiestra z prawdziwego zdarzenia. 
Dziękować Kaziorowi! A przecież on nie miał wykształcenia muzycznego, tylko tyle, że w woj-
sku grał na tenorze. Za to po prostu był dobry, delikatny, ale jak trzeba było to opieprzył.

To było w latach 50. Później zostałem organistą w Trzęsówce, a jeszcze później prowadzi-
łem orkiestrę dętą w Jeżowem. Ale ciągle współpracowaliśmy z Kaziorem, wymienialiśmy się 
nutami, instrumentami. Poza tym jak trzeba było, jak Kazik Skowroński prosił, przyjeżdżałem 
grać do Kolbuszowej – na pierwszego maja, czy na listopad.

Na czym pan grał?
Na trąbce. Ale to w latach 50. Później przez 15 lat byłem organistą w Trzęsówce, a potem 25 lat 
w Jeżowem i tam prowadziłem orkiestrę dętą. Nauczyłem grać 89 uczniów na różnych instru-
mentach. Zaszedłem tam i nie było zupełnie nic. Za to prałat był porządny, grosza na orkiestrę 
nie szczędził. Jeździłem do Czech, kupowałem instrumenty, przywoziłem trąbki, saksofony, 
klarnety, jeździłem do Perdeusa w Rzeszowie, co tylko było wszystko ściągałem i uczyłem na 
tym grać. Uczyłem wszystkich chętnych od czwartej klasy. Potem oni grali aż dotąd kiedy poszli 
do wojska. Żaden z moich uczniów nie był w czynnej służbie, każdy grał na instrumencie 
w orkiestrze wojskowej. Do Jeżowego poszedłem w 1979, a w 82 na występie w Staszowie 
już miałem 70 swoich uczniów. Orkiestra istnieje do dzisiaj, jeżdżą zagranicę, ostatnio byli  
w Wiedniu.

Spore sukcesy. Trudno było?
Różnie. Bywało trudno. W Jeżowem miałem takich dwóch uczniów – jeden uczył się na saksofonie 
a drugi na tenorze. Ile oni mi nerwów zjedli! Siedziałem z nimi po 4–5 godzin dziennie jak tylko 
nie grałem w kościele (tam się grało w kościele rano i wieczorem), to człowieka trafiało. Dlatego 
słuch mam teraz troszeczkę przytępiony. Trąbka to jeszcze pół biedy, ale jak do ucha trąbił alt 
albo tenor, czy bas to się można wściec. A wracając do tych dwóch z Jeżowego, to mówiłem im 
tak: człowieku, ojciec ci kupił ten instrument, zapłacił (bo potem to już częściowo sobie kupowali 
sami) i chodzisz miesiąc czasu na naukę gry a się nie możesz nauczyć. Jak wracasz do domu tam 
jest most, wyrzuć do rzeki ten swój instrument – i ty będziesz miał spokój i ja będę miał spokój. 
A dzisiaj to są dobrzy muzycy! Grają, jeden i drugi, na saksofonach.

Życie z muzyką orkiestr dętych

Stanisław Wrona
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Zresztą w muzyce to jest tak, że jak tylko ktoś ma chęć i ucho nie z wiadra to będzie grał. 
Miałem więcej takich uczniów, którzy mieli ogromne problemy żeby zacząć grać. Przychodził 
do mnie taki chłopak, ojciec go przyprowadzał dwa razy w tygodniu, przez dwa tygodnie nie 
umiał w trąbę dmuchnąć. Ojciec mu pokazywał jak trzeba a on nie umiał. A teraz jest prawie 
najlepszym trębaczem w okolicy.

Wróćmy do Kolbuszowej. Pracował pan w domu kultury w latach 50.
Tak. Zacząłem pracować (jako instruktor) w 1954 roku, pracowałem do 57, bo potem poszedłem 
do Tarnowa na studium organistowskie. Do domu kultury przyszedłem po wojsku. Służyłem 
w Gdańsku, tam skończyłem szkołę muzyczną pierwszego stopnia i grałem w orkiestrze. To była 
orkiestra reprezentacyjna marynarki wojennej, w latach 50. to była najlepsza orkiestra w Woj-
sku Polskim. Kiedy przyszedłem do Kolbuszowej Zenek Stępień był dyrektorem domu kultury, 
dyrektorem wojewódzkim był Mieczysław Syta, przyjaźniliśmy się, jeździliśmy po całym woje-
wództwie. Nasz dom kultury słynął z chórów. Jakie to były chóry jak żył nieboszczyk Jabłoński! 
I męski i żeński, na około 80-90 osób. Starsi panowie, wszyscy z dobrymi głosami. Zresztą 
Julian miał takie ucho, że jakby mu ktoś zafałszował to na drugim końcu sali go słyszał. Kiedy 
była próba chóru mieszanego, jak wszyscy razem przyszli to czasem i na scenie się nie mogli 
zmieścić. A profesora Jabłońskiego pamiętam jak chodził trochę przygarbiony, w okularkach. 
Mimo, że uczył w liceum i gimnazjum, na próbach zawsze był. Chóru pilnował zawsze. Jaki to 
był chór! Julian zmarł w 1958. Po nim chór się skończył. 

Był też świetny teatr amatorski profesora Czartoryskiego.
Ileśmy tu grali sztuk teatralnych! U Czartoryskiego, u Siedmiograjowej. Graliśmy i Fredrę, 
i poważne sztuki, i skecze. Jeździliśmy z tym furmankami. Przyjeżdżaliśmy, wysiadaliśmy a tam 
już mnóstwo ludzi było! Tylu przychodziło oglądać, że nie wepchał się. Graliśmy przeważnie 
po szkołach, tam były jakieś sceny, podwyższenia. Terminy się uzgadniało, najczęściej to były 
niedzielne popołudnia. 

Pamiętam jak graliśmy Szwejka. Ja grałem żołnierza. Z tym Szwejkiem to jeździliśmy 
lokalnie, po powiecie. Ale pamiętam, że były też dalsze wyjazdy: to Sanok, to Tarnobrzeg, 
to Stalowa Wola, po całym województwie. Zajmował się tym dyrektor Zenek Stępień, on był dobrym 
organizatorem. Jako instruktorzy robiliśmy też wiejskie przedstawienia. Jeździliśmy i zawozili-
śmy scenariusze, organizowaliśmy przedstawienia lokalne. Jakiś czas się tę sztukę ćwiczyło, było 
jak było, nie było fachowców, ale frekwencja na takich występach była taka, że trudno było wejść 
do szkoły.

Było takie zgranie, choć tych ludzi nie było dużo. Nas, instruktorów było 5 i dyrektor. Pa-
miętam: lata 50., zima, luty, bardzo duży śnieg. A ja chodziłem na piechotę do pracy z Trzęsów-
ki, potem kupiłem sobie rower. Na cały styczeń wziąłem sobie wtedy urlop, ale w lutym przysze-
dłem, a tu takie śniegi zwaliły, że na drogach robili tunele wysokie jak słupy telegraficzne, ruchu 
wtedy wcale nie było. Zasypało tak, że wiedziałem, że do domu nie wrócę. Poszedłem nocować 
do Józka Niezgody, który mieszkał u pani Młyńskiej po sąsiedzku domu kultury. Tam mieszkała 
pani Młyńska, pani Siedmiograj (pamiętam jak jej mąż, który pracował w Krakowie, zawsze 
z Sędziszowa od pociągu przychodził do Kolbuszowej na piechotę, chodził w takich pompkach 
charakterystycznych jak to dawniej były, wysoko podwiązanych) i Józek Niezgoda- instruktor, 
a później dyrektor domu kultury. Położyłem się u Józka w pokoju, on wyszedł do dziewczyny. 
Stał u niego duży piec kaflowy, było w nim napalone węglem, a ja żeby było ciepło zasunąłem 
szyber. Zasnąłem i zaczadziłem się. Dobrze, że Józek wcześnie wrócił, bo już by mnie nie było. 
Okno otworzył, jakieś mleko mi dał, pogotowie przyjechało i przyszedłem jeszcze do siebie.
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Co się działo w latach 50. w domu kultury?
Przychodziło sporo ludzi. Grali w ping-ponga, ale przeważnie w szachy i warcaby. Przychodziło 
dużo młodzieży. To był jedyny ośrodek w którym młodzi mogli się organizować. Poza tym kiedy 
przyszedłem z wojska w 1953 tutaj prąd już był, a cała okolica była jeszcze ciemna. Na wioskach 
prąd podciągnęli dopiero w latach 60. W domu kultury potem pojawił się też telewizor, dużo 
wcześniej niż w domach prywatnych.

W latach 50. dostaliśmy od ministerstwa rower. Po ten rower trzeba było pojechać do War-
szawy pociągiem. Pojechałem i później z Sędziszowa od dworca kolejowego przyjechałem na 
nim do Kolbuszowej. Proszę zgadnąć po co nam był rower w domu kultury. Brało się rzutnik, 
bajki i prawie co drugi, co trzeci dzień się jeździło w teren: Jagodnik, Trzęsówka. Prądu wtedy 
nie było więc stawiało się rower do góry kołami, jeden z uczniów kręcił i na ścianie wyświetla-
liśmy bajki. Tak było. 

W tym czasie działała już kapela ludowa przy Domu Kultury?
Ludową kapelę założył – pamiętam - Jan Książek, już nie żyjący. Był prymistą, grał na skrzyp-
cach, był dobrym skrzypkiem. Grał też na akordeonie. To były lata 50., wtedy w kapeli grał też 
Jan Cebula, Białek grał na klarnecie, później Jasiek Styga, wielu, wielu muzyków tam było. 

Ja nie grałem w kapeli, dość było innego zajęcia: jeździliśmy jako instruktorzy po całym 
powiecie (do Sokołowa jeździłem i ile razy ze Sokołowa chodziłem na piechotę bo autobusu po-
wrotnego nie było) poza tym mieliśmy dyżury do dziewiątej wieczorem. Trzeba było tak długo 
siedzieć, bo sporo się tutaj popołudniami działo: i próby orkiestry, i chór mieszany, i męski.

Nadal pan uczy grania i prowadzi orkiestry?
Kiedy przeszedłem na emeryturę wróciłem do Kolbuszowej i założyłem tutaj orkiestrę dętą przy 
straży pożarnej. Później prowadziłem przez 4 lata orkiestrę dętą w Mielcu. Ściągałem tam część 
naszych młodych i uczyłem, przeważnie na trąbce i werblach. Miałem 4 werble, proporczyki, 
wszystko co było potrzebne. Tam były wtedy pieniądze na orkiestrę. A młodzi garnęli się do gra-
nia, zgłaszali się. Nawet teraz w sobotę jeden z naszych muzyków się żeni i w sobotę będziemy 
mu grać w kościele u Alberta. 

Teraz prowadzę w Kolbuszowej orkiestrę parafialną. Gramy w kościele i na ważniejszych 
uroczystościach. Rokrocznie gramy też w Mielcu, już od 14 lat, na 3 maja i 11 listopada. Dużo 
młodych poodchodziło, powyjeżdżało na studia, do pracy, ale jeszcze zawsze 20 osób się uzbiera. 
A ja już teraz nie uczę młodych, już mi się nie chce.

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.

opracował i spisał Dawid Rosół
na podstawie wywiadu przeprowadzonego

30 maja 2014 r. w MDK w Kolbuszowej
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Publikowany niżej maszynopis został odnaleziony w archiwum Miejskiego Domu Kultury. Jest 
to sprawozdanie z działalności placówki za okres 35 lat, niemal dokładnie ten sam, którego 
dotyczy druga część niniejszego wydawnictwa. Nie udało się ustalić kto był autorem tekstu, 
nie ma natomiast wątpliwości, że samo sprawozdanie pochodzi z końca lat 70. lub początku 
80. Dla zachowania oryginalnego stylu zrezygnowano z jakiejkolwiek ingerencji w jego treść. 
Całość uzupełniono fotografiami ze zbiorów prywatnych i z archiwum MDK.

 Z chwilą odzyskania niepodległości w 1944 r. w mieście i gminie Kolbuszowa za-
częła się reaktywacja działalności kulturalnej. Pracę tą zainspirowali przedwojenni działacze 
kulturalni, którzy od lat prowadzili ją z dużymi sukcesami w latach przed drugą wojną świato-
wą. Jedyną placówką w owym czasie było prywatne kino, które energię elektryczną pobierało  
z aparatu prądotwórczego. Pierwsza żarówka zapłonęła w 1948 r. W tym samym roku powstał 
w Kolbuszowej Powiatowy Dom Kultury pod patronatem Powiatowej Rady Związków Zawo-
dowych. Pierwszym kierownikiem został ob. Rozalia Cichoń. Siedzibą domu kultury został bu-
dynek byłego „Sokoła”. Na tej bazie rozpoczęto działalność kulturalno-oświatową. Pierwszym 
zespołem jaki powstał był chór czterogłosowy prowadzony przez ob. Juljana Jabłońskiego, ów-
czesnego dyrektora miejscowego gimnazjum. Przez wiele lat działalności chóru dopracowano 
się wiele sukcesów. Równocześnie powołano do życia chór męski. Zespoły te nie ograniczały się 
tylko do pracy w mieście, dawały także koncerty dla mieszkańców okolicznych wiosek.

Dom kultury w latach 1944-1979
– maszynopis z archiwum MDK w Kolbuszowej

Autor nieznany

Zespół Teatralny Michała Czartoryskiego. Zdjęcie ze zbiorów Państwa Szilerów
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W 1952 r. patronat nad domem kultury objęła Powiatowa Rada Narodowa. Powstały bar-
dziej pomyślne warunki dla działalności kulturalno-wychowawczej. Kierownictwo nad placów-
ką obejmuje ob. Zenon Stępień. Powstają nowe zespoły, a to: zespół teatralny dla dorosłych, 
prowadzony przez Mgr Michała Czartoryskiego, zespół teatralny młodzieżowy pod kierunkiem 
ob. Marii Siedmiograj, potem wieloletniej dyrektorki Teatru Lalki i Aktora „Kacperek” 
w Rzeszowie, oraz zespół taneczny, którego kierownikiem i instruktorem była ob. Maria Ko-
rzeniowska. Mniej więcej w tym samym czasie przy Powiatowej Komendzie Milicji Obywa-
telskiej staraniem ob. Edwarda Winiarskiego powstaje zespół teatralny, który wystawił szereg 
pozycji, korzystając ze sceny domu kultury. Najpoważniejszą były „Odwety” Kruczkowskie-
go. Po pewnym czasie zespół przestał działać, a jego członkowie zasilili zespoły domu kultu-
ry. Praca zespołów była wydajna i efektowna. Zespoły grały takie sztuki jak: „Pan Geldhab”, 
„Lekarz mimo woli”, „U Wita Stwosza”, „Dzielny wojak Szwejk” oraz inne pozycje jedno-
aktowe i wieloaktowe. Lata 1953-1957 to okres największego rozkwitu zespołu teatralnego. 
Coraz częstsze występy teatrów zawodowych w Kolbuszowej stawiały pracę zespołów ama-
torskich pod znakiem zapytania. Miały one coraz mniej widzów w mieście, aż doszło do tego, 
że opracowywane sztuki wystawiano tylko w teatrze wiejskim, spełniając dla tych środowisk 
rolę teatru wyższego typu niż wiejskie zespoły teatralne. Zaznaczyć należy, że najbardziej roz-
powszechnioną formą działalności kulturalnej były w gminie zespoły teatralne. Pracowały one 
w Weryni pod kierunkiem ob. Mariana Jamroza, w Domatkowie, Przedborzu, natomiast w Wi-
dełce działały szkolne zespoły muzyczne i śpiewacze. Zespół teatralny domu kultury zmienił 
po pewnym czasie formę artystyczną i stał się zespołem żywego słowa opracowując montaże 
słowne i słowno-muzyczne, szczególnie na wszelkiego rodzaju uroczystości.

    

Chóru PDK w drodze do Olsztyna (1955). Archiwum MDK
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Największymi sukcesami jednak szczycił się zespół chóralny. Artystyczny poziom ze-
społu wyniósł go na pierwsze miejsce w województwie oraz na trzecie miejsce w kraju na 
centralnych eliminacjach w Olsztynie. Nagrodą dla zespołu za te sukcesy było uczestnictwo 
w Międzynarodowym Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie w 1955 r. Działalność ze-
społu uległa zahamowaniu, a następnie całkowicie upadła wraz ze śmiercią dyrygenta ob. Juliana 
Jabłońskiego. Pomimo wielu starań nie udało się reaktywować działalności zespołu i od tej pory 
więcej w Kolbuszowej chóru nie ma. Zespół taneczny nie odegrał większej roli gdyż ze względu 
na brak instruktora działał tylko 2 lata.

W 1952 roku Powiatowa Komenda „Służby Polsce” w Kolbuszowej zorganizowała orkie-
strę dętą. Pierwszym kierownikiem zespołu był ob. Jan Styga, następnie (od 1954 r.) kierownic-
two objął  ob. Walenty Kazior i do chwili obecnej orkiestra działa pod jego dyrekcją. Po likwida-
cji „Służby Polsce” orkiestrą zaopiekował się LPZ a od 1958 r. orkiestrę przejął Powiatowy Dom 
Kultury w Kolbuszowej. Ma ona też szereg sukcesów na swoim koncie, jakkolwiek utrzymanie 
zespołu i systematyczna praca napotykały wiele trudności. W 1978 r. Orkiestra zajmuje I miejsce 
w wojewódzkim przeglądzie orkiestr dętych w Nowej Sarzynie, zdobywając dodatkowo miano 
reprezentacyjnego zespołu miasta i gminy Kolbuszowa oraz Artystyczny Znak Jakości. W 1979 
na takim samym przeglądzie orkiestra sklasyfikowana została w gronie czterech równorzędnych 
laureatów.

Pomimo upadku szeregu zespołów starano się prowadzić tą pracę nadal, ale już w innej 
formie. Powołano więc do życia zespół estradowy, gitarowy oraz kapelę ludową. Do tej pory 
pozostała jedynie kapela, inne zespoły spotkał ten sam los co poprzednie jednak ich praca dała 
wiele efektów. Wszyscy członkowie zespołu teatralnego uzyskali wykształcenie średnie, orkie-
stra wychowała wielu muzyków grających dzisiaj w zespołach zawodowych. Zespoły uzyskały 
szereg nagród i wyróżnień:

dyplom dla chóru mieszanego za zajęcie III miejsca w eliminacjach centralnych  • 
w Olsztynie w 1955 r.
dyplomy za pierwsze miejsca w eliminacjach wojewódzkich.• 
Dyplomy i nagrody dla orkiestry dętej.• 
nagroda za działalność artystyczną Powiatowego Domu Kultury.• 

 
Szereg działaczy i pracowników otrzymało odznaczenia państwowe i odznaki honorowe (m.in. 
Walenty Kazior i Jan Szafran krzyże kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski).
 Dom Kultury obok pracy artystycznej prowadził na szeroką skalę działalność oświatową, 
a w niektórych okresach dominował on w działalności domu kultury. Prowadzono takie formy 
pracy jak: odczyty, spotkania, wieczory literackie, praca z książką w oparciu o własny księgo-
zbiór, który w 1949 roku został przekazany do biblioteki powiatowej.
 Jednak działalność oświatową na szeroką skalę rozwinięto dopiero od 1959 r. kiedy 
w placówce zainstalowano odbiornik telewizyjny oraz aparat projekcyjny. W oparciu o te środki 
masowego przekazu wprowadzono do programu działania szereg nowych form oświatowych. 
Najbardziej masową było prowadzenie punktu wyświetlania filmów oświatowych. Przeciętna 
liczba seansów w latach 1959-1970 wynosiła rocznie 73 przy  frekwencji średnio 20 000 widzów 
rocznie. Sporadycznie wyświetlano także filmy fabularne. Bardzo często wykorzystywano film 
jako pomoc naukową przyprowadzonych kursach kierowców, rolniczych i Uniwersytetach dla 
Rodziców jakie systematycznie prowadzono od 1959 r.
 Odczyty i cykle odczytowe organizowane były w oparciu o prelegentów Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej, którego przedstawicielem w Kolbuszowej był Franciszek Mazur. Jest rze-
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czą charakterystyczną, że rozwój środków masowego przekazu ma duży wpływ na frekwencję 
na imprezach tego typu. I tak:

W 1954 r. 19 odczytów Średnio 70 osób na odczyt
W 1960 r. 14 odczytów 35
W 1965 r. 15 odczytów 30
W 1970 r. 10 odczytów 20

 Dane powyższe obrazują częstotliwość oraz średnią frekwencję na imprezach organizo-
wanych w domu kultury. Jednak placówka prowadziła tą działalność na terenie wsi i tam sprawa 
przedstawiała się inaczej:

W 1960 r. 7 odczytów na wsi Średnio 100 osób 
W 1963 r. 8 130
W 1966 r. 7 90
W 1970 r. 12 40

Jak widać odczyty na wsi cieszyły się większą popularnością niż w mieście. Oddzielny działem 
pracy były organizowane od szeregu lat wystawy. Pierwszą po-ważną wystawę twórczości ama-
torskiej i rzemiosła artystycznego zorganizowano w 1955 r. W roku następnym zorganizowano 
podobną, a następna o większym znaczeniu to wystawa wykopalisk cmentarzyska łużyckiego. 
Obok tych ciągle organizowano wystawy malarstwa, rzeźby oraz inne o tematyce gospodarczej 
i politycznej. Organizowano także wystawy objazdowe przystosowane do eksponowania 
w placówkach wiejskich.
 Od 1959 r. systematycznie prowadzono Uniwersytety dla Rodziców o różnej tematyce 
od higieny do pedagogiki, psychologii i socjologii. Przeciętna liczba słuchaczy wynosiła od 40 
do 60 osób. Organizatorem i odpowiedzialnym za działalność uniwersytetów był pracownik 
domu kultury Józef Niezgoda.
 

Zabawy i zajęcia dla dzieci organizowane  
w sali klubowej w PDK.
Zbiory Z.Winiarskiego
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Pracownicy i działacze domu kultury doceniając rolę rozrywki i kulturalnego wypoczynku mło-
dzieży zorganizowali przy domu kultury klub młodzieżowy, który w wyniku konkursu otrzymał 
nazwę „Lasowiak”. Do Rady Społecznej Klubu weszli:

Przewodniczący rady:
Andrzej Wróblewski
Zastępca:
Marek Matejek
Sekretarz:
Elżbieta Zielińska
Członkowie:
Zbigniew Winiarski,
Janusz Stąpor.

Do stałych form działania w klubie należały: prelekcje, spotkania towarzyskie, wieczorki 
taneczne, imprezy kameralne, występy aktorów zawodowych jak teatr jednego aktora.

Drugim zasadniczym kierunkiem działalności domu kultury był instruktarz i pomoc facho-
wa dla zespołów wiejskich. Początkowo praca ta była dorywcza jednak od roku 1961 wzrosły 
zadania dla kadry domu kultury. W roku tym zainicjowano w całym powiecie działanie nazwane 
„eksperymentem kolbuszowskim”. Polegało to na wprowadzeniu do szkół wiejskich działalności 
kulturalno-oświatowej. Placówki te nazwano „Szkoła ośrodkiem życia kulturalno-oświatowego 
na wsi”. W gminie kolbuszowskiej powstało początkowo 3 takie placówki, a to: w Widełce, No-
wej Wsi i Przedborzu*, w późniejszym terminie placówki te znalazły się w Zarębkach, Weryni, 
Domatkowie, Kupnie. Placówki te zaopatrzono w podstawowy sprzęt, a więc meble, telewizory, 
aparaty projekcyjne. Działalność tych placówek spotkała się z dużym uznaniem w społeczeń-
stwie oraz u władz, nie tylko wojewódzkich, ale także na szczeblu centralnym.

W domu kultury powstała poradnia ko. Wyposażona w sprzęt, bibliotekę repertuarową 
oraz stroje i inne przedmioty potrzebne do pomocy placówkom wiejskim. Wzmogła się dzia-
łalność instruktażowa. Organizowano systematyczne szkolenia dla kierowników placówek oraz 
wymianę doświadczeń z innymi placówkami w Polsce. Organizowano wycieczki do palcówek 
w innych województwach, jak w olsztyńskim, krakowskim itd.

A oto jak kształtowało się poradnictwo w latach 1953-1970:

Forma poradnictwa 1953 1955 1959 1961 1965 1970
Porady na miejscu 78 62 34 122 139 83
Wyjazdy w teren 164 132 218 232 318 186
Wyjazdy w teren 58 41 72 128 127 31

 Na mocy porozumienia pomiędzy Ministerstwem Kultury i Sztuki, a zainteresowanymi 
instytucjami powołano do życia Miejskie Kluby Ruch i Młodego Rolnika. W naszej Gminie po-
wstało 7 takich placówek, w tym 2 młodego Rolnika w Przedborzu i Weryni oraz 5 RSW Ruch 

Zaproszenie na otwarcie wystawy „Cmentarzysko Łużyckie  
z Trzęsówki”. Archiwum M. Skowrońskiego
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w Świerczowie, Kupnie, Kolbuszowej Górnej, Nowej Wsi i Domatkowie. Placówki te częściowo 
zastąpiły dotychczasowe placówki przyszkolne przejmując działalność oraz aktyw tam zgrupowa-
ny. Po pewnym czasie kluby te przejęły całkowicie działalność kulturalno-oświatową na wsi.
Przez cały okres od wyzwolenia rozwijała się baza materialna dla działalności ko w postaci po-
mieszczeń i budynków. Zajmowanie sal szkolnych na dłuższą metę było niemożliwe ze względu 
na zwiększające się zadania w szkolnictwie. Początkowo posiadaliśmy tylko jeden dom kultury 
w Kolbuszowej, kino oraz lokal biblioteki w wynajętym pomieszczeniu. W podobnym pomiesz-
czeniu znajdowała się biblioteka pedagogiczna. Przez cały okres 35-lecia wybudowano sze-
reg nowych budynków, a to: dom kultury w Weryni, adoptowano na klub salę i pomieszczenie 
w Przedborzu, w Widełce wybudowano nowy budynek z przeznaczeniem na bibliotekę i dom 
kultury. W kwietniu 1977 roku oddano do użytku budynek domu kultury w Kolbuszowej Górnej, 
w którym znalazła pomieszczenie biblioteka oraz klub RSW Ruch, oraz Dom Strażaka w No-
wej Wsi z Klubem „Ruch”. W 1978 roku oddano podobny obiekt w Domatkowie. Budynki te 
budowano przy współudziale społeczeństwa i OSP, która ma w nich garaże i własne świetlice. 
Obecna baza lokalowa w zupełności zabezpiecza potrzeby na ten cel. Poprawiły się warunki 
lokalowe bibliotek w Kupnie, Widełce, Weryni itd. Obecnie dobiega końca budowa nowego 
obiektu przeznaczonego na bibliotekę Miejsko-Gminną. Dom Kultury w Kolbuszowej Górnej 
działa jako filia Domu Kultury w Kolbuszowej. Prowadzi się tam szeroką działalność artystycz-
ną i oświatową. Istnieją przy domu kultury zespoły artystyczne jak: zespół muzyczno-wokalny, 
zespół żywego słowa, dziecięcy zespół śpiewaczy oraz kapela ludowa jak też koła zainteresowań 
modelarstwa lotniczego, fotograficzne /ostatnio/ oraz zespoły tenisa stołowego, szachy i judo.

Równolegle z działalnością placówek kulturalno-wychowawczych prowadziły swoją dzia-
łalność biblioteki publiczne.

Zupełnie odrębną działalność kulturalno-wychowawczą prowadzi Muzeum Kultury Ludo-
wej w Kolbuszowej.

* Pod spodem odręczny zapisek: Widełce, Kolbuszowej Dolnej i Nowej Wsi

Wycieczka działaczy kulturalno-oświatowych do Krynicy, 1969 rok. Archiwum MDK
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Błogosławiony kosz wiklinowy, 
ubogie żytko, licha tatarka 
i złote piaski pól Kolbuszowy 
i rozżalona w nocy fujarka.

J.B. Ożóg, U krewnych w Kolbuszowskim

 

Poniższy tekst to wspomnienia Michała Czartoryskiego z jego pracy kulturalno-oświatowej 
w Kolbuszowej i powiecie kolbuszowskim w latach 40., 50. i 60. Tekst spisany w latach 80. 
dotąd nie był nigdzie publikowany. Ze względu na czas, w którym został spisany autor pominął 
w nim pewne fragmenty swojego życiorysu (nie wspominał ani o zesłaniu w głąb ZSRR, ani  
o walkach w II Korpusie Polskim gen. Andersa).

1. Kolbuszowa po II Wojnie Światowej
Najeźdźcy hitlerowscy w swoim „Drang nach Osten” w roku 1939 nie minęli 

też Kolbuszowej, o którą rozegrała się krwawa bitwa (jedna z większych walk w woj. rzeszow-
skim) w dniach 8-9 września 1939 r. W wyniku tej bitwy miasto zostało w jednej trzeciej spa-
lone. Nastąpiła potem ciężka, wręcz tragiczna okupacja hitlerowska, niosąca ze sobą nie tylko 
martyrologię mieszkańców miasta, ale także duże straty materialne.

Z bestialską satysfakcją wróg niszczył zwłaszcza szkoły i inne ośrodki polskiej oświaty 
i kultury. W ten sposób okupant zdewastował budynek kolbuszowskiego gimnazjum, gdzie  
w czasie okupacji stacjonowały jego wojska i mieściła się żołnierska stołówka. Miejscowy dom 
„Sokoła” również został zniszczony, a podobny los spotkał także budynki dwu szkół powszech-
nych: szkoły nr 1 i 2. Likwidacji uległy miejskie biblioteki, świetlice i kluby. Podobnie jak na 
terenie całego kraju, tak i na ziemiach powiatu kolbuszowskiego, walczyły oddziały partyzanc-
kie, a między nimi „leśni chłopcy” z AK i BCH.

W lipcu 1944 roku Armia Radziecka szła naprzód, wyzwalając coraz więcej terenów 
polskich. Niemcy byli w odwrocie. Oddziały AK i BCH przedsięwzięły akcje bojowe w rejo-

Na złotych piaskach pól 
Kolbuszowej
- wspomnienia działacza k.o. o amatorskim ruchu 
artystycznym w Kolbuszowskiem w latach 1947-67

Michał Czartoryski

Michał Czartoryski.
Zdjęcie ze zbiorów Państwa Szilerów
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nie Kolbuszowej, prowadzone w ramach tzw. Akcji „Burza”. Ostatnią bitwą była walka w lesie 
w Porębach Kupieńskich. W tym dniu powiat został oczyszczony z Niemców. Do Kolbuszowej 
i na teren powiatu zawitała wolność. Umilkły działa bojowe. Ludzie naszego miasta i wsi kolbu-
szowskich od razu przystąpili do odbudowy i budowy nowego życia w tej puszczańskiej okolicy.

W miasteczku otworzono szkoły, a to: gimnazjum i liceum oraz dwie podstawówki 
(nr 1 i 2). Zabrano się też do uporządkowywania miejscowego „Sokoła”, w którym wkrótce 
powstał Powiatowy Dom Kultury. Dom ten był ciasny, ubogi i świecił gołymi odrapanymi ścia-
nami. Najpierw go więc przyprowadzono do porządku, by móc w nim zacząć pracę kulturalno-
oświatową, a z czasem przeprowadzono kapitalny remont, powiększając o scenę i jej zaplecze 
(garderobę męską i damską), dobudowując drugą salę świetlicową oraz pomieszczenia na biura  
i rekwizyty teatralne i tworząc w holu garderobę dla publiczności. W ten sposób Powiatowy 
Dom Kultury zaczął się stawać ośrodkiem pracy kulturalno-oświatowej, najpierw w mieście,  
a potem w powiecie.

Poza nim innymi ośrodkami pracy k.o. Stawać się zaczęły miejscowe szkoły, a zwłaszcza 
powstałe dwa licea: liceum młodzieżowe i liceum dla pracujących. Licea te miały jeszcze tę 
zaletę, że dysponowały dość dużą aulą, w której niebawem wybudowano scenę i dwie gardero-
by. Wkrótce też dała o sobie znać w pracy k.o. Miejscowa Powiatowa Komenda Milicji Oby-
watelskiej, która wygospodarowała w swym budynku ładną salkę i w niej scenkę na występy 
artystyczne.

Tak więc szybko powstały i rozwijający się amatorski ruch artystyczny w naszym mieście 
mógł znaleźć dla siebie przysłowiowy dach nad głową i jakieś locum do pracy.

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 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, 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 Kolbuszowej. Po powrocie zatem z Anglii 
do Polski w 1947 roku wybrałem sobie tę niewielką mieścinę na stałe. Tutaj to od 1 września 
tegoż roku objąłem posadę polonisty w miejscowym liceum, a raczej w dwu liceach, młodzieżo-
wym i dla dorosłych, i od razu zacząłem się szybko rozglądać jakby tu zacząć pracę w amator-
skim ruchu artystycznym a dokładnie w amatorskim teatrze.

Medale, odznaczenia
i nieśmiertelniki Michała 
Czartoryskiego z czasów walk w II 
Korpusie Polskim gen. Andersa. 
Zbiory Państwa Szilerów
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Bodźcem do rozpoczęcia tej pracy stały się dwie sprawy. Pierwszą z nich był koncert 
muzyczno-wokalny, jaki dla publiczności miasta zorganizowały powstałe 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 zachwycił mnie wspaniale wykonany walc J. Straussa „Nad 
pięknym modrym Dunajem”. Dowiedziałem się przy tym, że dawny „Sokół” stał się obecnie po-
wiatowym Domem Kultury i pomaga w organizowaniu przy nim różnych amatorskich zespołów 
artystycznych, a więc i w dziedzinie teatru.

Drugą sprawą, która mi na początek ułatwiła zorganizować zespół teatralny przy Po-
wiatowym Domu Kultury, była moja sytuacja zawodowa, dająca mi możność rekrutacji 
do pierwszego zespołu teatralnego młodzieży z obu miejscowych liceów, młodzieżowego, póź-
niej zaś z 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 artystycz-
nym, najpierw na terenie tylko samego miasta, a potem całego powiatu kolbuszowskiego i pracę 
tę kontynuowałem aż do roku 1967, czyli okrągłych lat dwadzieścia.

2. W miasteczku nad Nilem
Kolbuszowa, mała mieścina, odcięta wtedy, z braku linii kolejowej od świata, zabita de-

skami 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 zespo-
ły teatralne i inne, których występy były jedną z metod samoobrony narodowej Polaków przed 
germanizacyjną polityką idącą z Wiednia.
     

 

Brytyjski wojskowy dokument 
identyfikacyjny z czasów pobytu M. 
Czartoryskiego w Wielkiej Brytanii.  
Zbiory Państwa Szilerów
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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 prowa-
dzili takie zespoły, albo reżyserowali sztuki, albo pomagali w scenografii wystawianych sztuk.  
Z wielu nazwisk ograniczę się do wymienienia kilku ludzi, którzy dotychczas jeszcze żyją lub żyli 
w naszym miasteczku i znani byli szerokiemu ogółowi. Takimi aktywistami amatorskiego ruchu 
teatralnego i w ogóle artystycznego byli: starsza pani Siedmiograjowa, Młyńska, Cibicka, Ko-
zowa, 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 za-
mknięciu się tylko w pracy dla miasta, bez wychodzenia w teren wiejski.

Po II wojnie światowej 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, dotychczas ubogiej 
i zaniedbanej. Jak grzyby po deszczu zaczęły działać następujące zespoły amatorskie: zespół 
teatralny im. A. Fredry przy PDK, drugi zespół teatralny przy PDK, zespół teatralny przy 
Powiatowej Komendzie MO, chór mieszany, chór męski i kapela ludowa przy PDK oraz or-
kiestra dęta i smyczkowa, również przy Domu Kultury.

Z zespołów teatralnych najbardziej ożywioną działalność w latach 1947-1967 wykazywał 
zespół teatralny im. A. Fredry przy PDK. Jego kierownikiem i reżyserem byłem ja sam. Stara-
łem się skupić w nim ludzi dobrej woli z różnych środowisk społecznych. Byli w nim i ucznio-
wie liceum młodzieżowego i starsi, dorośli uczniowie z Liceum dla pracujących, nauczyciele 
i pracownicy umysłowi miejscowych urzędów i zakładów pracy i wreszcie pracownicy fizycz-
ni (szoferzy, elektrycy). Jako entuzjasta twórczości komediowej A. Fredry nazwałem swój 
zespół jego imieniem.

Główną działalnością tego zespołu było przygotowywanie sztuk scenicznych i wysta-
wianie 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 pięk-
na naszej ojczystej mowy. Był to więc cel trojaki: estetyczny, oświatowy i rozrywkowy.

Praca mego 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, wreszcie sami rezygnowali z uczestnictwa w pracy ze-
społu. Sporo trudności łączyło się ze sprawą dekoracji, strojów i charakteryzacji. Dom 
Kultury nie mógł wszystkiego dostarczyć, trzeba było po stroje i środki charakteryza-
cji jeździć do krakowskiego Teatru im. J. Słowackiego, a później do Rzeszowa, do wy-
pożyczalni WDK. Musiało się tworzyć dekoracje we własnym zakresie i własnym po-
mysłem. Istniały ponadto trudności w obsługiwaniu sceny (światło, montaż dekoracji). 
Zespół skupił w swych szeregach ponad 50 osób w swoim szczytowym rozwoju, a prze-
ciętnie 15-20 osób. W ciągu swego dwudziestoletniego istnienia przez zespół przewinę-
ło się kilkadziesiąt osób różnej płci, profesji i pochodzenia socjalnego. Przez zespół prze-
szło: 13 kobiet, 43 mężczyzn, w tym: 12 osób to pracownicy umysłowi rad narodowych, 
3 osoby z PZGS, 3 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 pracow-
ników umysłowych niż fizycznych, choć i tych było kilku.
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Jeśli chodzi o wiek członków był on różny i wahał się od 16 do 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 jakąś dziwną obojętność.

W ciągu owego dwudziestoletniego istnienia zespół mój przygotował i wystawił 11 sztuk. 
Sztuki te wystawiałem dla starszej publiczności i dla młodzieży w PDK, a poza tym objeżdża-
łem różne wsie naszego powiatu, które posiadały jakieś sale i sceny (czy salki i scenki), czyli 
jakiekolwiek warunki do wystawienia 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 dał w ciągu swego istnienia 
ponad sto przedstawień. Przeciętnie jedno przedstawienie oglądało 200 osób (czasem i więcej), 
a zatem łącznie spektakle naszego zespołu oglądnęło w tym czasie ponad 30 tysięcy widzów 
wiejskich. I w tym leży zasługa zespołu w akcji upowszechniania kultury teatralnej w naszym 
mikrorejonie, w którym dotychczas nic lub bardzo mało się w tym względzie działo w śro-
dowisku, 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 serdecz-
na przyjaciółka, najpierw polonistka  miejscowego Liceum dla pracujących, później instruktora 
zespołów artystycznych w PDK, z kolei kierownik literacki i dyrektor teatru lalek w Rzeszowie 
„Kacperek”, wreszcie członek Rzeszowskiego Oddziału ZLP, autorka sztuk dla teatru kukiełko-
wego 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 Łuka-
siewicza, 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 Po-
wiatowej Komendzie MO prowadził pan Edward Winiarski, pracownik miejscowego PZU. Ze-
spół 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.

Zespół chóralny PDK  
Kolbuszowa na Festiwalu 
Młodzieży i Studentów
w Warszawie w 1955 roku. 
Archiwum M. Skowrońskiego  
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Poza tymi trzema zespołami teatralnymi w mieście naszym istniały również zespoły wo-
kalno-muzyczne, a to: chór mieszany, chór męski i kapela ludowa oraz orkiestra dęta i zespół 
smyczkowy. Chór mieszany, męski i kapelę ludową utworzył i był ich wieloletnim dyrygentem 
Julian Jabłoński, nauczyciel, a później dyrektor liceum młodzieżowego. Chóry te i kapela powsta-
ły zaraz po wojnie, a raczej po wyzwoleniu miasta w r. 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 na-
leżała również i moja nadobna połowica ze starych kolbuszowskich „pniaków” się wywodząca. 
Z obu chórami współpracowała kapela ludowa i zespół smyczkowy W. Kaziora; wszystkie 
te 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 zwią-
zane ze świętami narodowymi, a działalność ich obejmowała także występy w terenie powiatu. 
Chór mieszany brał udział w różnych eliminacjach wojewódzkich, na których zdobywał najczę-
ściej dobre lokaty, ba, nawet czasem pierwsze.

Najwyższym wyrazem uznania, szczytowym osiągnięciem chóru mieszanego oraz poka-
zem jego walorów artystycznych było zdobycie III miejsca na ogólnopolskich eliminacjach chó-
rów będących w gestii domów kultury w Olsztynie. To było w roku 1955. Poza tym chór został 
wyróżniony udziałem w Festiwalu Młodzieży w Warszawie w r. 1955. Ukoronowaniem dzia-
łalności chóru mieszanego było nagranie cyklu jego pieśni przez Polskie Radio w Rzeszowie, 
który później od czasu do czasu puszczano na fale eteru, sławiąc nasz chór i jego kierownika, 
nieodżałowanej pamięci prof. J. Jabłońskiego.

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 Rze-
szowie i członek orkiestry symfonicznej. Ale już nigdy po śmierci prof. J. Jabłońskiego chór 
nasz nie miał tak wielkich sukcesów.

W Kolbuszowej tradycje muzyczne istnieją od ponad 100 lat, odkąd miasto stało 
się powiatem. Działały tu dobre orkiestry dęte. W okresie międzywojennym istniały dwie orkie-
stry: strzelecka i strażacka. Po wojnie działalność orkiestry dętej została wznowiona w roku 1950. 
Orkiestra działa do dziś pod kierownictwem Walentego Kaziora (pracownika nadleśnictwa). 
Z opowiadania jej dyrygenta (W. Kaziora) dzieje jej przedstawiały się następująco:

W roku 1950 Powiatowa Komenda Straży Pożarnej otrzymała komplet instrumentów dę-
tych i powierzyła swemu pracownikowi Janowi Stydze zorganizowanie orkiestry. Ten orkiestrę 
zorganizował i prowadził ją przez cztery lata, czyli do roku 1954. Orkiestra ta grała już marsze 
i inne utwory tutejsze, lecz z bardzo małymi efektami. Sam Jan Styga grał na basie, na którym nikt 
grać nie umiał i nie chciał grać. W roku 1954 dyrygenturę przejął od niego Walenty Kazior, który 
powiększył orkiestrę o kilku dobrych instrumentalistów, a mianowicie: P. Szafrana, Roga, Białka 
i Kundę. W tymże też roku 1954 zespół orkiestry zaczął działać przy miejscowej LPŻ, a od roku 
1958 przy PDK. Ilość członków wahała się od 10 do 20 osób, a wiek członków od 16 do 60 lat.

Trudności w pracy tego zespołu były duże: członkowie orkiestry rekrutowali się aż z 11 
miejscowości, z których musieli dojeżdżać na własny koszt na próby. Brak było początkowo 
pełnego składu instrumentów, które później zakupiliśmy z W. Kaziorem i Zenonem Stępniem 
w Liceum Ogólnokształcącym w Pilźnie. Grający nie otrzymywali żadnego honorarium za pró-
by i występy, tylko od czasu do czasu Wydz. Kultury Prez. Pow. Rady Narodowej przydzielał 



67

zbiorowe nagrody w wysokości 700-800 zł. W r. 1955 dopracowała się orkiestra dostateczne-
go poziomu do prezentowania się na zewnątrz. Od tego też czasu brała udział regularnie we 
wszystkich uroczystościach, obchodach i rocznicach. Poza tym występowała we wsiach naszego 
powiatu, w ten sposób dając swe koncerty w 20 miejscowościach.

Część orkiestry w połączeniu z innymi zespołami wzięła udział w Festiwalu w Warszawie 
w r. 1955 po sześciotygodniowym obozie przygotowawczym. Za swą pracę i działalność orkie-
stra otrzymała dyplom za udział w eliminacjach wojewódzkich w r. 1955, za Festiwal Młodzieży 
w Warszawie, za udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Orkiestr Rejonu Tarnobrzeskiego w r. 
1958, a jej kapelmistrz W. Kazior otrzymał dyplomy i odznakę 1000-lecia. Szczytowym uzna-
niem dla pracy zespołu było nagranie dwu utworów przez Polskie Radio w Rzeszowie przez red. 
Wala. Utwory te stały się tłem audycji radiowej pod nazwą „kolbuszowskie piosenki”.

Wielu członków zespołu Walentego Kaziora wyjechało do innych miast, podejmując inne 
zawody. I tak np. solistą orkiestry w WSK Mielec jest jego uczeń St. Maziarz, który w naszej 
orkiestrze grał przez 10 lat. Byli jego uczniowie: Baran, Kapusta i Tęcza – to dziś magistrowie, 
którzy pracują w różnych zawodach i grają w orkiestrach. Kilku z nich gra na Śląsku w orkie-
strach górniczych.

3. Na kolbuszowskiej Saharze
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 prze-
prowadzili wysiedlenie ludności. W tym wypadku nie tylko przepędzano ludność, ale także nisz-
czono jej domy i dobytek. We wsiach tych ulegały dewastacji (czasem wprost barbarzyńskiej) 
również szkoły. Działo się to w takich miejscowościach jak: Nowa Wieś, Niwiska, Przyłęk, 
Kosowy, Trześń, Ostrowy Baranowskie, Ostrowy Tuszowskie, Hadykówka, Majdan, Huta Ko-
morowska, Komorów, Klatki, Krzątka, Raniżów, Wola Raniżowska, Brzostowa Góra, Wola Ru-
sinowska, Rusinów, Zielonka; w szkołach zniszczono sprzęt i akta szkolne.

Zespół teatralny Marii 
Siedmiograj podczas 
wystawiania sztuki „U Wita 
Stwosza” . Archiwum MDK
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Z wymienionych szkół aż 19 uległo całkowitej rozbiórce. W ten sposób z 59 szkół istnie-
jących przed r. 1939 pozostało tylko 40. Obiekty szkolne, jak i inne obiekty kulturowe, nisz-
czały w czasie okupacji, nie poddawane zabiegom remontowym. 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 wkroczyły na Kolbuszowszczyznę, znisz-
czenia wojenne w tej dziedzinie naszego życia były tak wielkie, że trzeba było zaczynać 
na nowo od fundamentów, jeśli chodzi o bazę materialną i zakresie kultury, nauki i oświaty. 
Nie lepiej również przedstawiała się sprawa kadr pracowników kulturalno-oświatowych. I tu woj-
na i okupacja przyczyniła się do ogromnych strat i szczerb w materiale ludzkim. Część nauczycieli 
i oświatowców zginęła na wojnie w 1939 r., część przerzedziły niemieckie więzienia i obozy 
śmierci (np. zginął nauczyciel Jan Leśniewicz), sporo zabrały działania wojenne w różnych czę-
ściach walczącego z nazizmem świata.

Po wojnie zaś wielu nie wróciło do kraju. Okupant bowiem czynił wszystko, by wytę-
pić 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 nauczycielki naszego powiatu przeniesiono na teren powiatu rzeszow-
skiego, z którego znowu ściągnięto na nasz teren nauczycieli zasiedziałych od ośrodków ich 
dotychczasowej pracy i działalności.

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 sierpnia 1944 roku przez Powiatową Radę Narodową na stanowi-
sko komisarza ds. oświaty. 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 trud-
ności. 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 i w Krzątce). Nauczyciele uczyli w ciężkich warunkach, 
nie mając mieszkań i otrzymując bardzo niskie pobory.

Razem z otwarciem szkół wiejskich powstał i zaczął się rozwijać bardzo szybko i niezwykle 
dynamicznie amatorski ruch artystyczny na terenie wsi, obejmując swym zasięgiem wiele miej-
scowości 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, wiejskich domach kultury. Zespoły te istniały w różnych stro-
nach naszego powiatu. Praca ich była na różnym poziomie, różne były też jej efekty.

Nie chcąc moich szanownych kolegów – nauczycieli (ani nikogo) obrażać, pisać będę  
o nich w porządku alfabetycznym nazw poszczególnych miejscowości.
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I tak:
W Cmolasie istniał wcale aktywny i popularny zespół teatralny, prowadzony przez mojego 

ucznia, miejscowego nauczyciela Czesława Bielenia. W Domatkowie działał od roku 1956 do-
piero zespół teatralny, który co roku wystawiał dwie sztuki sceniczne, a kierowniczką i reżyserką 
jego była nauczycielka Cecylia Brózda. 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 kie-
rowała nauczycielka (kierowniczka szkoły) Maria Maciąg. W skład tego zespołu wchodzi-
ła 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.

Równie aktywny był zespół teatralny w Hucie Komorowskiej mojego byłego ucznia, kie-
rownika miejscowej Szkoły Podstawowej Adama Kopcia. Zespół ten powstał wkrótce po za-
kończeniu 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 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 po-
wiatu 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 kon-
tynuacją 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.

Zespół teatralny PDK, w środku siedzi  Michał Czartoryski. Zbiory Państwa Szilerów
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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 chęt-
nych i opiekuna przestał istnieć.

W latach 1946-1949 istniał w Lipnicy amatorski zespół muzyczny, przejawiający dość 
żywą działalność w swoim środowisku. Zbudowanie Wiejskiego Domu Kultury w Majdanie 
przyczyniło się do powstania tu amatorskiego zespołu teatralnego. Od roku 1963 zaczął tu tak-
że 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 dyrektor szkoły nasz były uczeń z Liceum dla pracujących, 
p. Jagodziński, który ponadto prowadził zespół muzyczny z młodzieży szkolnej i pozaszkolnej 
złożony.

W Nienadówce, rodzinnej wsi Jana Bolesława Ożoga, powstał i występował zespół te-
atralny, 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 sku-
piła 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 z nim sukcesy 
w Nienadówce i okolicy.

W Nienadówce Górnej w latach 1946–1950 działał jeszcze drugi zespół teatralny, pro-
wadzony 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 prowa-
dzony 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 wystawiono sztuki teatralne. W roku 1967 powstał i dzia-
łał 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 za 
sceną. Marian prowadził również drugi zespół muzyczny. Oba te zespoły, mimo trudnych wa-
runków, pracowały solidnie, często dając swe występy.

W Raniżowie, małej, ciasnej świetlicy zespół teatralny prowadziła pani Klotylda Piwi-
rotto, 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.

W Siedlance z zespołem teatralnym pracował Marian Górecki, kierownik Szkoły Pod-
stawowej. Ten uzdolniony plastyk i muzyk prowadził również zespół muzyczno-wokalny, 
w czym wielce pomocną 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 skupiał on ponad 20 osób w różnym wieku. W miejscowej świetlicy ZMP tenże 
sam Andrzej Kot prowadził też zespół muzyczny i taneczny, a od roku 1950 pracował tu jeszcze 
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trzeci zespół w Szkole Podstawowej. Był to zespół taneczny, którym kierowała miejscowa na-
uczycielka 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 
swą pracę w 1953 roku. O efektach jego pracy świadczy zdobycie III miejsca w eliminacjach po-
wiatowych 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 uzyskał stopień magistra, mógł dalej z właściwą sobie energią, kontynuować 
pracę w zespole teatralnym. Był to jeden z najlepszych i najbardziej aktywnych zespołów w na-
szym powiecie, o czym świadczy wystawienie przez ten zespół aż 16 sztuk teatralnych.

W roku 1952 powstał zespół teatralny w Turzy, którego kierowniczką była najpierw na-
uczycielka pani Elżbieta Niedziocha, a potem również nauczycielka Irena Bieniek.

Od 1955 roku w Woli Raniżowskiej pracował zespół teatralny, taki sam zespół działał tak-
że w Zielonce, a kierownikiem jego był dyrektor Szkoły Podstawowej, Czesław Kata.

4. Z czym i jak do widza?
W latach 1955 – 1956 byłem instruktorem zespołów artystycznych w PDK w Kolbuszo-

wej. Jeździłem w teren by istniejącym tu zespołom udzielać instruktażu i pomocy reżyserskiej. 
W ten sposób docierałem prawie do wszystkich wówczas działających w powiecie zespołów,  
a 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 kontakty osobiste  
z innymi zespołami w powiecie, gdyż prowadząc ze swoim zespołem ożywioną „akcję objaz-
dową” 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”. Dlatego mogę również przypomnieć wszem 
i wobec i każdemu z osobna jaki to repertuar dawały nasze zespoły, z czym i jak wychodziły do 
swych widzów.

W ciągu swego dwudziestoletniego istnienia zespół teatralny im. A. Fredry przy PDK 
przygotował i odegrał następujące sztuki sceniczne: „Zemstę”, „Pana Geldhaba”, „Zrzędność 
i przekorę” A. Fredry, „Posażną jedynaczkę syna starego” A. Fredry, „Lekarza mimo woli” 
i „Szelmostwo Skapena” Moliera, „Karczmę pod czarnym wąsem” J. Broszkiewicza, „Nowe 
Przygody Szewejka” A. Sterna, „Końskie nazwisko” A. Czechowa, „Wyspę Pokoju” E. Pietrowa 
oraz „Roztwór prof. Pytla” Br. Winawera. Zespół teatralny Marysi Siedmiograjowej wystawił 
„U Wita Stwosza” M. Mazurowej i „Ciotunię” A. Fredry.

Pan E. Winiarski dał z MO sztukę L. Kruczkowskiego pt. „Odwety”, a w Hucinie pani Ma-
ria Maciąg wystawiła „Wiesława” K. Brodzińskiego, „Skarb Stefana Zięby” i „Raz na ludowo”. 
Agnieszka Cielanowska z Nienadówki dała dwie sztuki, a to: „Jubileusz” A. Czechowa i „Szki-
ce węglem” Henryka Sienkiewicza. W Nienadówce Górnej wystawiono „Karpackich górali”  
J. Korzeniowskiego oraz „Grube ryby” Bałuckiego. Kol. Marian Dudek zaś w Przyłęku odegrał 
ze swoim zespołem „Zemstę” A. Fredry i „Lekarza mimo woli” Moliera. W Siedlance grano 
„Zaloty” Janka Kupały. W Trzebosi A. Kot dał napisane przez siebie widowiska, a to: „Nasz 
plon” i „Żniwiarze”. Pani Piworotto z Raniżowa przygotowała i wystawiła trzy sztuki a miano-
wicie: „Niedźwiedzia” Czechowa, „Sukienkę” Prusa oraz „Z różnych sfer” E. Orzeszkowej. 
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Najwięcej sztuk przygotował i odegrał Stasiu Wąsowicz ze swoim zespołem z Trzęsówki. 
20 stycznia 1954 r. zaprezentował sztukę pt. „Czarniecki i jego żołnierze”, 25 maja tegoż roku 
wystawił dramat o powstaniu śląskim pt. „Wzgórze 45”. 2 stycznia 1955 roku odegrano sztukę 
o temacie walki o społeczne wyzwolenie pt. „Zielone gałęzie”. 20 lutego tego roku publiczność 
oglądała inscenizację powieści St. Czernika pt. „Uniwersał Czarnieckiego”. W styczniu 1956 r. 
wystawiono „Jasełka” L. Rydla i „Zaloty”. 20 marca tegoż roku odegrano 3 humoreski Lechowi-
cza pt. „Cioci na wydaniu”, 18 października 1961 roku oglądaliśmy „Garść bursztynu”, w grudniu 
1962 roku „Wicka i Wacka”, w styczniu 1963 r. „Domek z ogródkiem”, 21 marca w tym samym 
roku „Małżeństwo z musu” Moliera. W roku 1965 śmialiśmy się z „Nowych przygód Szwejka”. 
W tymże roku widziałem jeszcze dwie sztuki: „Skarb Stefana Zięby” i „Milion”.

Pisząc o repertuarze teatralnym, nie mogę pominąć również repertuaru wokalno-mu-
zycznego, z jakim do widza wychodziły nasze zespoły amatorskie tego typu. Nie znam się 
na tych sprawach, ale pamiętam, że prezentowały się one przede wszystkim z utworami 
o regionalno-ludowym charakterze rzeszowskim oraz w ogóle pieśniami, utworami muzycznymi 
i tańcami ludowymi polskimi i obcymi. Kultura bowiem ludowa we wszystkich swoich dziedzi-
nach doszła wreszcie do właściwej godności.

Wszystkie zespoły (miejskie i wiejskie), które tak samorzutnie i w tak dużej ilości powsta-
ły zaraz po wojnie w naszym powiecie, borykały się z brakiem tekstów sztuk do grania i musiały 
je zdobywać w rozmaity sposób. Mimo to w ich repertuarze widzimy dość wielką różnorod-
ność. Nie brak w nim sztuk klasyków polskich (Brodziński, Fredro, Bałucki, Rydel, Korze-
niowski, Kruczkowski) i obcych (Molier, Pietrow, Czechow). Nie brak też utworów scenicz-
nych poważnych (Broszkiewicza, Czernika, Korcellego, Mazurowej) i komediowych (Sterna, 
Winowera). Wystawiono inscenizacje utworów naszych wybitnych prozaików: Orzeszkowej, 
Prusa, Sienkiewicza. Nie pominięto też „produkcyjniaków” tak aktualnych w okresie stalinizmu 
(„Co komu winna spółdzielnia gminna”), które mimo swych słabych wartości artystycznych miały 
i dodatnie swe strony, zmuszając odbiorców do myślenia, jednych denerwując, innych zachęca-
jąc do krytyki i wywołując u nich niesmak.

Zespół teatralny PDK. Michał Czartoryski siedzi czwarty od lewej. Zbiory Państwa Szilerów
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Zapotrzebowanie społeczne w naszym powiecie na słowo polskie, które można było 
wchłaniać z rozkoszą, na pieśń i muzykę polską, które szły do odbiorców ze sceny, było ogrom-
ne po okresie okupacji, kiedy język polski, polska pieśń i muzyka były w pogardzie u okupanta, 
a dla narodu naszego były sprawą zakazaną. Ludzie-odbiorcy naszego powiatu cieszyli się, 
że z tą prześladowaną przez hitlerowców mową polską, z ojczystą, swojską pieśnią i muzyką 
przyjeżdżały do nich nasze zespoły. Delektowali się więc nimi i radowali.

Praca wszystkich zespołów amatorskich w naszym powiecie szła w dwu kierunkach, a to: 
właściwej roboty teatralnej i rozwijania życia towarzyskiego. Robota teatralna polegała na pró-
bach, dawaniu przedstawień i wyjazdach w teren. Wieczorami najczęściej (bo większość członków 
pracowała zawodowo) świetlice szkolne i domy kultury zapełniała brać aktorska (także śpiewacy, 
tancerze i muzycy), która odbywała swe próby, najpierw czytanie przy stole, a później ruchowe 
na scenie. Przed każdą próbą czytaną nowej sztuki, którą zespół brał na swój warsztat, kierow-
nik zespołu zaznajamiał swój zespół z autorem sztuki, jego życiorysem i twórczością, epoką,  
w której akcja się rozgrywała, a treścią sztuki, jej ideologią i osobami. Zwłaszcza dużo się mówiło 
o występujących w niej postaciach, poza tym szkicowało się scenerię sztuki, jej dekoracje, stroje 
i charakteryzację poszczególnych osób. Była to praca oświatowa w samym zespole. Kiedy sztu-
ka została odpowiednio przygotowana i zapięta na ostatni guzik, odbywaliśmy próbę generalną, 
a potem dawaliśmy premierę dla publiczności w swojej miejscowości. Przed premierą, jak rów-
nież przed każdym następnym przedstawieniem, zawsze kierownik zespołu miał słowo wstępne 
dla widzów, w którym mówił o autorze i sztuce. W ten sposób prowadziliśmy pracę oświatową 
wśród szerokich rzesz odbiorców.

A później następowały wyjazdy ze sztuką w teren naszego powiatu; każdy zespół prowa-
dził tę akcję objazdową. Gdyby zliczyć swe wyjazdy do innych miejscowości w całym powiecie 
(a czasem i poza powiat) każdego zespołu, powstałaby wcale niebagatelna cyfra wszystkich wy-
jazdów ogółem. Pamiętam najlepiej wyjazdy swojego zespołu przy PDK w Kolbuszowej. Otóż 
zespół mój prawie ze wszystkimi swymi sztukami (a było ich 11) był w następujących wsiach 
powiatu: w Dzikowcu, Raniżowie, Zielonce, Sokołowie, Górnie–wsi i Górnie–sanatorium, 
w Trzebosi, Nienadówce, Siedlance, Przyłęku, Komorowie, Majdanie, Hucie Komorowskiej, 
Niwiskach, Przedborzu, Kolbuszowej Górnej i Dolnej, Weryni, Kupnie i Widełce. Poza tym 
kilkakrotnie wyjeżdżał poza granice powiatu kolbuszowskiego, a mianowicie do Mielca, gdzie 
grał w sali kina „Bajka”, do Dębicy i Głogowa.

Zespół Marysi Siedmiograjowej z „Ciotunią” objechał też sporo wsi naszego mikroregionu. 
Podobnie Julek Jabłoński ze swoimi chórami i kapelą ludową objeżdżał różne wsie w powiecie, 
a także orkiestra dęta, która wystąpiła w ponad 20 miejscowościach, a to: w Kolbuszowej Górnej 
i Dolnej, Siedlance, Przyłęku, Komorowie, Hadykówce, Hucie Komorowskiej, Majdanie, Krząt-
ce, Woli Raniżowskiej, Wilczej Woli, Dzikowcu, Weryni, Raniżowie, Trzebosi, w Sokołowie, 
Górnie, Widełce, Przedborzu, Staniszewskim, Domatkowie i Niwiskach. Wyjeżdżała ona także 
poza powiat – do Głogowa, Bratkowa, Tarnobrzegu, Tarnogóry i Rzeszowa.

Każdy 1 Maja i Październik stawały się okazją do jej udziału w Akademii: wtedy to ona 
(i chór) dawali swój występ w części artystycznej. Poza tym organizowali capstrzyk ulicami mia-
sta. Rano grała pobudkę, później brała udział w pochodzie na stadion (około 2 km drogi), w końcu 
przygrywała defilującym (45-60 min.). Był to ogromny wysiłek dla orkiestry o tak małym składzie 
(18 osób). Prócz tego brała czynny udział w innych imprezach: w obchodzie Święta Odrodzenia 
i Wielkiej Rewolucji Październikowej, w uroczystościach związanych z 300-leciem Kol-
buszowej, Sokołowa i Raniżowa, w odsłonięciu pomników i tablic, w otwarciu nowych 
szkół, w oddaniu linii kolejowej Rzeszów-Kolbuszowa i w święcie 1000-lecia Państwa pol-
skiego. W wielu okolicznych wsiach wystawił swe sztuki zespół Bielenia z Cmolasu, zespół 
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z Domatkowa kol. A. Kuny bywał w Przedborzu i Niwiskach, a kol. M. Maciąg wyjeżdżała 
do Niwisk, Trześni, Siedlanki, Ostrów Tuszowskich, Jagodnika, Przyłęka, Hucisk, Nowej Dęby 
i Smoczki (w powiecie mieleckim). Poza tym z inicjatywy tego ostatniego zespołu Klub Młode-
go Rolnika zorganizował „Zgaduj zgadulę” na tematy polityczne. Przygotowywał uroczystości 
z okazji rocznic państwowych i świąt narodowych, kilka razy zaś urządził spotkania z oficerami 
Ludowego Wojska Polskiego.

Do pobliskich wsi wyjeżdżał też zespół z Huty Komorowskiej Adasia Kopcia, z Majda-
nu Królewskiego zespół „Amator”, z Mazurów zespół kier. szkoły Jagodzińskiego. Ten zespół 
za uzyskane z występów pieniądze organizował wycieczki członków, Koła Gospodyń Wiejskich 
i młodzieży szkolnej do Oświęcimia, Krakowa, Wieliczki, Warszawy, Nowej Huty, Łańcuta 
i Bieszczad.

Zespół z Nienadówki Górnej z „Karpackimi Góralami” odwiedził Sokołów, Górno 
i Trzeboś, a w naszej Nienadówce sztukę tę odegrano 3 razy. Zespół taneczny z Nienadów-
ki Środkowej spotkał się z przedstawicielami Ludowego Wojska Polskiego i na dożynkach 
ze społeczeństwem, wyjeżdżał także do Zielonki na otwarcie Wiejskiego Domu Kultury 
do Sokołowa na Dzień Nauczyciela i do Medyni Głogowskiej; koledzy Marzec i Dudek także 
prowadzili akcje objazdowe.

Największą akcję objazdową ze swym zespołem podjął Staszek Wąsowicz z Trzęsówki. 
Ze sztuką „Czarniecki i jego żołnierze” był w Ostrowach Baranowskich, a „Uniwersa-

Jedna ze sztuk Fredry w wykonaniu zespołu teatralnego PDK. Zbiory Państwa Szilerów
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łem Czarnieckiego” w Hadykówce i Ostrowach Tuszowskich, z „Betlejem Polskim” Rydla 
w Kosowach, z „Zalotami” również tam, „Ciotunię na wydaniu” wystawił w Ostrowach Tuszow-
skich i Kosowach, „Nowe Przygody Szwejka” w Ostrowach Tuszowskich, Jagodniku, Hucinie  
i Niwiskach. Zespół ten organizował również wycieczki swoich członków na występy „Mazow-
sza” i „Śląska”, na operę „Halka”, urządzał spotkania i przyjęcia towarzyskie w Trzęsówce dla 
zespołów teatralnych z Ostrów Tuszowskich, Ostrów Baranowskich, Kosów, Siedlanki, Cmola-
su i Poręb Dymarskich.

Trzeba bowiem wiedzieć, że jedną z licznych form pracy i życia naszych zespołów były 
wzajemne spotkania po odegraniu spektaklu, na których najpierw omawiano sztukę i dzielono 
się uwagami na temat swej roboty, a potem urządzano wspólne zabawy towarzyskie, które nie 
obywały się bez popisów recytatorskich, śpiewaczych i choreograficznych. Nie sposób byłoby wy-
liczać owych wszystkich wyjazdów, objazdów, rozjazdów naszych zespołów po terenie powiatu.

Gdy tylko nadeszła niedziela lub święto, ruszały zespoły w różne strony powiatu, krążyły 
po okolicznych wsiach i osiedlach tak, że często można je było widzieć na ówczesnych drogach 
kolbuszowskiej Sahary, a drogi te były pełne dziur i wybojów, trudne i ciężkie do przejazdu 
i przebycia. Nie zrażały one jednak naszych amatorów – zapaleńców, którzy jeździli po nich róż-
nymi środkami lokomocji. A owe środki lokomocji były wcale oryginale. Najczęściej jeździło 
się w teren początkowo na zwykłych furmankach i wozach chłopskich, drabiniastych lub ple-
cionych, z których jedne wiozły aktorów, a drugie dekoracje. Niezbyt wygodnie było na tych fu-
rach, a tak ciasno, że wyglądaliśmy na nich jak Żydzi przed wojną jadący na jarmark. Koła tłukły 
o kiepską nawierzchnię dróg, wozy skakały po kamieniach i zapadlinach; trzęsły się furmanki, 
trzęśliśmy się też jak maturzyści przed egzaminem dojrzałości. Później nastały nieco wygod-
niejsze środki lokomocji, bo luksusowe jak na owe czasy, gdy to chłopi kolbuszowscy zaczęli na 
koła swych wozów nakładać gumy. Pamiętam jak to cieszyliśmy się z Marysią Siedmiograjową, 
gdyśmy takimi ogumionymi wehikułami objeżdżali wsie z „Ciotunią” pana Fredry.

Z kolei zaczęliśmy wędrować po powiecie pekaesowymi „stonkami” czyli z ciężarowych 
samochodów porobionymi wozami osobowymi o wysokich schodach i specjalnie dobudowaną 
na nich budą, a dekoracje jechały po staremu na chłopskich furmankach. Wreszcie nastały dla 
nas lepsze czasy. Jeździliśmy wraz z dekoracjami ciężarowym samochodem, który to po wie-
lu zabiegach przydzielały nam kolbuszowskie zakłady pracy i instytucje albo wynajmowały 
za niemałą gotówkę. W końcu nadszedł czas, gdy Pedek kolbuszowski otrzymał wreszcie własny 
wóz. Niestety miałem pecha, ponieważ wtedy akurat znalazłem się poza amatorskimi zespołami 
w związku ze złym stanem zdrowia i emeryturą.

W jakich to warunkach odbywały się nasze przedstawienia w terenie? Pożal się Boże! Naj-
częściej grało się w klasach szkolnych, w salach szkolnych ze sceną, w świetlicach wiejskich, 
małych, ciasnych, brudnych, zaniedbanych, bez światła elektrycznego, przy lampach naftowych, 
z czego dumny być musiał ich wynalazca, Łukasiewicz z Krosna. Siedzenia dla publiczności 
kombinowaliśmy ze szkolnych ławek i desek układanych na cegłach, krzesłach i taborety zno-
siliśmy z okolicznych mieszkań prywatnych. Mój zespół był w nieco lepszym położeniu, gdyż 
dysponował własnym dynamkiem elektrycznym. Nie narzekaliśmy jedynie na brak widzów, po-
nieważ sale zawsze były pełne, ba, oblepione wprost nawet nimi. Byli to odbiorcy różnej płci, 
wieku i profesji.

Warunki takie jednak nie zrażały nas nigdy, choć męczyły i wyciskały z aktorów – orga-
nizatorów siódme poty, którzy grali w zaduchu i pomieszczeniach wielce odtlenionych. Śmie-
chem, humorem i wesołą miną nadrabialiśmy wszelkie braki i niewygody. I robiliśmy dalej 
swoją robotę... A myślę, że dobrą robotę!
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5. Smutki i radości
Każdy zespół w czasie swego istnienia i pracy przeżywał swoje smutki i radości 

w zależności od tego czy towarzyszyły mu niepowodzenia czy też pomyślne efekty i aplauz. 
Smucili się wszyscy członkowie zespołów, gdy ktoś opuszczał ich szeregi, wyjeżdżając do in-
nego miejsca pracy, wychodząc za mąż, żeniąc się, gdy napotykali na różne trudności w reali-
zacji swoich oświatowych i artystycznych zamierzeń, na trudności ze zdobyciem tekstów sztuk  
(o które wówczas było niełatwo), z dekoracjami, strojami, charakteryzacją, środkami lokomocji, 
z brakami scenicznymi, niezrozumieniem u władz, obojętnością części społeczeństwa.

Otaczała nas również grupa ludzi życzliwych, zachęcających do pracy, pomagających nam 
w niej i cieszących się z jej pozytywnych wyników. Do takich ludzi należał przede wszystkim 
mój sympatyczny uczeń i wychowanek kolbuszowskiego Liceum Maciej Skowroński, entuzja-
sta pracy k.o., aktualny wtedy kierownik Oddziału Kultury Prezydium Pow. Rady Narodowej 
w Kolbuszowej. Interesował się on chórem, orkiestrą i zespołami teatralnymi przy PDK, ale jego 
pomoc sięgała do wszystkich zespołów w powiecie. Pamiętam jak to przygotowywał makiety scen 
do moich przedstawień, jak komponował dekoracje, jak sam je wykonywał on to z prof. Jabłoń-
skim i ze mną organizował często wspólne spotkania towarzyskie, na które przychodzili nie tylko 
członkowie naszych zespołów, lecz również ich najbliżsi – żony, mężowie, narzeczone, narzeczeni, 
znajomi, przyjaciele, sympatycy. Zebrania te odbywały się początkowo w sali widowiskowej lub 
w świetlicy PDK, a później w oryginalnie i pomysłowo urządzonej przez Macieja piwnicy pod 
sceną , którą to członkowie na cześć swego kierownika i reżysera nazwali „Jamą Michalikową”.

Poza Maćkiem Skowrońskim wydatnie w pracy mojego zespołu i innych zespołów poma-
gali, wykazując dużo inwencji i spory wkład pracy, amatorzy – plastycy, a to: Marysia Siedmio-
grajowa, Józef Augustynowicz i Józef Rauch, w obsłudze sceny, światła, montażu dekoracji zaś 
Mieczysław Blat, woźny PDK, kulawy, zwany Hefajstosem lub Kurdimolem (od ulubionego 
swego powiedzonka „kur di mol”), Bolesław Serafin i Jerzy Szafrański.

Zespół teatralny PDK. 
Zbiory Państwa Szilerów
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Nad całością ruchu amatorskiego w mieście i na wsi czuwał, pomagał w reżyserce, starał się 
o dekoracje i stroje, sam grał jako aktor, śpiewał i tańczył, entuzjasta teatru, bardzo uzdolniony 
i aktywny wówczas kierownik PDK, Zenon Stępień. Wiele cennych uwag i porad, dużo cie-
płych, serdecznych słów uznania i pochwały nie skąpiła nam pani Eugenia Maciągowa, zapalona 
zwolenniczka ruchu amatorskiego i literatury oraz matka jednego z najzdolniejszych krytyków 
młodego pokolenia Włodzimierza Maciąga. Słowa uznania tych ludzi, ich konkretna, namacalna 
pomoc cieszyły nas i budziły wiarę i otuchę w celowość i wartość naszej pracy w amatorskim 
ruchu artystycznym na terenie miasta i wsi.

Cieszyły nas także inne sprawy. Oto na przykład w moim zespole z inicjatywy samych 
członków powstała Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, która przychodziła z pomocą materialną 
aktorom będącym w potrzebie. Oto Walenty Kazior – kierownik orkiestry – został delegatem 
na Kongres Kultury Polskiej w roku 1965. Oto prof. Julian Jabłoński odniósł sukces ze swoim 
chórem na eliminacjach ogólnokrajowych w Olsztynie w roku 1955, zdobywając zaszczytne 
III miejsce. Oto on z moim zespołem urządził zabawę sylwestrową, w czasie której członkowie 
naszych zespołów zamienili się w plastyków, robotników i kelnerów, sami obsługując gości, 
dochód z zabawy poszedł na cele działalności artystycznej zespołów w powiecie.

Cieszyliśmy się, gdy do naszych szeregów, prócz nauczycieli przychodzili ludzie in-
nych zawodów, tacy jak amator, twórca ludowy z Trzebosi, A. Kot i Agnieszka Gielarowska 
z Nienadówki, gdy sukcesy odnosiły poszczególne zespoły, a w nich poszczególni aktorzy – 
amatorzy, ci którzy ukochali sztukę i dla niej poświęcali swój wolny po pracy czas.

Cieszyliśmy się wreszcie bardzo, kiedy to o amatorskim ruchu artystycznym 
w Kolbuszowej, mieście i powiecie, pisała ówczesna prasa rzeszowska, a to: „Nowiny Rzeszow-
skie” i „Nowiny Tygodnia”, gdy „Nowiny Rzeszowskie” z roku 1955 w artykule pod nagłów-
kiem „Zespoły amatorskie w Roku Odrodzenia między innymi donosiły:

„W ramach uroczystego obchodu Roku Odrodzenia na terenie województwa rzeszowskiego 
z inicjatywy Wydziału Kultury Prezydium WRN szereg zespołów przygotował sztuki auto-
rów współczesnych, ilustrujących życie wybitnych przedstawicieli Odrodzenia Polskiego 
(…) zespół dramatyczny DK w Kolbuszowej dał premierę „U Wita Stwosza” Marii Mazu-
rowej w reżyserskim opracowaniu Marii Siedmiograjowej”.

Gdy o tym samym przedstawieniu pisała prasa rzeszowska jeszcze dwukrotnie:

„Przy dużej pomocy wydziału Prezydium PRN amatorski zespół teatralny PDK 
w Kolbuszowej dla uczczenia II Zjazdu Partii wystawił sztukę Marii Mazurowej >> 
U Wita Stwosza<<, która tematycznie związana jest z wiekiem odrodzenia w Polsce.” „Ama-
torski zespół teatralny PDK w Kolbuszowej postanowił uczcić II Zjazd Partii, wystawiając 
sztukę Marii Mazurowej >>U Wita Stwosza<<, która tematycznie związana jest z wiekiem 
Odrodzenia w Polsce. Ambitne zobowiązanie amatorów zostało zrealizowane i 16 stycznia 
zespół wystawił sztukę bezpłatnie dla mieszkańców Kolbuszowej”.

Gdy o chórze PDK w Kolbuszowej „Nowiny Rzeszowskie” pisały w r. 1955:

 „Społeczeństwo Kolbuszowej obchodziło w bieżącym miesiącu uroczystość dziesięciolecia 
pracy artystycznej zespołu chóralnego przy Powiatowym Domu Kultury. W uroczystości udział 
wzięli przedstawiciele partii, władz powiatowych i miejskich, organizacji społecznych oraz licz-
nie zebrana publiczność. Dyrygent chóru, ob. Julian Jabłoński, został udekorowany medalem 
dziesięciolecia, najstarsi śpiewacy ob. ob. J. Chodkiewicz, Furgał, H. Czartoryska, Pikulski – 
otrzymali dyplomy uznania, wielu innych obdarowano pamiątkowymi książkami”.
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Gdy w innym numerze przed V Światowym Festiwalem Młodzieży i Studentów 
w Warszawie pisała, że:

„Jeżeli chodzi o zespoły śpiewacze, to na pewno szczycić się będziemy na Festiwalu takimi 
zespołami, jak chór PDK z Kolbuszowej”.

Gdy „Nowiny Rzeszowskie” donosiły, iż:

„spośród biorących udział w eliminacjach centralnych zajął miejsce III chór PDK 
w Kolbuszowej”.

   

 
Gdy to samo prasa pisała w roku 1956:

„>>Nowe przygody Szwejka<< w adaptacji Anatola Sterna przygotował zespół teatralny 
Powiatowego Domu Kultury w Kolbuszowej (…) Premiera sztuki Sterna obchodziła w Kol-
buszowej żywe zainteresowanie, o czym świadczyła po brzegi wypełniona sala. W okresie 
od maja do sierpnia zespół kolbuszowskiego PDK planuje występy z >>Nowymi przygoda-
mi Szwejka<< w wielu wsiach i gromadach swego powiatu”.

Gdy w roku 1958 „Nowiny Rzeszowskie” w art. pt. „Kolbuszowscy aktorzy w wiejskich świe-
tlicach” donosiły:

„Zespół teatralny im. A. Fredry Domu Kultury w Kolbuszowej odwiedził w ostatnią nie-
dzielę Przyłęk i Ostrowy Tuszowskie, wystawiając w tamtejszych świetlicach sztukę B. 
Winawera „Roztwór prof. Pytla”. Sztuka (…) spotkała się z serdecznym przyjęciem. Była 
ona już dwukrotnie wystawiona w Kolbuszowej a ponadto zespół odwiedził z nią ostatnio 
Górno, Trzeboś i Przedbórz.”

Szelmostwa Skapena w wykonaniu zespołu teatralnego PDK. Zbiory Państwa Szilerów
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6. „Ku pożytku dobra spólnego”
Ostatnio często się słyszy w różnych „rodaków” rozmowach takie pytania:

Po co robić amatorskie zespoły artystyczne, skoro mamy teatry, orkiestry, radio i telewizję? Po co 
wysilać się na różnego rodzaju zespoły amatorskie, skoro radio już jest zjawiskiem powszechnym, 
a telewizja rozrasta się coraz bardziej, zyskując sobie coraz więcej abonentów?

Już częściowo napisałem w swoich wspomnieniach i odpowiedziałem na te pytania 
i owe wątpliwości. Chciałem jeszcze dodać kilka argumentów na to, że głoszący takie opinie  
i sądy nie mają racji.

Po pierwsze – teatr państwowy, aby mógł całemu społeczeństwu przekazać grane przez 
siebie sztuki, musiałby dojechać do każdego środowiska, do każdej wsi i osady, względnie mu-
siałaby istnieć i działać w nich. Wiemy jednak, że aktualnie istniejące w wielkich ośrodkach 
i miastach teatry państwowe, mimo swej akcji objazdowej, nie mogą wszędzie dojechać i wysta-
wić swych spektakli, to samo odnosi się do orkiestr symfonicznych (i innych) czy państwowych 
zespołów pieśni i tańca w rodzaju „Mazowsza” czy „Śląska”.

Po drugie – jeszcze nie ma radia w każdym domu i jeszcze dużo wody upłynie 
we wszystkich rzekach naszego kraju (i w kolbuszowskim Nilu także), zanim proces populary-
zacji radia zostanie zamknięty.

Po trzecie – nawet telewizja, która umożliwia bezpośrednią percepcję, nie zastąpi też 
i nie zlikwiduje ruchu amatorskiego, tym bardziej, że w porównaniu z radiem jest ona mniej od 
niego upowszechniona.

Po czwarte – radio nigdy nie zastąpi bezpośredniej, wizualnej percepcji, zwłaszcza teatral-
nej, ale również i muzycznej, chóralnej i tanecznej.

Po piąte – jest jeszcze jedna sprawa, która każe nam sugerować i być przekonanym, iż ruch 
amatorski w ogóle będzie istniał nawet w wypadku stuprocentowego upowszechnienia radia 
i telewizji: każdy bowiem obywatel ma prawo ( prawo takie musi mieć) do rozwijania swoich 
różnorodnych talentów, zainteresowań i upodobań, ma prawo do rozwijania swego pełnego czło-
wieczeństwa, do rozwoju swej psychiki, większych i innych możliwości nie znajdzie nigdzie, 
jak tylko i jedynie w szeroko rozwiniętym ruchu amatorskim, a zatem we wszystkich różnora-
kich zespołach artystycznych. 

A więc czy kryzys amatorskiego ruchu artystycznego?
 Chyba nie, bo na pewno jeszcze nie!

Jestem głęboko przekonany i wierzę, że amatorski ruch artystyczny jest i będzie zawsze wiel-
kim zapotrzebowaniem społecznym, ogromną potrzebą kulturalną człowieka, jest zatem wielką  
i umotywowaną potrzebą w naszym powiecie. I dlatego musi być kontynuowany jako niezwykle 
wartościowy przejaw procesu kulturowego jaki obserwujemy w Polsce, bo zmierza w dwu róż-
nych kierunkach: umożliwia każdemu człowiekowi w społeczeństwie pełny rozwój jego psychiki 
i pozwala mu na jego udział nie tylko w konsumowaniu dóbr kulturalnych, ale w ich współtwo-
rzeniu; poza tym prowadzi do całkowitego upowszechnienia kultury w naszym państwie.

KONIEC
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 Michał Czartoryski (1911-1986) urodził się w Czortkowie na Kresach Południowo-
Wschodnich. Jego pochodzenie od arystokratycznej rodziny Czartoryskich jest bardzo możliwe, 
ale ojciec był zwykłym pracownikiem austriackiej kolei. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
rodzina przeniosła się na kilka lat na Górny Śląsk gdzie Michał skończył pierwsze klasy gimnazjum 
w Królewskiej Hucie (dzisiaj Chorzów). Jeszcze w latach 20. rodzina wróciła na Kresy. Maturę 
zdał w 1931 roku w Trembowli (woj. tarnopolskie) i jeszcze w tym samym roku rozpoczął studia 
na wydziale prawa Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Kierunek studiów wybrał ojciec, 
sam Michał nie mógł się w nim odnaleźć. Marzył o polonistyce. Jeszcze w Wilnie bywał na 
wykładach polonisty, profesora Kazimierza Kolbuszewskiego, z którym nawiązał znajomość  
i który miał prawdopodobnie wpływ na zmianę kierunku studiów przez młodego Czartoryskie-
go. W 1932 porzucił prawo i przeniósł się do Lwowa, gdzie rozpoczął studia z filologii polskiej 
na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Bał się jednak reakcji ojca więc listy do domu ciągle 
wysyłał przez Wilno (list przysłany przez Michała ze Lwowa znajomi w Wilnie przesyłali do 
jego rodziców pod... Lwów). Po odbyciu obowiązkowych bezpłatnych praktyk nauczycielskich  
w prestiżowym instytucie lwowskim nie miał problemu ze znalezieniem pracy. Został nauczycie-
lem języka polskiego w szkole w Nadwórnej – powiatowym mieście w Gorganach (dzisiaj jedne 
z najdzikszych gór Europy). Był wrzesień 1938 roku, Michał Czartoryski miał 27 lat. 

     
Niedługo później ożenił się. Żoną została 16-letnia uczennica kolbuszowskiego gimnazjum. 

W jaki sposób Czartoryski poznał swoją przyszłą żonę, skoro dotąd nigdy nie był w Kolbuszowej? 
Prawdopodobnie przez przyszłą teściową, która była położną i w czasie kiedy Michał Czartoryski 
mieszkał jeszcze we Lwowie, odbywała kurs dla położnych w tym mieście (powiat kolbuszow-
ski był ostatnim powiatem województwa lwowskiego na zachodzie). W rodzinie córki Michała 

Michał Czartoryski z żoną. Zbiory Państwa Szilerów
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do dzisiaj opowiada się historię o profesorze Czartoryskim (wtedy już nauczycielu), który przy-
szedł do gimnazjum w Kolbuszowej po swoją narzeczoną. Prowadzący lekcję nauczyciel zapytał 
go o którą nauczycielkę chodzi, na co w odpowiedzi usłyszał, że chodzi o uczennicę, która aku-
rat stała przy tablicy.

Po ślubie młodzi wyjechali do Nadwórnej. Żyło się im tam „jak w bajce”. Byli szanowani 
i lubiani. Ich przyjacielem był ksiądz Józef Smaczniak, miejscowy proboszcz (pochodził spod 
Mielca), który zapraszał ich do siebie na niedzielne obiady (idąc podczas mszy z koszykiem szep-
tał Czartoryskiemu „przyjdźcie, dzisiaj mam kaczkę”). Jeśli nie chcieli przyjść sam się do nich 
wybierał, zabierał (a był postawnym mężczyzną) Michała i jego drobną żonę pod pachy i zanosił 
na plebanię.

Kiedy wybuchła wojna małżonkowie zdecydowali, że żona powinna wrócić do matki 
do Kolbuszowej. Sam Czartoryski został na Kresach. Przez jakiś czas pomagał księdzu Smacz-
niakowi w przerzucaniu przez pobliską granicę rumuńską polskich żołnierzy uciekających 
na Zachód. Następnie przeniósł się z Nadwórnej do Stanisławowa. W końcu zdecydował, że  
i on wyjedzie do Francji. Nie wiadomo dlaczego nie zdecydował się na skorzystanie z pomocy 
znajomego proboszcza i na swojego przewodnika w przekraczaniu granicy wybrał Ukraińca. 
Mocno się zdziwił kiedy na samej granicy nagle rozbłysły światła, rozszczekały się psy i poja-
wili się enkawudziści. Ukraiński przewodnik zniknął. Czartoryski próbował jeszcze zakopać się 
w śniegu. Wywąchały go psy. Trafił do więzienia w Stanisławowie a później do owianych czarną 
sławą lwowskich „Brygidek” a stamtąd na zesłanie do łagru w republice Komi.

Łagier przeżył dzięki pomocy niejakiego Skrzetuskiego – najprawdopodobniej potomka 
polskiego zesłańca z czasów carskich – który jako długoletni więzień wiedział jak odnaleźć się 
w tamtej rzeczywistości. Czartoryski zapuścił brodę i udawał starca dzięki czemu udało mu 
się uniknąć przydzielenia do najcięższych prac.

Z łagrów sowieckich wyratował go układ Sikorski-Majski. Wstąpił do armii Andersa  
i z nią przeszedł cały szlak bojowy aż pod Monte Cassino. Ranny wycofał się na tyły, gdzie zaj-
mował się nauczaniem. Uczył młodych polskich żołnierzy na kursach maturalnych w Alessano 
na południu Włoch. W 1947 roku przeniósł się do Wielkiej Brytanii, gdzie nadal był nauczycie-
lem. Po krótkim pobycie zdecydował się na powrót do Polski (czego nie mogli mu darować nie-
którzy „Andersiacy”). Zamieszkał z żoną w Kolbuszowej, gdzie został nauczycielem a później 
dyrektorem miejscowego liceum. Do 1956 roku władze uporczywie utrudniały mu życie, przez 
co m.in. kilkukrotnie musiał zmieniać miejsce pracy. W tym czasie prowadził też zespół teatral-
ny im. Aleksandra Fredry przy Powiatowym Domu Kultury w Kolbuszowej. 

Opublikowane tutaj wspomnienia dotyczą właśnie działalności kulturalnej w Kolbuszowej 
w latach 40., 50. i 60.

opracował Dawid Rosół
w oparciu o rozmowy z Ewą Czartoryską-Sziler

i Ryszadrem Szilerem, wiosna 2014
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Wspomnienia Leszka Dudzińskiego, wieloletniego członka zespołu teatralnego 
im. Aleksandra Fredry działającego przy Powiatowym Domu Kultury w Kolbuszowej stanowią 
ważne uzupełnienie tekstu Michała Czartoryskiego. Leszek Dudziński (w zespole nazywany 
Czesławem), razem ze swoją późniejszą żoną występował w zespole w latach 50. W tekście pi-
sze nie tylko o tym czasie, przywołuje także opowieści z czasów swojego liceum wieczorowego, 
w którym profesor Czartoryski był jednym z jego nauczycieli.

W zespole teatralnym Michała Czartoryskiego występowałem jeszcze w liceum 
dla dorosłych, gdzie się uczyłem w początku lat 50. Pan Czartoryski był tam wtedy dyrektorem 
i nauczycielem języka polskiego i wspólnie z panią Marią Siedmiograjową (także polonistką) 
prowadził zespół teatralny. Pan Czartoryski, jako dyrektor, nie zawsze miał czas i możliwość 
żeby zajmować się próbami i wyjeżdżać z nami na przedstawienia. Wtedy w zespole grali jesz-
cze sami uczniowie, m.in. Romek Drapała, Cisek, później kierownik w wydziale rolnictwa Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie. Próby odbywały się w dni wolne od zajęć: środy, 
soboty, czasem niedziele.  

W 1953 roku graliśmy jednoaktówkę „Ciotunię” Fredry. Jeździliśmy razem z chórem pana 
Jabłońskiego po wszystkich powiatach wkoło: Tarnobrzeg, Sędziszów, Ropczyce, Nisko. Półtora 
roku się tak jeździło. Później mieliśmy rok przerwy i znów zaczęliśmy grać w 1955 roku. Ale wte-
dy jeździliśmy już bez chóru, to był już inny zespół, działający przy Powiatowym Domu Kultury, 
nie przy szkole. Zmienił się też skład.

Teatr w mieście i opłotkach 
powiatu

Leszek Dudziński

Zespół teatralny 
PDK na tle budynku 
domu kultury. Zbiory 
Państwa Szilerów
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Michał Czartoryski lubił komedie. Uwielbiał Fredrę, a zwłaszcza kochał „Zemstę”. Stąd 
nazwa zespołu - Zespół Teatralny im. Aleksandra Fredry. I stąd też repertuar: graliśmy komedie. 
Jako pierwsze „Szelmostwa Skapena”, potem „Studencką miłość”, później „Roztwór profesora 
Pytla”, i jeszcze kilka innych, już nie pamiętam tytułów. Same sztuki, które wystawialiśmy wy-
bierał Czartoryski. Dyrektor Pedeku Zenon Stępień i moja żona przepisywali role na maszynie.

Próby odbywały się dwa razy w tygodniu. Pierwsze czytania odbywały się w małej, bocznej 
sali domu kultury, a później właściwe próby już na scenie, na dużej sali. Po próbach siadało się, 
wypiło się kawę, czasem inne rzeczy, zjadło się ciasto jak ktoś przyniósł. I rozmawiało się, często 
o przygotowywanej właśnie sztuce. Na te spotkania, oprócz członków zespołu, czasem przyszła 
żona Michała Czartoryskiego. Spotykaliśmy się też czasami na wieczorkach organizowanych 
przez członków zespołu, też w domu kultury. 

Stroje i rekwizyty w większości przygotowywaliśmy sami. Wyjątkowo zdarzało się, 
że jakieś rzeczy (np peruki) pożyczaliśmy w teatrze w Rzeszowie. Rekwizyty przygotowywał Blat, 
woźny Domu Kultury, który mieszkał w małym domku po sąsiedzku. To był taki nasz człowiek-
złota rączka, potrafił wszystko zrobić. Pomagał mu Józef Rauch pochodzący z rodziny stolarzy. 
W zasadzie wszystko co stało na scenie podczas naszych przedstawień robili właśnie oni.

 
Premiery odbywały się zawsze w Kolbuszowej. Były przypadki, że grało się nawet trzy razy 

w Kolbuszowej i dopiero później wyjeżdżało się z przedstawieniem. Jeździliśmy po okolicznych 
miejscowościach, ciężarowymi samochodami, na których kładło się na nich ławki i w ten sposób 
się podróżowało. Sztuki wystawialiśmy najczęściej w remizach strażackich (jeszcze wtedy nie było 
tylu domów kultury). Sale w tych remizach nie były tak duże jak w domach kultury, a ludzi było 
w nich niesamowicie dużo, bywało że nie mieścili się w salach! Miejsc siedzących zawsze bra-
kowało. Powietrze było takie, że siekiera by się w górze utrzymała.

Szelmostwa Skapena Moliera w wykonaniu zespołu teatralnego PDK. /zbiory Państwa Szilerów
 Siedzą od lewej: Maria Grochala (obecnie żona Czesława Dudzińskiego), M. Blat (woźny PDK),

 B. Stryczek, mgr Michał Czartoryski, H. Skowrońska; stoją od lewej: Władysław Lenart, H. Korniat,
 Stanisław Salach, Czesław Dudziński, Zenon Stępień (dyrektor PDK), M. Cieślik, Józef Rauch, G. Drzewicki. 
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Trudniejsze warunki były jesienią, przede wszystkim było zimno, a przecież trzeba się 
było przebrać. Choć bywały miejsca nie gorsze od naszego kolbuszowskiego Pedeku. Pamiętam, 
że świetne warunki były w Górnie, prawie tak dobre jak w kolbuszowskim domu kultury: duża 
sala, miejsce gdzie można się było przebrać, ciepło. Nawet i poczęstunki były! Po występie za-
wsze zapraszali nas już z następnym przedstawieniem. 

Na wioski jeździło się tylko w niedziele. W soboty ludzie pracowali. Nigdy nie było żad-
nych biletów, zwrotów kosztów przejazdu (transport opłacał dom kultury). Wszystko robiliśmy 
naprawdę społecznie. Ani razu się nie zdarzyło żeby ktoś płacił nam za występ. To była wyjąt-
kowo społeczna praca.

W zespole ja i moja późniejsza żona graliśmy do 1960 roku. Później już nie występo-
waliśmy. Czy zespół dalej działał nie pamiętamy. W 1961 roku pobraliśmy się. Mniej wię-
cej w tym czasie ożenił się też Józef Rauch i w ten sposób trzon całego zespołu odszedł. 
Nie przypominam sobie żeby zespół później jeszcze działał, nie pamiętam żadnych premier. To 
były już czasy kiedy pojawiły się nowe możliwości. Kolbuszowskie kino działało już prawie na 
okrągło, do miasta zaczęły przyjeżdżać zespoły teatralne z Rzeszowa, pokazała się telewizja.  
A poza tym młodzież zaczęła już w innym świetle pracować, już ich nie ciągnęło do teatrów.  
A my przecież mieliśmy już swój wiek.

Michała Czartoryskiego wspominam jako człowieka bardzo wesołego, towarzyskiego, ko-
leżeńskiego. Wszystkich nas traktował na równi ze sobą. Chociaż był od nas starszy, bardziej 
doświadczony i był dyrektorem nie odgrywał żadnego ważniejszego. Trzeba przyznać, że zespół 
kosztował go dużo pracy. Jego powrotu do Kolbuszowej w 1947 roku nie pamiętam. Co prawda 
mieszkałem wtedy na tej samej ulicy, ale byłem za młody, nie interesowałem się. Później już 
widziałem jak go aresztowali. Wzięli go z domu, ale nie trzymali długo. To były jeszcze lata 40. 
Dopiero później, kiedy już był moim nauczycielem poznałem dokładniej jego historię z czasów 
wojny. Co prawda opowiadał ją już lata temu i sporo zapomniałem, ale najważniejsze fragmenty 
jeszcze pamiętam. 

Roztwór Profesora 
Pytla w wykonaniu 
zespołu teatralnego 
PDK. Zbiory 
Państwa Szilerów
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Trafił do Armii Andersa, był pod Monte Cassino, choć bezpośrednio nie walczył. Później 
Włochy wspominał dobrze. Pamiętam jego opowieści o pierwszych, delikatnych jeszcze mro-
zach, które przychodziły zimą. Czartoryski wspominał, że na polskich żołnierzach taki mróz nie 
robił żadnego wrażenia, i że nieraz wychodzili na zewnątrz w koszulkach. Włosi w tym czasie 
już chodzili we futrach, w butach po kostki. Jak zobaczyli naszych nie mogli się nadziwić.

Opowiadał też o spotkaniu z Marianem Serwańskim, swoim późniejszym sąsiadem 
z Kolbuszowej. Czartoryski prowadził we Włoszech zajęcia języka polskiego dla polskich żołnie-
rzy a Marian Serwański był jego nowym uczniem. Na pytanie profesora „A Ty to skąd jesteś?”, pa-
dła odpowiedź - „z Kolbuszowej”, zdziwiony Czartoryski (jego żona pochodziła z Kolbuszowej) 
pytał więc dalej „a z jakiej ulicy?” - „z Piłsudskiego” (to była właśnie ulica pani Czartoryskiej!). 
„A to znasz może Dudzińskich?” (nazwisko panieńskie żony) - „No tak, to przecież moi sąsie-
dzi!”. Znaleźli się kilka tysięcy kilometrów od domu. Po wojnie rzeczywiście byli w Kolbuszo-
wej sąsiadami. Michał Czartoryski pomógł mu zresztą we Włoszech uniknąć wysłania na front 
biorąc go na swojego pomocnika. Tak opowiadał Michał Czartoryski, a Marian Serwański to 
później potwierdzał.

Przez jakiś czas zespół teatralny prowadziła też pani Maria Siedmiograjowa, która była 
polonistką w liceum dla pracujących. Jej mąż był wykładowcą, matematykiem w Krakowie 
na uczelni, tam też mieszkał. Pochodził z Kolbuszowej, w czasie wojny był w AK. Mój brat, 
który też był w AK, wtedy się z nim kontaktował. Pana Siedmiograja pamiętam jeszcze z dzie-
ciństwa, widywałem go często na naszej ulicy, kiedy wracał na piechotę do Kolbuszowej (ostatni 
odcinek drogi z Krakowa zawsze chodził piechotą). 

Maria Siedmiograjowa jako nauczyciel była wymagająca. Przez rok mnie uczyła. Pamiętam, 
że kochała się w Mickiewiczu.  Śmialiśmy się z Czartoryskim, że jedna trzecia roku szkolnego 
była poświęcona Mickiewiczowi. A później szybko goniła z materiałem żeby zdążyć zrealizować 
program. W teatrze zajmowała się przede wszystkim „Ciotunią”. Próby odbywały się w liceum 
– w budynku, w którym dzisiaj jest Zespół Szkół nr 1.

W Kolbuszowej pani Siedmiograjowa nie pracowała długo. Później przeszła z Kolbuszo-
wej do Wojewódzkiego Domu Kultury do Rzeszowa. Założyła teatr „Kacperek”, została dyrek-
torem, pisała. 

W zespole teatralnym im. Aleksandra Fredry występował też Zenon Stępień, dyrektor 
Powiatowego Domu Kultury w Kolbuszowej. Pamiętam go jeszcze z czasów kiedy nie było 
w domu kultury zespołu. Początkowo był kierownikiem (wtedy jeszcze to stanowisko tak 
się nazywało), później został dyrektorem domu kultury. Był bardzo fajnym, otwartym człowie-
kiem. W zespole występował dość często, choć nie w każdym przedstawieniu.

To były czasy kiedy nie można było dowolnie dysponować środkami. Pamiętam, 
ja pracowałem wtedy w Powiatowej Radzie Narodowej, przewodniczący rady (taki ówczesny 
starosta) miał wtedy miesięcznie dyspozycyjnego sto złotych. A za sto złotych można było kupić 
trzy kawy. A dyrektor Stępień nie miał w ogóle takich funduszy, więc my musieliśmy się sami 
na wszystko składać.

Z zespołem teatralnym przez jakiś czas na występy do okolicznych miejscowości jeździł 
też chór Juliana Jabłońskiego. To był krótki okres, po eliminacjach ogólnopolskich, w których 
brał udział chór. Profesor Jabłoński uczył w Liceum Ogólnokształcącym dla młodzieży. Był 
germanistą. Na pewno uczył śpiewu, czy miał lekcje niemieckiego nie pamiętam. Był już wtedy 
starszym człowiekiem. Chór, który prowadził był mieszany, śpiewali w nim ludzie starsi od nas. 
Próby chóru odbywały się w domu kultury.     
   

spisał i opracował Dawid Rosół na podstawie wywiadu
 z Leszkiem Dudzińskim i jego Małżonką, zima 2014
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Dla ukazania pełniejszego obrazu działalności domu kultury w pierwszej połowie PRLu zamiesz-
czono kolejne wywiady i wspomnienia instruktorów PDK: Zbigniewa Serafina i Janiny Kardyś-
Olszowy. Oboje pracowali w domu kultury w początku lat 60., w czasie kiedy kolbuszowska kultura 
wchodziła w nowy etap swojego rozwoju. Kończył się złoty okres kolbuszowskich teatrów i chórów, 
zastępowały je profesjonalne zespoły teatralne i zawodowi muzycy, którzy coraz częściej zaglądali 
do miasta. Lata 60. to także okres powstawania kolbuszowskiego muzeum, w czym swój (nie-
mały) udział mieli pracownicy PeDeKu.

Jak trafił Pan do domu kultury?
Do domu kultury trafiłem z urzędu Powiatowej Rady Narodowej gdzie pracowałem w wydziale 
budżetowo-gospodarczy. Później na moją prośbę kierownik wydziału kultury Maciej Skowroński 
przeniósł mnie do domu kultury. To było 1 stycznia 1961 roku. Przyszedłem na miejsce Władka 
Lenarta, który był przede mną na etacie instruktora artystycznego. Pracowałem tam aż do pójścia 
do wojska, czyli do 28 października 1962. Kierownikiem Powiatowego Domu Kultury w tym 
czasie był pan Zenon Stępień. 

Czym się Pan zajmował?
Byłem instruktorem artystycznym. Zajmowałem się organizacją imprez, przyjmowaniem zespo-
łów, rozprowadzaniem biletów, przygotowywaniem sali widowiskowej, przy czym pomagał mi 
starszy kolega Józef Niezgoda. 

Ilu pracowników było wtedy zatrudnionych w „Pedeku”?
Kierownik Zenon Stępień, Józef Niezgoda, Danuta Michalska z domu Dudzińska, pan Józef 
Augustynowicz i pani Janina Olszowy z domu Kardyś, która przyszła do nas w tym czasie. To 
był cały skład. 

Prowadziliście warsztaty, zajęcia?
Były kółka zainteresowań. Było ich kilka, chyba 9. Było kółko malarskie, które prowadził pan 
Józef Augustynowicz (pan Augustynowicz wystawiał nawet swoje prace - pejzaże), kółko foto-
graficzne, była orkiestra dęta pod dyrekcją Walentego Kaziora, było kółko muzyczne: nauka gry 
na gitarze, skrzypcach, fortepianie i akordeonie. Przyjeżdżali wykładowcy z Rzeszowa, pamię-
tam jednego – pana Stawarza. Gry na skrzypcach uczył ktoś z rodziny Skowrońskich z Kolbu-
szowej Dolnej. Najwięcej chętnych było na gitarę, to były raczej zajęcia dla młodych ludzi. 

Starsi ludzie przychodzili na grę w szachy, kółko brydżowe. Były odczyty, kółko literac-
kie. Proszeni byli goście z Krakowa, m. in. syn pani Maciągowej (przewodnicząca Ligi Kobiet 
w Kolbuszowej), Władysław Maciąg który był literatem.

Była też sekcja modelarska.
Tak. Dzięki kierownikowi, który udostępnił nam lokal pod sceną, założyliśmy pierwsze kółko 
modeli latających w Kolbuszowej w składzie: Edward Margański, Bolek Nowak i ja. Sami ro-

Modele, eksponaty i projektory 

Zbigniew Serafin
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biliśmy modele. Ojciec Bolka Nowaka był stolarzem. On przygotowywał nam cieniutkie deski, 
z których robiliśmy dźwigary, żeberka, a później ręcznie, na podstawie rysunków składaliśmy 
to, kleiliśmy. Klej się robiło własny z mączki kasztanowej. Ponieważ Bolek Nowak miał dojście 
na WSK to załatwiał nam słynną japonkę – cienką bibułkę, którą pokrywało się celonem, 
ona później wysychała, sztywniała i model latający się trzymał.

A później robiliśmy już modele silnikowe, oczywiście latające, najpierw wypuszczane 
z ręki, później samostartujące. Silniczki od 1 do 5 cm sześciennych. Docieranie silników było 
dosyć ciężkie ze względu na to, że mogło obciąć palec – jeśli szybko się nie ściągnęło palca 
śmigło potrafiło uciąć kawałek. To były niesamowite obroty. Dlatego robiło się do tego ze skóry 
ochraniacze na palec. 

Ile modeli udało się zrobić?
Kilkadziesiąt. Kiedy poszedłem do wojska kółko przestało działać.

Gdzie je testowaliście?
Samoloty puszczaliśmy pod Werynią przed Górką Weryńską. Jaskółki, bociany – bez napędu – 
puszczało się z ręki. Nieraz jak dostał wiatr to poleciał aż na Nową Wieś, później szukaliśmy ich 
po drzewach w lesie. A modele z silnikami to już były duże. Na przykład mój brat zrobił model 
o rozpiętości 2 metry 30 cm, z silnikiem 5 cm sześciennych, samostartujący.

Czy poza wspomnianą trójką działał w kółku jeszcze ktoś?
Było nas ponad dwudziestu. Przychodził m.in. Michał Przywara, który później w szkole nr 1 jako 
nauczyciel wychowania fizycznego prowadził modelarnię. Nasz uczeń. Jego uczniowie jeździli 
na różne zawody.

Skąd braliście plany tych modeli?
Z WSK. A później na ulicy Trzeciego Maja był sklep harcerski, tam można było dostać plany.

Kto spośród wspomnianej trójki był najbardziej zainteresowany lotnictwem?
Edward Margański!1 Pojechaliśmy z Bolkiem do Wrocławia na badania na kurs szybowcowy. 
Zabrakło nam jednego punktu i nie zostaliśmy przyjęci. Edek Margański został. Później zajął się 
szybownictwem. Wciągnął w to swoją córkę, obecnie słynną szybowniczkę polską. Ja natomiast 
skończyłem kurs skoków spadochronowych w Strzebielinie Morskim.

Edward Margański, urodzony w Kolbuszowej w 1943 roku, jest konstruktorem lotniczym, 
wynalazcą i pilotem, założycielem firmy Margański&Mysłowski Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. 
w Bielsku-Białej, która produkuje m.in. szybowce

Wróćmy do działalności domu kultury. Jacy artyści pojawiali się w „Pedeku” w tamtych czasach?
Fedorowicz, Łazuka, przyjeżdżał teatr lalek pani Siedmiograjowej, przyjeżdżał Teatr Siemasz-
kowej...

Widownia była pełna?
Nie było problemów z zapełnieniem widowni. Zakłady kupowały bilety z funduszu socjalnego.

Co jeszcze było w ofercie domu kultury?
Oprócz tego co tydzień wyświetlaliśmy filmy dla dzieci. Na takie poranki w niedziele przy-
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chodziły małe dzieci z rodzicami. Wyświetlaliśmy bajki na projektorze 16 mm. Zmienialiśmy 
się: Augustynowicz, ja, Niezgoda. Każdy musiał mieć skończony kurs na 16 mm. Ja to robiłem 
w Rozalinie koło Warszawy. W sąsiedztwie działało kino, ale chodziło o to żeby przyciągać 
młodych do domu kultury. Wtedy były piękne baśnie. Piękne! Kolorowane, rosyjskie z polskim 
lektorem. Baśń o rybaku i złotej rybce. Dzieci lgnęły do tego.

A dla młodzieży?
W domu kultury żeby przyciągnąć młodzież, założyłem w bocznej sali po lewej stronie z dwoma 
kolegami Klub Calipso- dla młodzieży dorosłej, który później przekształcił się w Klub Sahara. 
Tam pod egidą ZMSu odbywały się różne wieczorki literackie, skecze. W każdy czwartek były 
tańce przy orkiestrze pana Jasia Stygi. Każdy chłopak musiał mieć garnitur, panienka nie mogła 
mieć kozaków tylko buty na obcasie. A wszystkie inne dni, poza piątkiem chyba, można było 
tańczyć przy szafie grającej. Zbyszek Winiarki uczył tańca.

Kto przychodził?
Przychodzili różni ludzie. Bardzo dużo par już po ślubie. Ale też kilka par w klubie się poznało. 
W każdym razie młodzież pracująca, studenci. Uczniom nie wolno było. Klub działał cały czas 
za wyjątkiem jednego dnia. Ja miałem klucze. Zwykle klub był otwarty do dziesiątej wieczorem, 
ale nieraz i do pierwszej-drugiej w nocy, ale zawsze bez alkoholu. I przestrzegaliśmy tej zasady, 
sprawdzało się czy np w oranżadzie nie ma alkoholu. Nie wpuszczało się jak się wyczuwało, 
nawet jeśli ktoś tylko jedno piwo wypił.

Pobieraliście opłaty?
Większość z nas miała kartę stałego klienta. Nie trzeba było żadnych opłat. Pani Jasia Smyrska 
obsługiwała kawiarenkę. Były herbatniki, herbata, kawa, tańce i rozmowy, przede wszystkim 
tańce i rozmowy. Byli też goście: z Kolbuszowej przeważnie prosiliśmy starszych ludzi, którzy 
wspominali jak to było, z Rzeszowa, czy z Krakowa częściej przyjeżdżali literaci. Zainteresowa-
nie było spore. Klub był zawsze pełny na takich spotkaniach.

   

Recital Sławy Przybylskiej w Domu Kultury  
w Kolbuszowej, 6 października 1982.
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Obok zdjęcia w kronice DK wpis artystki: „Dziękujemy za serdeczności, życzymy sukcesów w działalności 
kulturalnej a sobie – takiej publiczności znakomitej jak w Kolbuszowej  - wszędzie. Sława Przybylska”. 
Archiwum MDK

Co jeszcze należało do obowiązków instruktora PDK?
Ja, jako instruktor, zaopatrywałem w meble, krzesła, stoliki wszystkie świetlice w powiecie. 
To brałem z Nowej Dęby, z hurtowni i rozwoziłem po całym powiecie. Oprócz tego każda świetli-
ca musiała być wyposażona w radiolę (szafę grającą). A to była wtedy droga rzecz! Rozwoziłem 
to wszystko z Nowej Dęby.

Później wysyłany byłem jako instruktor artystyczny na kontrole. Spisywałem jakie potrze-
by, jakie braki. Zdawało się raport do kierownika i do wydziału kultury do pana Skowrońskiego. 
W Hucie Komorowskiej aktywnie działała świetlica, w Kupnie i w wielu innych miejscach. Przy 
świetlicach działały Koła Gospodyń Wiejskich. W Kosowach był np zespół taneczny, zespół 
ludowy był też w Raniżowie. 

Jak dużo było takich świetlic?
W każdej większej miejscowości, gdzie była szkoła były świetlice. Wszystkie podlegały pod 
dom kultury. Przeważnie zajmowali się tym dyrektorzy szkół. Względnie ich żony, nauczycielki 
trzymały dyżury. 

A wyjazdy w innych celach?
Pomagaliśmy też w zbieraniu materiałów do przyszłego muzeum. Ja jeździłem po całym powie-
cie na prośbę pana doktora Kazimierza Skowrońskiego, robiłem wywiady. Nie tylko wywiady, 
ale też sprowadzałem eksponaty do muzeum przyszłego. Osobiście z doktorem Skowrońskim  
i moim stryjem zwoziliśmy eksponaty z całego powiatu. Jeździło się, zwoziło, wywiady robiło  
i ludzie mówili: a sąsiad ma taką maśniczkę, a ten ma krosna, a ten ma dzieżę, dłubankę, warzą-
chwy różne, radła, nie radła, jakąś uprząż rozmaitą... 

Ludzie dostawali za to jakieś pieniądze. Nawet moja mama oddała zegar do muzeum 
i dostała 5 tysięcy złotych. A ja zarabiałem wtedy 900. Ale zegar miał 150 lat. Ceramiczny.

Kilkadziesiąt razy wozem dużym, ogumionym jeździło się popołudniami, wieczorami 
i zwoziło się to. To później trafiło do skansenu. Nawet duże rzeczy. Ja dwa wiatraki przewozi-
łem. Jeden od wuja – Jagodzińskiego, drugi od Józka Wilka z Zarębek, sprzedał wiatrak po ojcu. 
Do dzisiaj stoją te dwa wiatraki w skansenie. 

Koncert Miry Kubasińskiej, Tadeusza 
Nalepy i Stanisława Guzka w klubie  
w PDK w Kolbuszowej. Zdjęcie ze 
zbiorów Zbigniewa Winiarskiego
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Ile było tych wywiadów?
Bardzo dużo wywiadów robiliśmy, nie tylko ja, ale też pani Danuta, Jasia Olszowy jeździły, 
rozmawiały ze starszymi ludźmi.

O na przykład ten Świątek na Świerczowie! Starsi ludzie pamiętali, że była potężna po-
wódź i w tym miejscu święty Jan się zatrzymał, to kapliczkę ludzie zrobili, stała po prawej stro-
nie przed mostem. Zbieraliśmy różne takie legendy.

To były długie rozmowy?
Nieraz godzinne, a nieraz bardzo długie. Bo to jeszcze ktoś poszedł po sąsiadkę, sąsiada. 
A wszystko trzeba było spisywać. Pan doktor Skowroński był pod tym względem bardzo pedan-
tyczny, dokładny.

Czy pracownicy PDK robili jeszcze coś dla nowego muzeum?
W nocy przepisywaliśmy rękopisy do biuletynu muzealnego: pani Danuta Dudzińska, Jasia Ol-
szowy i ja. Na starych singerach. 

Może pan opisać wygląd domu kultury w początkach lat 60.
Po lewej stronie Klub Calipso, w środku duża sala- widowiskowa i projekcje filmów (projektor 
na balkonie u góry a ekran na scenie – zamiast kotary wieszało się białe płótno). Na dużej sali 
odbywały się też zabawy karnawałowe, sylwestrowe.

Po prawej był magazyn sprzętu muzycznego i tam się odbywały próby muzyczne. Tam 
stało pianino, tam Styga ćwiczył i pan Kazior. A chór ćwiczył na dużej sali (moja mama należała 
przed wojną do chóru, tego działającego przy Sokole, wujkowie należeli do „Sokoła”).

Pod sceną od 1955-56 roku zaczęliśmy prowadzić kółko modelarskie. A obok sceny była 
mała salka (tam gdzie teraz jest kuchnia) – tam stał stół pingpongowy. Był też bilard.

  

Fragment Kroniki Powiatowego Domu Kultury w Kolbuszowej. Archiwum MDK
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Jak się wtedy zarabiało w kulturze?
Słabo. Jak zwykle w budżetówce. Ja zarabiałem 1100 złotych. Pracownicy fabryk, zakładów 
zarabiali wtedy 2 – 2,5 tysiąca. Budżetówka była wtedy bardzo słabo opłacana. Zresztą chyba 
tak jak obecnie.A na kulturę powinny być pieniądze. Powinniśmy dbać o kulturę. Bo jak kultura 
zaniknie to i naród zaniknie.

No właśnie, skoro mowa o narodzie, państwie i władzy, gdzie odbywały się w ówczesnej Kolbu-
szowej akademie z okazji najważniejszych świąt państwowych?
Główne akademie odbywały się w domu kultury. Ja też byłem odpowiedzialny za przygotowa-
nia: flagi, hasła – wieczorami i nocami kleiło się, wycinało litery z brystolu. Akademia na 22 
lipca była obowiązkowa, tak jak w rocznicę rewolucji październikowej (7 listopada). Akademie 
przygotowywała młodzież szkolną. Pamiętam słynny wiersz: „kłaniam się wielkiej rewolucji 
czapką do ziemi...”* Moja siostra to przecież deklamowała!

    
I kto tego słuchał?
Byli oficjele, komitet partyjny, przedstawiciele innych ugrupowań (m. in. ludowców). Mieli bar-
dzo długie przemówienia, elaboraty. Pewnie przepisywali z roku na rok. Klepali to. Młodzież 
szkolna obowiązkowo na sali, delegacje zakładów pracy, czerwone krawaty. Były takie zakłady, 
w których były obowiązkowe listy.

Podczas takich wydarzeń grała kolbuszowska orkiestra dęta. Jaka duża to była orkiestra?
Było ponad 30 osób. Młodzi i starzy, bardzo starzy nawet. O ile pamiętam próby były dwa razy 
w tygodniu. Równocześnie działał i chór przy domu kultury. Damsko-męski. Chór prowadził 
dyrygent z Rzeszowa. Zapomniałem w tej chwili nazwiska. Orkiestrę prowadził Walenty Kazior, 
który na prawdę tym żył, był w nią bardzo zaangażowany. I członkowie orkiestry lubili go. Pan 

Akademia z okazji 1 maja w domu kultury w Kolbuszowej. Pierwszy po lewej wśród publiczności Walenty Kazior. 
Archiwum MDK
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Kazior był prezesem spółdzielni zaopatrzenia i zbytu, po moim ojcu. Kiedy został prezesem 
wygospodarował pieniądze i ubrał orkiestrę w mundury, bo wcześniej różnie chodzili. 

A czy przy PDK działały w tym czasie zespoły młodzieżowe?
Był zespół młodzieżowy gitarzystów. Wśród nich była m.in. pani Maria Staniszewska, dyrektor-
ka Zespołu Szkół w Kolbuszowej.

Maturzyści organizowali studniówki w domu kultury? 
Nie. W domu kultury odbywały się tylko komersy maturalne. Już po maturze. Były za to wesela. 
Byliśmy z żoną na weselu w klubie Sahara, żenił się mój kuzyn Józef Furgał. W domu kultury 
były też wesela Aliny Szafrańskiej, Teresy Labudy. Wesela odbywały się w latach 60, ale i póź-
niej. Gotowało się w kuchni węglowej, później były już patelnie elektryczne. W każdym roku 
odbywały się też zabawy sylwestrowe. Nawet w stanie wojennym urząd miał zabawę sylwestro-
wą w bocznej sali. 

W 1962 roku dostał pan powołanie do wojska. Po powrocie do Kolbuszowej nie pracował pan 
już nigdy w domu kultury. Nie chciał pan wrócić?
Chciałem. Zgłosiłem się do pracy po trzech dniach od przyjazdu do domu. Ale nie było etatu. 
Zostałem zatrudniony do referatu wojskowego, później trafiłem do PZU. 

Którego z artystów występujących w PDK pamięta pan dzisiaj najlepiej?
Siłacza, który występował w domu kultury. To był uczeń Zbyszka Cyganewicza. To był przepięk-
ny występ! Giął sztangi, które ja mu wcześniej załatwiałem w PZGSie. Wszystkie je pogiął! Giął 
je nawet w zębach! Wydział kultury musiał później zapłacić za te sztangi. Wystąpił u nas dwa 
razy jednego wieczoru. Później jak poszliśmy na kawę do cukierni to bałem się mu rękę podać. 

A wydarzenie z tamtego czasu, które najbardziej zapadło w pamięci?
Pamiętam jedną taką sytuację, kiedy pan Stępień udostępnił nam „po cichu” kolbuszowski ra-
diowęzeł (to on go obsługiwał). Byliśmy wtedy w liceum, uczył nas profesor Władysław Bur-
kiewicz. Mnie i koledze kupił harmonijki ustne i wieczorem za kotarami, w auli uczył nas grać. 
On grał na skrzypcach a my na harmonikach. Graliśmy zakazane piosenki.
Tego dnia kiedy pan Stępień wpuścił nas do radiowęzła, w samo południe, po hejnale 
z wieży mariackiej, nagle na całym kolbuszowskim rynku słychać z radiowęzła zakazane pio-
senki („Czerwone Maki”, „Rozszumiały się wierzby...”). Kiedy UB przyjechało nas już nie było 
na miejscu. Byliśmy już koło Opalińskich za kinem. A do tej pory jeszcze żyje koleżanka Ma-
rysia Grodecka, która nas wtedy po cichu wypuściła. Nikt się wtedy nie dowiedział kto grał te 
piosenki. Gdyby się dowiedzieli nas wyrzuciliby z liceum, a profesor skończyłby jeszcze gorzej. 
To był 1956 rok. Trzy lata po śmierci Stalina. 

Dziękuję za rozmowę. 
Dziękuję.
                spisał i opracował Dawid Rosół

w oparciu o wywiad przeprowadzony
 6 listopada 2013 w Kolbuszowej

* Właściwie: „Kłaniam się rosyjskiej rewolucji czapką do ziemi” – początek wiersza „Pokłon rewolucji 
październikowej” Władysława Broniewskiego 
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Zespół estradowy przy Powiatowym Domu Kultury w Kolbuszowej powstał na początku 
lat sześćdziesiątych. W tym okresie w skład zespołu wchodzili:

Janina Kardyś – solistka•	
Krystyna Jesuwit – solistka•	
Teresa Rolińska – skecze•	
Jan Cynar – recytacja (zwłaszcza twórczość Mariana Załuckiego – polskiego poety  •	
i satyryka)
Mieczysław Strzępka – specjalizował się w popularnych w owym czasie monologach •	
„Sołtysa Kierdziołka”
Ryszard Brzozowski – solista (z koronnym utworem „Konik na biegunach” ze słowami •	
Franciszka Serwatki)
Bogusław Rychlicki – konferansjer•	
Jan Styga – podkład muzyczny (akordeon)•	

Próby odbywały się w godzinach wieczornych w Powiatowym Domu Kultury. Anima-
torem, reżyserem i „dobrym duchem” zespołu była zawsze aktywna i pogodna Janina Kardyś.
Pamiętam, że występowaliśmy dwukrotnie w jednostce wojskowej w Rzeszowie, w Dąbrowie 
Tarnowskiej (województwo krakowskie) i Żabnie (powiat Dąbrowa Tarnowska), na 400-lecie 
Niwisk oraz dwukrotnie w Domu Kultury w Kolbuszowej z okazji Dnia Kobiet.

Wszystkie występy cieszyły się dużym zainteresowaniem i wszędzie przyjmowani byli-
śmy z ogromną życzliwością.

Kolbuszowa, 28.04.2014 r.

     

Zespół estradowy PDK

Bogusław Rychlicki

Zespół estradowy PDK. Lata 60. Zdjęcie udostępnił Waldemar Rychlicki
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Pani Janino, jak się zaczęła pani przygoda  
z kolbuszowskim domem kultury?  
        
Do pracy w kolbuszowskich placówkach kul-
tury zostałam przyjęta na dwie połówki eta-
tu: pół etatu miałam w domu kultury, a dru-
gą połówkę w muzeum regionalnym, wtedy 
jeszcze społecznym. To był 1962 rok. Kolega 
Zbyszek Serafin polecił mnie kierownikowi 
wydziału kultury i oświaty powiatowej rady, 
panu Maciejowi Skowrońskiemu i 2 maja 
przyszłam do pracy. Tak się rozpoczęła moja 
przygoda z Powiatowym Domem Kultury  
i kolbuszowskim muzeum.

Pierwsze wspomnienie z tamtego czasu, które przychodzi na myśl to...
Klub Sahara, bardzo nowocześnie wyposażony. Pamiętam fotele wyplatane gumową żyłką. Wy-
strój miał podkreślać związki z Nilem, Saharą, na cześć tego, że jest w Kolbuszowej rzeka Nil.

Kto wymyślił taką nazwę?
Nie pamiętam, być może pan Mierzwa, nauczyciel, który bardzo włączył się w działalność klu-
bu. Klub tak się rozrósł, że powstały przy nim zespoły, m. in. zespół kabaretowy, do którego 
oprawę muzyczną przygotowywał pan Jan Styga. Pamiętam wiele piosenek. Jeździliśmy z tym 
kabaretem nie tylko w powiecie, ale byliśmy w Żabnie koło Tarnowa, w Tarnowie, w ogóle 
w ówczesnym woj. krakowskim. Niebawem dołączyła Teresa Rolińska, która była świeżo 
po studium kulturalnym i miała przeróżne pomysły, których my na pewno byśmy nie wymyślili. 
Kabaret miał ciekawy repertuar. Świetnie prowadził konferansjerkę Bohdan Rychlicki, nauczy-
ciel w szkole nr 2 w Kolbuszowej, którego  włączył do tej działalności pan Mierzwa.

A inne wspomnienia, niezwiązane z Saharą?
W tamtych latach realizowaliśmy słynny na całą Polskę „eksperyment kolbuszowski”, którego 
inicjatorem był kierownik wydziału kultury i oświaty Maciej Skowroński. W jego ramach przy 
szkołach w naszym powiecie działały kluby kulturalno-oświatowe prowadzone przez kierow-
ników szkół. Takich klubów było na prawdę dużo. Do Kolbuszowej przyjeżdżali wtedy ludzie  
z różnych stron Polski żeby się przyjrzeć tej inicjatywie. To było rzeczywiście wyjątkowe na 
skalę ogólnopolską. O tym trzeba pamiętać! Ja, w ramach obowiązków zawodowych, miałam 
za zadanie jeździć i sprawdzać dzienniki prowadzone przez kierowników szkół. Z tymi dzien-
nikami bywało różnie. Przez niektórych kierowników byłam wręcz wyśmiewana. Któryś z nich 
mówił „ten kto robi to nie pisze, a ten kto pisze to  nie robi”.

 O kawie i amerykańskich 
pomarańczach w Saharze 

Janina Olszowy  
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A co robili?
Kluby najczęściej współpracowały z ośrodkami rolniczymi (postęp w rolnictwie), organizowały 
prelekcje, wykłady na temat nowoczesnych metod upraw, hodowli, zajmowały się doradztwem. 
A obok tego były spotkania o charakterze kulturalnym. Przyjeżdżały różnego rodzaju zespoły, 
m. in. do Raniżowa (mój mąż tam wtedy pracował) przyjechał zespół Krzywki z Anną German, 
z Kozieniem i wielu innymi aktorami, którzy wcale nie odstawiali chałtury, dawali z siebie wszyst-
ko, mimo że warunki lokalowe i artystyczne były kiepskie. Szkoły pękały wtedy w szwach!

Wiele szkół z terenu powiatu gościło wtedy u siebie artystów z pierwszej półki ówczesnej 
kultury. Pieniądze pochodziły chyba z ministerstwa, na pewno w ramach tzw „eksperymentu 
kolbuszowskiego”.

Kto nadzorował kluby?
Raz na pół roku były spotkania z kierownikami szkół, sprawozdania, planowanie pracy. Jedni 
pięknie opisywali, a ja wiedziałam, że to było tylko pisanie, a drudzy i pisali i robili. Pamiętam 
dyrektora Dudka, Ochalika z Komorowa, Marca z Huty Komorowskiej, Szulca z Majdanu, Wa-
lickiego z Posuch, Puzia w Staniszewskim, Wiącka w Raniżowie.
Współpracowaliśmy z wydziałem oświaty, inspektorem Przywarą, który akceptował i wręcz 
ze swojej strony pilotował to przedsięwzięcie. Nie pozwalał też lekceważyć tej działalności. To 
było bardzo ważne. On po swojej linii też sprawdzał. I zdaje się, że też współfinansował całość.

Jak długo trwał „eksperyment kolbuszowski”?
Trwało to pare lat. Później pan Skowroński pojechał do Wzdowa do Uniwersytetu Ludowego 
na dyrektora i na jego miejsce był przyjęty pan Bronisław Kuczyński, który miał inny sposób bycia. 
Był niesamowicie pracowitym i skrupulatnym człowiekiem, choć nie miał takiego rozmachu jak 
Maciej Skowroński.  Ale pan Kuczyński pilnował kontynuacji pracy w terenie i w domu kultury.

Plakat informujący  o wieczorku tanecznym w Klubie Lasowiak 
(następca Klubu Sahara) w PDK wykonany przez Andrzeja Wróblewskiego. Archiwum MDK
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Co zostało po tym „eksperymencie”?
W tamtym czasie, w związku z eksperymentem kolbuszowskim, przy szkołach rozkwitła 
działalność Kół Gospodyń Wiejskich. Poza tym, jak wspomniałam odbywały się spotkania 
i wykłady dla rolników. Frekwencja faktycznie była duża (kilkakrotnie jako instruktorzy byli-
śmy wysyłani żeby sprawdzić). Ale przecież nie było telewizorów po domach! Ludzie chętniej 
wychodzili z domu. Dla mnie najgorsze było to, że wszyscy palili. Ja ze względów zdrowotnych 
nigdy nie znosiłam papierosów.

Skoro o KGW- jak zaczęła się pani przygoda z kursami nowoczesnej gospodyni? 
W księgowości domu kultury pracowała wtedy pani Eugenia Maciągowa, która mi tak ducho-
wo „matkowała”. Kiedy dowiedziała się, że organizowany jest kurs nowoczesnej gospodyni, 
zaproponowała mi żebym pojechała i na dodatek wynegocjowała żebym od razu dostawała 
pieniądze. Po śmierci taty mieliśmy w rodzinie trochę problemów finansowych więc choćby 
i z tego powodu zdecydowałam się pojechać. Kurs odbywał się w Większycach koło Kędzierzy-
na-Koźla w województwie opolskim. Trwał rok. Wśród uczestników byli ludzie z całej Polski. 

Po powrocie do Kolbuszowej tworzyłam ośrodek nowoczesnej gospodyni z siedzibą 
w budynku na przeciwko powiatowego komitetu partii. A ponieważ miałam ciągłe ciągoty 
do kultury więc ośrodek również ściśle współpracował z domem kultury. 

Panie, które przychodziły do ośrodka nowoczesnej gospodyni na kursy, pani Maciągowa, 
pani Augustynowa – mieszczki kolbuszowskie – podpowiedziały mi, że dobrze by było zorga-
nizować specjalne spotkania dla pań w wieku emerytalnym. Wtedy powstał klub seniora przy 
ośrodku nowoczesnej gospodyni, ale przy ścisłej współpracy z Powiatowym Domem Kultury. To 
było podyktowane praktyczną stroną, te panie przychodziły bardzo solidnie a klub liczył blisko 
60 osób (przychodzili i mężczyźni, ale zdecydowanie więcej było kobiet). Trzeba więc było du-
żej sali żeby wszystkich pomieścić. Jeśli były jakieś uroczystości typu dzień babci, dzień kobiet, 
święto seniora, spotkania noworoczne, to wszystko się odbywało w domu kultury, bo tu było wię-
cej miejsca. Muszę przyznać, że nigdy ze strony kierownictwa domu kultury nie było problemów 
z wynajęciem sali. 

Zespół estradowy PDK
podczas występu w Niwiskach.
Lata 60. Na obu zdjęciach 
Janina Olszowy. Na akordeonie
gra Jan Styga. 
Zbiory Z. Winiarskiego
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60 osób to sporo. Skąd taka popularność klubu seniora, czy raczej seniorek?
O co tu chodzi? O to, że mężczyźni na etapie emeryckim mogli iść na karty, mogli iść na piwo, 
mogli iść na mecze. Natomiast kobiecie nie wypadało. I do tej pory tak jest. W związku z tym 
to była bardzo ważna działalność. Działalność dla grupy, która miała więcej czasu, ale nie za-
wsze warunki żeby kogoś do siebie zaprosić. A przecież każdy ma swoją godność – jak mnie 
ktoś zaprasza to ja też chciałbym zaprosić. A czasami tak było, że niektóre panie mieszkały przy 
rodzinie, z dziećmi, wnukami, więc nie miały tej możliwości. Czasami nie miały też możliwości 
finansowych. Natomiast w klubie byli wszyscy równi. 

Praca z seniorami jest trudna?
Do tej pory, bo nadal prowadzę klub seniorek, i muszę przyznać, że tego nie da się zrobić 
na zasadzie szkoleń – osoby w tym wieku nie mają cierpliwości słuchania, poza tym mają 
możliwość w telewizji, w internecie, w prasie dowiedzieć się tego co ich interesuje. Natomiast 
bardzo wychodzą dyskusje na tematy społeczne i polityczne. I przy okazji można się dużo 
dowiedzieć. Ja się bardzo dużo dowiedziałam z przeszłości Kolbuszowej, kiedy na te nasze 
spotkania, po starej znajomości, przychodził doktor Skowroński. Przedstawiał historię Kolbu-
szowej, rody kolbuszowskie, różne smaczki. Dla niego to też była przyjemność bo on czer-
pał wiedzę od pań, które pewne rzeczy widziały ze swojego podwórka. Dzisiaj żałuję, że tego 
nie spisałam. 

Zostańmy przy gościach. Kto pojawiał się wtedy w „Pedeku”?
W domu kultury w tamtym czasie nie było miesiąca żeby nie przyjeżdżał jakiś zespół, już nie 
wspomnę o teatrze Siemaszkowej, który zawsze po premierach i wyczerpaniu widzów w Rze-
szowie wyjeżdżał w teren i przyjeżdżał do Kolbuszowej, gdzie wystawiał wszystkie spektakle 
w domu kultury.

Przyjeżdżały różne zespoły: był Czesław Niemen (jeszcze pod nazwiskiem Wydrzycki), 
był Gniatkowski, była Kalina Jędrusik, Anna German. Ówczesny szef estrady wojewódzkiej 
w Rzeszowie, Lucjan Krzywka, działał bardzo prężnie. Nie wiem dlaczego w serialu o Annie 

Spotkanie klubu seniora 
w bocznej sali PDK. 
Prawdopodobnie lata 80. 
Archiwum MDK 
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German zrobili kogo innego, bo przecież chodziło cały czas o Krzywkę. Jakiekolwiek zespoły 
były w Rzeszowie to i w Kolbuszowej. I wtedy balkon mało się nie urywał, bo młodzi, którzy nie 
mieli pieniędzy na bilety, byli czasem wpuszczani na balkon, choćby przez Zbysia.

W tym czasie w domu kultury działał kabaret, który występował przy różnych okazjach 
świątecznych. I tych poważnych, na 22 lipca na przykład, i tych bardziej radosnych, jak dzień 
kobiet. Zbyszek Winiarski miał pomysły na tego typu występy, pomysły niebanalne, z tym 
że czasami dosyć frywolne (panie emerytki były oburzone niektórymi tekstami). Poza tym bi-
blioteka domu kultury otrzymywała broszury i książki przeznaczone do wykorzystania w pracy 
w domu kultury. Również z nich korzystaliśmy przy opracowywaniu scenariuszy. Były już po-
czątki Okudżawy, oczywiście to było przemycane poza zasięgiem, ale w Kolbuszowej nie było 
takiej cenzury. 

A była gdziekolwiek rzeczywiście odczuwalna?
Wrednym cenzorem był niejaki Chardej w Rzeszowie, do którego jeździłam z tekstami 
z biuletynu muzealnego, najczęściej z duszą na ramieniu. Kiedy tam jechałam to w autobusie 
sobie myślałam „puści czy nie puści?”. A on zawsze miał zastrzeżenia do tekstów dr Skow-
rońskiego. Inna rzecz, że sposób pisania doktora Skowrońskiego był jak u Andrzejewskiego, 
który kropkę stawiał na końcu książki. U doktora Skowrońskiego zdanie zaczynało się na jednej 
stronie i ciągnęło się na kilka kolejnych. Miał ogromną wiedzę, którą chciał przekazać właśnie 
w tym momencie.

Ale zanim jechałam do Rzeszowa to musiałam przejść jeszcze pierwszy próg - Weryńskie-
go w powiatowej radzie w Kolbuszowej. Kiedy do niego przychodziłam z kolejnym tekstem 
mówił: „Janka, coś to znowuż przyniosła?” a ja się tłumaczyłam „Panie kierowniku to doktor 
Skowroński pisał, ja tylko przepisywałam.” Zbyszek Serafin nieraz pomagał mi w przepisywa-
niu – dyktował mi bo ja gubiłam wątek przy przepisywaniu, bo niektóre zdania były dosłownie 
na dwie kartki maszynopisu.

Pamięta pani dyrektora domu kultury Zenona Stępnia?
Pan Zenon przede wszystkim lubił ludzi. Lubił ludzi w różnym wieku, różnej profesji. Dla niego 
nie było, że ten jest ważniejszy, tamten jest mniej ważny. Umiał obchodzić się z ludźmi dyplo-
matycznie, nawet jeśli kogoś miał w pogardzie za to czy za tamto, to tego nie okazywał. To 
była piękna cecha. W ogóle to jest piękna cecha kierowników, dyrektorów, szefów. Bo nigdy 
nie wiadomo co z tego kogoś kim dzisiaj gardzimy wyrośnie, czym się wsławi. A później jest 
głupio! Pan Stępień działał w harcerstwie i nie było lata, w którym by nie brał udziału w obozie 
harcerskim. Razem z żoną działali na obozach harcerskich. I młodzież bardzo go lubiła. Bo 
na przykład kiedy pracował w kuchni i przyszedł ktoś kto chciał chleba nie było dyskusji, że było 
śniadanie. Zawsze podkreślał, co ja później jako kierownik kolonii stosowałam, że ma być mied-
nica chleba z masłem czy marmoladą i nie może być u dziecka poczucia, że musi czekać do obiadu. 
To tego nauczył mnie pan Stępień. Bo dziecko w domu przychodzi do kuchni i w tym momencie 
jest głodne!

Może nie miał fantazji takiej żeby przygotowywać takie czy inne uroczystości, ale bardzo 
inteligentnie potrafił wyłapywać to co ktoś zasugerował. To bardzo ważna cecha u kierowników- 
umieć wyłapywać dobre pomysły!

Pan Stępień miał w sobie opiekuńczość. Tak jak profesor Czartoryski widział w drugim 
człowieku dobro. I najważniejsza rzecz – nigdy nie mówił na drugiego nic złego publicznie. Ta-
kie sprawy załatwiał w cztery oczy. Może nie był wielkich lotów. Musiał się trzymać pewnych 
zasad ponieważ nie miał wykształcenia więc musiał „tańczyć jak mu grali”.
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Jak długo był dyrektorem?
Pracował w kulturze do emerytury. Ale na koniec już w Kolbuszowej Górnej. Dokładnie 
nie pamiętam do kiedy był dyrektorem ponieważ po stworzeniu klubu nowoczesnej gospodyni 
nie pracowałam już w domu kultury.

Pan Stępień i pan Czartoryski nauczyli mnie, że w pracy z dziećmi poza nauczaniem trzeba 
działać żeby Ci, którzy są obarczeni pracą na wsi dostali odrobinę rozrywki, żeby mieli te krople 
dzieciństwa, natomiast tym dzieciom, które się nudzą dawać zajęcie żeby nie szły w złą stronę. 
I ja też przez całe lata kiedy tylko były obozy uczestniczyłam w obozach harcerskich a później 
w nowoczesnej gospodyni organizowałam półkolonie. Takie półkolonie prowadziłam przez dwa 
miesiące dla dzieci pracowników. To była dla rodziców cudowna rzecz ponieważ pracujący 
nie musieli się martwić jak zorganizować dzieciom czas wolny podczas wakacji. Stąd jak teraz 
są zajęcia w domu kultury i pan dyrektor mnie prosi to ja bardzo chętnie idę i z tymi dziećmi 
prowadzę zajęcia kulinarne. 

Wspomniała pani kilkukrotnie profesora Czartoryskiego. Może pani przedstawić bliżej tę postać?
Profesor Czartoryski był moim wychowawcą, polonistą w liceum dla pracujących. Pracowałam 
wtedy w domu kultury i w muzeum i kontynuowałam 10 i 11 klasę w liceum dla dorosłych. 
Co chciałabym podkreślić, profesor Czartoryski, pomimo, że w klasie było zróżnicowa-
ne towarzystwo (byli wojskowi: kapitan i major z Dęby, były pielęgniarki, było nas kilkoro 
„w wieku poborowym”) potrafił tak zorganizować klasę, że każdy miał w niej swoje miej-
sce. Miał inne wymagania właściwie wobec każdego z osobna. Wiedział, że panu majoro-
wi i panu kapitanowi potrzebny jest ten papierek, bo są już przed emeryturą. My nieoficjal-
nie wiedzieliśmy, że profesor przymyka oko na pewne sprawy. I pomagał. I wiedział kto 
powinien się uczyć polskiego i wiedział komu trzeba pomóc żeby na ten dostateczny się na-
umiał. Poza tym wypytywał się o pracę. Bardzo się interesował jak jest traktowany ten ktoś 
w pracy, czy nie ma problemów z kierownictwem, albo innych. Właściwie ojcował.

Wręczenie medali za długo-
letnie pożycie małżeńskie. 
Sala Domu Kultury w 
Kolbuszowej. Zbiory Z. 
Winiarskiego
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Opowiadał wam o swoich przeżyciach wojennych?
On przeżył to co przeżył. Opowiadał to w bardzo zamkniętym gronie. Ja myślę, że wtedy kiedy 
go wyrzucili z dyrektorowania liceum dziennego zamknął się w sobie. Ale jak już komuś zaufał to 
była u niego piękna rzecz: jak ktoś mu takie pierdóły mówił, że to urasta do rangi jakiegoś wielkie-
go problemu, to taki miał zwyczaj klepnąć i powiedzieć „nie znasz chłopie, czy tam dziewczyno, 
problemów. Nie znasz problemów”. I już. A on miał prawo takie słowa powiedzieć.

Ale z drugiej strony ludzi, za których był (w jego przekonaniu) odpowiedzialny, bronił 
jak lew! Pamiętam, że jednej z koleżanek załatwił pracę. Bo wiedział, że u niej w rodzinie było 
ciężko.  Przede wszystkim jego lekcje nie polegały na tym, że kazał się nauczyć na pamięć  
i pytał. Opowiadał ciekawe anegdoty, nawet i rodzinne, nawet i wojskowe, wtrącał je i od razu 
mobilizował do słuchania. Człowiek czekał kiedy znowu coś opowie. A wszystkie nawiązywały 
do tematu lekcji. Historia jego życia to na książkę!

A działalność profesora Czartoryskiego w domu kultury?
Jak często odbywały się próby jego zespołu teatralnego?
Normalnie raz w tygodniu, ale kiedy zbliżał się występ to próby były dwa, nawet i trzy razy 
w tygodniu. Z wszystkimi, a w zespole byli różni ludzie, był jak ojciec, mimo że niektórzy byli 
w równym wieku z nim, inni byli jeszcze niepełnoletni. Był jak ojciec, ale wymagał! Karał w ten 
sposób, że się obrażał. A jeśli się kogoś kocha, szanuje – to jest największa kara jeśli się ktoś taki 
obrazi. Więc się obrażał, nie odzywał, a za chwilę jakby tego momentu nie było. Zrobił awanturę 
a za chwilę jakby nigdy nic.

Po próbach zespołu teatralnego pana Czartoryskiego były spotkania. Panie smażyły pącz-
ki, królowała w smażeniu pączków pani Stępniowa. Były i inne smakołyki, nalewki. Kawa była 
wtedy ciężkozdobyczna. Na takich spotkaniach po próbie było omawianie tego co było źle, co 
było dobrze i tego co będzie. A więc to był swojego rodzaju dalszy ciąg prób.

Bardzo szanował profesora Czartoryskiego nasz Hersiu Lejbowicz, Żyd, który został tu 
w Kolbuszowej. To była niesamowita osobowość i osobistość. Ponieważ on miał całą rodzinę 
w Izraelu i Ameryce więc dostawał sporo paczek z pomarańczami, cytrynami, kawą, herbatą. 
A Hersiu, jak to Żyd, umiał handlować, ale i miał gest. Czasem więc w przypływie podziękowa-
nia przynosił coś profesorowi. I wtedy na próbach pojawiały się różne smakołyki.

Żył z tego handlu?
Mieszkał koło milicji, co nie przeszkadzało mu handlować dolarami i wszystkim czym 
się dało. Raz przyszedł do niego milicjant, z podejrzeniem, że handluje dolarami. A dolary miał 
schowane w kącie pod miotłą. Milicjant je zauważył i spytał co to leży w kącie. Hersiu odpo-
wiedział: „dla mnie to są śmieci, ale jak dla Was nie, to se weźcie”. Kiedy podjęłam pracę w 
muzeum była jeszcze w synagodze cała polichromia. Hersiu przychodził do synagogi się modlić. 
Miał uzgodnione z prof. Skowrońskim, że klucz mam mu dać. Przychodził po niego w piątek, 
oddawał w niedzielę.  Przynosił mi później pomarańcze za te klucze.  

Wracając do teatru - jak pan Czartoryski reagował na premiery swoich przedstawień?
Mocno się wtedy denerwował. Jak były przedstawienia to nie dostąp do niego. Bardzo przeży-
wał. Ale ci, którzy go znali wiedzieli, że to nie wynika ze złości tylko z faktu, że sam bardzo 
przeżywa. Był po prostu spięty. 

W Pedeku działała też orkiestra dęta pana Kaziora.
Pan Walenty to był człowiek z wielką pasją. Jak tylko wyczuwał u kogoś zdolności poparte 
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chęcią do muzyki to nie popuszczał. Ja nut uczyłam się dopiero w studium nauczycielskim, 
wcześniej nie miałam możliwości i okazji. Kiedy się okazało, że dobrze śpiewam zachęcał mnie 
żebym się uczyła. Tyle, że ja nie miałam czasu.

Pan Kazior poświęcił się orkiestrze bez reszty. Jego młodsza córka mówiła mi, że żona pana 
Walentego i starsza córka Wandzia opowiadały, że tato był tak zakochany w swojej orkiestrze, 
że to było jego życie. On pracował zawodowo w nadleśnictwie w Świerczowie, ale prosto 
ze Świerczowa przyjeżdżał do domu kultury. Prowadził orkiestrę aż do śmierci. Nikt sobie nawet 
nie wyobrażał, że mógłby przestać. Zmarł nagle. Po śmierci pana Kaziora dyrygowanie kontynu-
ował Jasiu Styga a później Minich z Rzeszowa.

Próby orkiestry dętej musiały być głośne. Sąsiedzi domu kultury się nie skarżyli?
Po jednej stornie mieszkała pani Siedmiograjowa i Pani Młyńska, która była głuchawa, po drugiej 
stronie była pani Drewnicka, moja nauczycielka ze szkoły, która również miała wyrozumiałość, 
zresztą cała rodzina była uzdolniona muzycznie. Pan Stępień mieszkał po przeciwnej stronie, a poza 
tym nie było zabudowań, bo były pola.

I jeszcze jedna rzecz, która od razu mi się przypomina kiedy wspominam tamte lata w domu 
kultury - „Walenciaki” – tak zwana była orkiestra dęta. Nie nazywali ich orkiestra dęta tylko Wa-
lenciaki od dyrygenta – Walentego Kaziora. Pamiętam taką sytuację: lato, już żniwa owsiane, 
do biura, gdzieś godzina trzecia, wchodzi chłopinka malutki, spopielony, spocony, włosy przy-
pocone jak zdjął czapkę, a pod pachą zawinięte skrzypki. To Władziu Pogoda przyszedł. 
Ja siedzę przy maszynie „a ty dziewcynka to co tu robis?” - tak mi mówi. Ja odpowiadam 
„no piszę”. I wszedł pan Kazior, który akurat przyszedł na próbę. Rozmawiają a Władziu tak mówi: 
„A moja stara to se myśli, że ja jestem przy owsie! A ja se tak do etui wsadziłem butelkę żeby ciężkie 
było. Położyłem na kredensie. Skrzypecki w koszulę zawinąłem, pod  kopecką schowałem, coś tam 
porobiłem i na skuśki przyszedem tutaj”. I wtedy pan Walenty mówi: „Pani Janko, niech pani pamię-
ta, że ten człowiek rozsławi nie tylko dom kultury, ale cały powiat”. I faktycznie tak się stało. 

Zespół teatralny PDK. Michał Czartoryski siedzi w środku w pierwszym rzędzie. Zbiory Państwa Szilerów
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Występowała pani w chórze?
Tak, przez rok, czy dwa. Wtedy prowadził chór pan Stawarz z Rzeszowa. To było już po śmierci 
pana Jabłońskiego. Pan Stawarz był bardzo wymagający. Po tym czasie zrezygnowałam z przy-
czyn osobistych. Pamiętam, że to był duży chór, 30 osób, może nawet więcej.

Właściwie takie podwaliny pod poszczególnych członków chóru stworzył dyrektor szkoły 
nr 2 w Kolbuszowej, pan Jan Sarapuk, który prowadził chór szkolny. Jak tylko stwierdził, że ktoś 
ma słuch to taki uczeń musiał obligatoryjnie należeć do chóru. Myśmy więc wstępnie byli przez 
niego przygotowani do śpiewania w chórze. Z tym że mimo, że mieliśmy nuty, pan Stawarz nie 
przestrzegał tego. Śpiewało się z pamięci.

Chór obsługiwał wszystkie ważniejsze uroczystości, rewolucję październikową, 1 maja  
i wszystkie inne jakie tam były. Byliśmy w Rzeszowie, byliśmy w Sandomierzu. Pan Stawarz 
miał szersze kontakty więc jak przygotował nas to starał się to zaprezentować gdzieś na zewnątrz, 
poza Kolbuszową. Mnie już później nie było, ale wiem, że były jakieś poważne osiągnięcia.

Wspominała pani o Klubie „Sahara”/”Calipso”. Co działo się w tym miejscu?
Pierwszy hit – była kawa! Klub dostawał przydział, tak jak kawiarnie. Więc była kawa. Wyjada-
liśmy nawet fusy! Były próby kabaretu, były spotkania z ciekawymi ludźmi. M.in. Teresa Roliń-
ska miała kontakty w Rzeszowie i ściągnęła do nas Stasia Guzka (Stan Borys), sprowadziła też 
jakiegoś murzyna z Krakowa, kaleczył polski, ale bardzo ładnie opowiadał. Przychodzili różni 
ludzie, nie tylko ze świata kultury. Właśnie Teresa była takim „motorem” ściągającym różnych 
ludzi. Po swojej linii gości zapraszał też Jasiu Mierzwa. Właściwie każdy kto mógł próbował 
kogoś ściągnąć.

A przy tym były tańce przy płytach. Kurs tańca prowadził najpierw Edward Winiarski, 
pierwszy wodzirej przedwojennej Kolbuszowej, a później jego syn – Zbyszek. Zbyszek jeździł 
bardzo dużo jako pilot z biurami podróży i robił przepiękne slajdy. Na pokazy slajdów przy-
chodzili różni ludzie, także seniorzy. To były bardzo sympatyczne wieczory, otwierające nas 
na Świat. Przecież nie było wtedy telewizji, nie było skąd zdobyć takich informacji. Zbyszek 
pracował później w Rzeszowie i jeszcze wtedy „załatwiał” ciekawych ludzi na spotkania. Uwa-
żam, że na miarę możliwości klub działał bardzo dobrze.
Co oprócz kawy wspomina się z tamtego czasu najchętniej?
Przede wszystkim kontakt z zespołami i z teatrem. Zespoły, które przyjeżdżały, których się słu-
chało na pocztówkach, na płytach, w jakiś sposób nobilitowały tutejszych ludzi, którzy mogli 
ich zobaczyć na żywo. Ja miałam szczególnie komfortową sytuację bo mogłam ich oglądać zza 
kulis. Wspominałam już, że był w Kolbuszowej m.in. Czesław Niemen, jeszcze wtedy jako Wy-
drzycki, byli Chyła i Grześkowiak, Kalina Jędrusik, i wiele innych zespołów.

W domu kultury był też telewizor. Co najchętniej w nim oglądano oglądano?
Przede wszystkim dziennik. W poniedziałki na teatr i w czwartek na Kobrę. Na dziennik i na 
Kobrę przychodzili mężczyźni, na teatr – kobiety. To były trzy hity. Wiemy to choćby stąd, że 
w sali telewizyjnej był prowadzony dziennik wpisów i w te dni było tych wpisów najwięcej. 
Bardzo dużo ludzi przychodziło też kiedy był Sopot – wtedy głównie młodzież. 

W tym samym 1959 roku, kiedy w domu kultury pojawił się telewizor, otwarto muzeum 
w Kolbuszowej. Wspomniała pani, że została tam zatrudniona na pół etatu.
Tak. Byłam drugim pracownikiem kolbuszowskiego muzeum. Przez dwa czy trzy miesiące pra-
cowała tam już pani Augustyn i wtedy ja zostałam przyjęta. Ale to było dopiero w 1962 roku. 
Pierwsze skrzypce grał doktor Kazimierz Skowroński, Maciej Skowroński, pani Maciągowa 
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(skarbnik), pani Augustynowa, pani Krzaklewska, pan Czartoryski, w ogóle elita kolbuszowska. 
To byli założyciele. Spiritus movens muzeum był Maciej Skowroński, który np. przygotowywał 
wystawę z cmentarzyska łużyckiego. Wspólnie z Kazimierzem mieli możliwości dojścia do ludzi 
i gromadzenia zabytków. 

A pracownicy domu kultury?
O tak. Na przykład Józiu Niezgoda był specjalistą od pozyskiwania różnych eksponatów 
do muzeum. I pan Stępień. To była właściwie symbioza, bo wszyscy byli związani i z domem 
kultury i z powstającym muzeum. Muzeum było otwarte 3 razy w tygodniu: wtorki, piątki 
i niedziele. Pamiętam jak kiedyś doktor Skowroński zadzwonił do mnie, że przyjedzie wycieczka 
z którejś wioski z Sokołowszczyzny. On sam był wtedy w technikum w Weryni. I faktycznie 
przyjeżdża samochód ciężarowy z budą, wysiadają ludzie. Przywitałam ich i poprosiłam żeby 
zaczekali na doktora Skowrońskiego. Chłopy wchodzą i mówią „nie będziemy czekać na dok-
tora, my tu są wszystkie zdrowe!”. Ja nawet nie miałam możliwości wytłumaczyć, że to nie 
lekarz.

A najlepszy numer z doktorem Skowrońskim to podczas jednego z obozów etnograficznych  
z docentem Kotulą. Doktor Skowroński gdzieś się zapodział. Kotula się denerwuje, że znowu będą 
się wściekać w stołówce w Weryni, że nie przyjechaliśmy na czas. Ponieważ ja byłam najmłodsza 
docent Kotula mówi do mnie „idź Janka poszukaj doktora Skowrońskiego”. Zaszłam pod chałupę, 
a doktor Skowroński siedzi z jakąś babcią i dziadkiem na pieńku przed domem. Zaszłam i mó-
wię „Panie doktorze już wszyscy na pana czekamy”. A kobieta na to „O mój Boże, to my nie 
wiedzieli, że my z doktorem gadali, a przecież mój stary takie ma nogi kiepskie po tej pierwszej 
wojnie światowej! Pokaż panu doktorowi!” Kaziu mówi „ja to nie jestem takim doktorem od 
chorób”. Ale doktor Skowroński był taki, że załatwił z synem Juliana Jabłońskiego, Mieciem, 
który był świetnym chirurgiem, że przyjechał później do tego człowieka i wybadał go. 

     

nagrał i opracował Dawid Rosół, Kolbuszowa, luty 2014

Orkiestra Dęta PDK. 
Na pierwszym planie W. Kazior. 
Zbiory Z. Winiarskiego
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Kolbuszowski „Sokół” został wybudowany w okresie międzywojennym przy współudziale 
mieszkańców naszego miasta. Po II wojnie światowej działalność kulturalną prowadzoną w tym 
budynku rozszerzono na cały powiat a instytucja przyjęła nazwę PDK – Powiatowy Dom Kultury. 
Po następnych zmianach administracyjnych w naszym kraju przemianowano go na Miejski Dom 
Kultury- MDK. Co prawda zmienił swoją nazwę, ale jego działalność na rzecz społeczeństwa jest 
podobna do tej sprzed lat. Tu spotykali się ludzie, którzy obok życia rodzinnego, pracy, spotkań 
towarzyskich, mieli i mają potrzebę życia „za pan brat” z kulturą we wszelkich jej przejawach. 
Tu powstawały i prowadziły działalność amatorską: zespół teatralny prowadzony przez mgr 
Michała Czartoryskiego, chór, którego założycielem i dyrygentem był mgr Julian Jabłoński, 
orkiestra dęta organizowana przez Jana Stygę a następnie przez długie lata Walentego Kaziora. 
W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku powstał zespół kabaretowy wraz z zespołem in-
strumentalnym, którego współtwórcami byli: Władysław Lenart, Jan Mierzwa, Andrzej Wró-
blewski, Zbigniew Winiarski, a nad całością tej działalności czuwali pracownicy PDK: Teresa 
Rolińska-Protasik oraz Jan Styga. 

Klub Seniora działający przy PDK. Udostępniła J. Olszowy

Pogodna Jesień z kulturą 
mieszczańską 

Janina Kardyś-Olszowy   
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Ważnym wydarzeniem kulturalnym w naszym mieście było zorganizowanie i otwarcie 
Młodzieżowego Klubu „Sahara”. Odbywały się tu różnorodne spotkania z ciekawymi ludźmi 
ze świata kultury i sztuki, pisarzami, poetami, aktorami. Można tu było wypić kawę (która była 
wówczas w codziennym życiu trudno dostępna) stąd wielka to była frajda przyjść na kawę, za 
którą nie trzeba było tyle płacić co w kawiarni czy restauracji. Poza tym kto lubił tańczyć mógł 
w takt melodii płynących z „grającej szafy” bezpłatnie to czynić. Przez kilka lat klub ten miał 
wśród młodzieży wielkie powodzenie. Nie tylko bowiem młodzież, ale i starsi mieszkańcy przy-
chodzili obejrzeć program w telewizji (która była rzadkością w prywatnych domach). Dlatego 
na transmitowanie wydarzenia sportowe przychodziło wielu sympatyków sportu i nie tylko. 
Dużą popularnością cieszyły się wieczorne wiadomości, a po nich poniedziałkowy teatr telewizji 
i czwartkowa „Kobra”, czy też transmisja z koncertów i festiwali w Opolu, Kołobrzegu, Sopo-
cie, Zielonej Górze.

W latach siedemdziesiątych powstał Klub Seniora, zorganizowany przy współpracy Sekcji 
Kobiet działającej przy Miejskiej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Kolbuszowej. Okazało się, 
że był potrzebny. Na spotkania bowiem przychodziło po kilkudziesięciu seniorów, a dokumentują 
to zdjęcia z uroczystych spotkań, przede wszystkim panie, które – jak same mówiły – mogły 
swobodnie bez zobowiązań się spotkać. Spotkania wówczas odbywały się w czwartki. Różno-
rodne zajęcia inspirowali niejednokrotnie klubowicze różnych profesji, wiedzy i talentu, którzy 
chętnie przekazywali swoje umiejętności zebranym członkom klubu.

Raz w miesiącu dr Kazimierz Skowroński był naszym honorowym prelegentem. Chętnie 
i bardzo ciekawie dzielił się swoją historyczną wiedzą tematycznie związaną z naszym miastem 
i regionem lasowiackim. Większość tzw. „pnioków” kolbuszowskich uzupełniła te prelekcje swo-
imi wspomnieniami z okresu międzywojennego, a zwłaszcza z czasu okupacji hitlerowskiej i nie 
tylko. Kaziu Skowroński – bo tak mówili o nim jego kolbuszowscy rówieśnicy – cieszył się, że 
wzbogaca swoją historyczną wiedzę o relacje naocznych świadków różnych, tragicznych wyda-
rzeń. Wielka szkoda, że tych dyskusji nikt nie nagrywał, bo to by był dopiero cenny dokument. 

Spotkanie świąteczne w Klubie Seniora. Udostępniła J. Olszowy
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Klubowicze chętnie korzystali z prelekcji i pokazów racjonalnego żywienia, przygo-
towywania potraw z różnych regionów naszego kraju oraz naszych lasowiackich smaków 
i przysmaków, które przygotowywała i prowadziła Janina Kardyś-Olszowy. Panie chętnie dzieliły 
się swoimi doświadczeniami kulinarnymi i wypiekami. W dużej mierze w tej działalności poma-
gała Sekcja Kobiet przy MSZiZb, która dysponowała funduszem na te cele. Panie z zarządu Sekcji 
jej przew. Wilhelmina Augustyn oraz Eugenia Maciąg, Cecylia Skowrońska,  Kazimiera Zarec-
ka, Janina Cibicka, Irena Ingram wielokrotnie służyły pomocą prowadzącej prelekcje i pokazy. 
Pani Cecylia Skowrońska, która była artystką w swoim zawodzie prowadziła mini-kursy kroju  
i szycia pt. „I Ty potrafisz uszyć sama”. Pomagała jej przy tym również znakomita kolbuszowska 
krawcowa Sydonia Wójtowicz. Te zajęcia również cieszyły się wielkim powodzeniem. Obok tego 
odbywały się zajęcia szydełkowania, haftowania i dziergania na drutach. I tu również, te panie, 
które posiadały takie umiejętności chętnie uczyły te, które bardzo tego chciały się nauczyć. Pod-
czas spotkań klubowych nie mogło obyć się bez wspólnego śpiewu. Śpiewano pieśni i piosenki, 
w stosownym czasie kolędy- i te stare, i te współczesne. Tu bardzo czynnie włączyli się pano-
wie: Władysław Magda, emerytowany organista, oraz Franciszek Fryc, muzycznie uzdolniony. 

Na szczególnie uroczyste spotkania związane ze świętami, rocznicami itp. przygotowywa-
no ochoczo występy artystyczne, one to uświetniały te spotkania. Panie przygotowywały się do 
tego niezwykle starannie. Odpowiednie stroje i rekwizyty podkreślały, że nasze panie potrafią 
nie tylko recytować, śpiewać a nawet tworzyć teksty, ale samodzielnie przygotować stroje i re-
kwizyty niezbędne do występu.

Oto wspólnie ułożony tekst – hymn klubu:

W Kolbuszowej wie ten kto chce,
że jest Klub Seniora (2x)
W nim co czwartek się spotykamy
z wczesnego wieczora (2x)
Jest tu Frania, Cela, Sydzia
wiele babć tu wiele (2x)
Klub Seniora świetnie działa na samopoczucie (2x)
Wszyscy sobie rozmawiamy na różne tematy (2x)
Można tutaj zjeść paluszki, napić się herbaty (2x)

Jeden z występów w Klubie 
Seniora działającym przy 
PDK. Udostępniła J. Ol-
szowy
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Nasza Jasia jest wspaniała, nami dyryguje
o wszystko się zawsze stara, jeszcze obiecuje (2x)
A my za to bardzo wdzięczni do klubu spieszymy (2x)
Tu słuchamy dobrych porad i starość leczymy (2x)

Co prawda nie tak często jak by się chciało, ale były również wykłady, prelekcje na te-
mat zdrowia, zwłaszcza w jesieni życia. Niezapomniane spotkanie z dr Stanisławem Krza-
klewskim, który w przystępny i szczególnie taktowny sposób przedstawił „Co robić żeby  
w nas była słoneczna, bez bólu jesień życia”. To spotkanie zorganizowała nam małżonka dr-a 
St. Krzaklewskiego, pani Janina Krzaklewska, aktywna członkini naszego klubu. Prelekcje 
o tematyce zdrowotnej mieli także lekarze różnych specjalizacji: dr Zofia Kuryłło, dr Andrzej 
Miazga, dr Wawrzyniec Kaziuk, dr Bolesław Zioło.

Odbywały się również spotkania z twórcami i artystami. Do niezapomnianych należą spo-
tkania z panią Marią Siedmiograj, pisarką, założycielką i długoletnim dyrektorem Teatru Lalek 
„Kacperek”, z pisarzem Zbigniewem Damino, z wielkiego formatu aktorem Zdzisławem Ko-
zieniem. Raz do roku organizowane były wycieczki krajoznawczo-relaksacyjne do Krakowa, 
w Góry Świętokrzyskie, do Sandomierza, Kazimierza nad Wisłą, Łańcuta, Krasiczyna.

Ze względów rodzinnych i przez zmianę mojej pracy zawodowej Klub Seniora przez wiele 
lat prowadziła pani Maria Wrona, która była pracownicą Powiatowej Biblioteki w Kolbuszowej. 
W tym czasie sporadycznie spotykałam się z członkiniami klubu, mówiły, że są bardzo zado-
wolone iż klub istnieje i działa. Niestety problemy zdrowotne i śmierć pani Marii przerwały 
działalność klubu.

Kiedy po 40 latach pracy zawodowej zostałam emerytką, ówczesna dyr. MDK pani 
Aleksandra Niezgoda wystąpiła do mnie z propozycją żeby reaktywować działalność klubu. 
W prowadzonych rozmowach Seniorki mówiły, że brakuje im tych dawnych spotkań w neu-
tralnym miejscu, gdzie mogłyby oderwać się od przyziemnych, codziennych spraw, nierzadko 
też samotności. Stąd w jesieni 2002 roku w Miejskim Domu Kultury znów rozpoczął działalność 
Klub Seniorek, bowiem panie postanowiły, że będzie to klub dla pań. W tym czasie działał już Klub 
18-Latek zorganizowany przez PKPS a następnie w bibliotece Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Działalność naszego klubu opiera się na wspólnie przygotowywanym planie pracy za-
twierdzonym przez dyr. MDK. Prowadzony przez opiekunkę klubu dziennik zajęć odzwierciedla 
działalność. Obecnie niestety nie ma już wśród nas klubowiczów z tamtych odległych czasów. 
Odpoczywają w pokoju wiecznym. A może i tam zorganizowali jakiś klub i wyśpiewują przez 
siebie ułożoną piosenkę po lasowiacku:

Oj babka jo se babka
i nie byle jaka (2x)
Dawniej przecież niejednego
uwiodłam chłopaka (2x)
W tańcu, w śpiewie i w robocie    
zawsze pierwsza byłam (2x)
I niejeden ja wianuszek
na głowie uwiłam (2x)
wiłam wianki i rzucałam
w czyste wody Nilu (2x)
Ilu wianki te wyłowiło
sama nie wiem ilustrowanych 
Ilu wianki te złapało
nie pamiętam ilu. Panie z Klub Seniora /udostępniła J. Olszowy
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Okupacja i tuż po niej
Mało mamy informacji, jak z budynku Sokoła korzystał okupant niemiecki. We wrześniu 

1939 roku pokrycie dachowe obiektu uległo znacznemu uszkodzeniu. Budynek, prowizorycz-
nie zabezpieczony, pełnił funkcję garażu i warsztatu naprawczego dla motocykli. W budynku 
wykonano otwór umożliwiający wjazd motocyklom z przyczepkami.1 Sporadycznie był on też 
miejscem zbiórki Żydów wywożonych z Kolbuszowej.2 Kulturalnym centrum życia rasy panów 
w Kolbuszowej było gimnazjum zaadaptowane na kasyno SS. Dobudowano do niego duży 
drewniany barak, który przez lata powojenne długo jeszcze służył jako sala gimnastyczna 
i widowiskowa instytucjom oświatowym. Podobnie było z kinem ,,Jutrzenka” Osiniaków, z któ-
rego najeźdźcy korzystali sporadycznie. Sokół ze zniszczoną dachówką, podupadły doczekał 
zakończenia wojny.

Na początku brakowało koncepcji jego wykorzystania, być może nad obiektem cią-
żyło fatum zachowawczego, mieszczańskiego, inteligenckiego żywiołu miasteczka, które 
od wybudowania przez lata międzywojenne wypełniało go swoją kulturą. Łaskawie dopuszczano 
w latach trzydziestych młodzież z rodzin trudniących się rzemiosłem i mniej zamożnych. Budy-
nek był mocno zdewastowany i nikt nie kwapił się, by go wyremontować. Dopiero utworzenie 
powiatowej instytucji kultury spowodowało jego remont i rozbudowę.

Upadek  Sokoła, masowa kultura
- wspomnienia nie artysty z czasów młodości

Wiesław Sitko
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Kultura dla wszystkich – Powiatowy Dom Kultury 
Nowa rzeczywistość dawała szansę zmiany statusu społecznego i ekonomicznego  

mieszkańcom okolicznych wsi. W pierwszych latach powojennych, szczególnie w oświacie 
i kulturze, aktywność wykazują przedstawiciele kolbuszowskiego przedwojennego mieszczań-
stwa: Julian Jabłoński, Edward Winiarski, Michał Czartoryski, Władysław Burkiewicz, Jan Sty-
ga, Maciej, Kazimierz i Jan Skowrońscy, Karol Grodecki, Maria Siedmiograj,  Józef Augustyno-
wicz i wielu innych. Można wręcz mówić o wysokim poziomie kultury po wojnie; osiągnięcia 
i nowatorskie pomysły wynikały z ich kompetencji. Oprócz obowiązkowego  harmonogramu 
świąt i rocznic, udawało się realizować bliższe 
ich sercu pasje.

Kolbuszowa tamtych lat liczyła niewie-
le ponad 2 tysiące mieszkańców. Do miasta, 
w którym przed wojną połowę społeczności 
stanowili Żydzi w czasie wojny wymordowa-
ni przez Niemców, zaczęła napływać ludność 
polska. Działo się to już w momencie tworze-
nia i zaraz po likwidacji getta.

W pierwszych latach powojennych pa-
miętano jeszcze, że był tu budynek Sokolni. 
Świadczy o tym organizacja balu sylwestro-
wego w 1947 roku. Atrakcją balu była zabawa 
przy świetle elektrycznym w świeżo zelektryfi-
kowanym mieście. Z relacji ucznia gimnazjum 
z lat pięćdziesiątych dowiadujemy się o wy-
mianie pokrycia dachowego zniszczonej tysz-
kiewiczowskiej dachówki.

Powszechne korzystanie z obiektu nastą-
piło wraz z powstaniem Powiatowego Domu 
Kultury na początku lat pięćdziesiątych. Zrębem 
kadry instruktorskiej tej nowej instytucji stali 
się wyżej wymienieni przedstawiciele 
przedwojennej inteligencji. Należy wspo-
mnieć o działaniach istotnych dla mia-
steczka. Wywołane industrializacją prze-
miany na wsi, odpływ mieszkańców 
do szybko rozwijających się ośrodków miej-
skich: Rzeszowa, Mielca, Tarnobrzega, Stalo-
wej Woli, powodowało wyludnienie wsi i zniszczenie dorobku  materialnego mieszkańców. 
  

Potrzebę gromadzenia i przede wszystkim ratowania unikalnych przedmiotów rzemiosła 
i sztuki ludowej oraz kulturowej, dostrzegł Kazimierz i jego bratanek Maciej Skowrońscy.  Do 
akcji zbierania przyłączyła się również kadra. Wykorzystano środki transportowe, czyli legendar-
ną Nysę. Ta aktywność zaowocowała powstaniem towarzystwa goslarowskiego, muzeum  a póź-
niej skansenu. W tym czasie Powiatowy Dom Kultury był autentycznym ośrodkiem tworzenia 
i upowszechniania kultury. Ta działalność została pięknie zilustrowana przez Józefa Augusty-
nowicza w kronice z tamtych. Autor, uzdolniony akwarelista, zostawił ciekawy dokument starej 
szkoły kronikarstwa. 

Reportaż z dachu „Sokoła” zamieszczony w gazecie 
„Razem” z lutego 1950 r. Zbiory Macieja Skowrońskiego
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Edukacyjna rola instytucji dla nowej społeczności miejskiej
Na początku lat sześćdziesiątych moi rodzice sprowadzili się do Kolbuszowej. Zamiesz-

kaliśmy w zakupionym od Jabłońskich pięknym modrzewiowym domu  (wybudowanym 
w 1911 r.). W wieku siedmiu lat wraz z moim kolegą, sąsiadem Antkiem zaczęliśmy uczęszczać 
do szkoły, mając do niej najbliżej ze wszystkich. Szkoła była mała, ale zachwycała pięknem,  
wyróżniała się ganeczkami i łukowatymi oknami, pokryta czerwoną dachówką. W pobliżu znaj-
dowały się dwa obiekty kulturalne miasta – kino i dom kultury. Ulica była obsadzona morwami 
i topolami, miała szutrową nawierzchnię.

Przy urzędzie powiatowym rosła olbrzymia brzoza, pod nią stała zielona budka, co rusz 
okradana przez szajkę włamywaczy, za nią na łące stał zdewastowany motocykl z przyczepką 
pełniąc rolę głównej atrakcji placu zabaw. Żyjąc w Kolbuszowej, zacząłem tworzyć pierwsze 
w mojej rodzinie miejskie pokolenie. W miejscu, w którym dziś są osiedla ślizgałem się w zimie 
na ślizgawkach a na pastwiskach Ingrama bawiliśmy się nieskrępowanie z kolegami,  przed-
szkolakami. Przedszkole mieściło się w miejscu, gdzie obecnie znajduje się restauracja  przy 
ul. A. Mickiewicza. Popularny w tych czasach PDK, dla nas dzieci, był miejscem  magicz-
nym.  Można było tam wejść w czasie wakacji w godzinach porannych i nie zastać żywego du-
cha, poszaleć na klawiaturze austriackiego fortepianu (Siedmiograjów), któremu wiecznie od-
padała noga. Rodzice często opowiadali o przedstawieniach teatralnych, w których premierach 
uczestniczyli jako widzowie. Był to dla nich pierwszy kontakt z teatrem. Po kościele i lodach 
u Stolarza szło się do kina na bajkę. Późniejsze samodzielne uczęszczanie do kina kończyło 
się często niepowodzeniem, po prostu często brakowało biletów. Miejscowi notable obiecywali nam 
basen aż w końcu na któregoś pierwszego maja oddano go do użytku. Była to plenerowa pływalnia 
przy lasku na granicy Brzezówki, wyłożona betonowymi płytami pełniła  upragnioną funkcję może 
sezon. Działo się to w czasach, gdy Kino Grażyna grało Szczęki, Pamiętam jak na hasło rekin wszyscy 
uciekaliśmy z wody. Później okazało się, że ten cud socjalistycznej inżynierii zapełnił się szlamem 
i pozostała nam nielegalna kąpiel na stawach, gdzie woda była czysta i ciepła, a jedynym zmartwie-
niem byli przebiegli milicjanci, walczący z plagą nielegalnych kąpieli. Duże wrażenie zawsze ro-
biła orkiestra dęta, popularne Walenciaki prezentująca pełny profesjonalizm koncertowy w marszu 
i podczas występów. Biegaliśmy za nią w krótkich spodenkach przedrzeźniając  muzyków, grając 
na nosie. Umilała nam ona też różnorodne festyny stadionowe o odpowiedniej randze.

Fragmenty Kroniki PDK w Kolbuszowej
spisanej przez Józef Augustynowicza. 
Archiwum MDK
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Rock and Roll za żelazną kurtyną
Później w domu kultury, już nie w powiatowym (funkcjonowały różne nazwy: gminny, 

po prostu dom kultury, w końcu miejski), praktycznie co tydzień mieliśmy rewię gwiazd, od 
Mieczysława Fogga po Budkę Suflera. Koncert tej grupy był fascynujący: sala pełna, scena 
zastawiona głośnikami zespołu. Dyrektor pierwsze rzędy obsadził klubem seniora – panie 
w kapelusikach dzielnie wytrzymały ścianę dźwięku, w końcu utrata słuchu w tym towarzystwie 
wynosiła średnio ponad pięćdziesiąt procent. W ostatnim rzędzie umieszczono kilkunastu młodych 
ogolonych na łyso kolbuszowian (przejściowa, często powracająca moda na kryminalistów)  reakcja 
tych ostatnich na koncert była naprawdę żywiołowa. Równie energicznie zareagowały, tym razem 
starsze panie, na wieczorku poetyckim grupy teatralnej (z jakiegoś dużego miasta, chyba Lublina). 
Podczas ekspresyjnego interpretowania poezji wieszczów, damy ruszyły z parasolkami na artystów. 
Z ciekawych wydarzeń wspomnę jeszcze naszą obecność na pokazie striptizu. Sala była 
wypełniona po brzegi notablami, z kolei my, nieletni, obserwowaliśmy  panienki z drzewa, 
które rosło przy garderobie. Ze sztuką Mrożka, konkretnie Emigrantami, zapoznał nas sam 
Kozień, śpiący na łóżku przy otwartej kurtynie (chrapał autentycznie, zresztą zagrał z partnerem 
rewelacyjnie).

No i jeszcze DKF, czyli świetne filmy z krytykiem filmowym. Frekwencja przedstawiała się 
następująco: ja plus kilku kumpli, czasem kilka seniorek i cała Grażyna dla publiczności, która 
nigdy nie przekroczyła dziesięciu osób. Jeszcze koncerty z winyli. Ustawiony na scenie gramofon 
i kilkunastu fanów muzyki, ponieważ MDK dysponował jedynie płytami z rozdzielnika, 
z muzyki zagranicznej dostępny był jedynie Karel Got. Przynosiliśmy więc zachodnie long play’e  

Akwarela autorstwa  Józefa Augustynowicza. Zbiory Macieja Skowrońskiego
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AC/DC, Black Sabath, Judeist Preist, Tangerine Dream, Led Zeppelin, Pink Floyd czy Genesis. 
Wszystko to przysłane przez rodziny i znajomych zza żelaznej kurtyny. Na sali widowiskowej 
brzmiało wszystko rewelacyjnie i na full w warunkach domowych, ta muzyka w ogóle nie 
była zrozumiała przez zwapniałych rodziców a jej głośność była zdecydowanie tępiona. No 
i dyskoteki, na które chadzaliśmy chętnie, bo tak naprawdę była to dla nas jedyna tego typu 
rozrywka. Owszem, co tydzień całe miasto w niedziele waliło na festyny na stadionie. Muzyka 
tam lansowana zadowoliłaby dziś niejednego miłośnika folku, z czasem jednak, za sprawą 
świetnych kolbuszowskich muzyków, zaczęła ewoluować w kierunku rock and rolla i wydawała 
się znośniejsza.

W  mojej szkole średniej dyrekcja wpadła na pomysł utworzenia z naszej klasy Zespołu 
Pieśni i Tańca. Wychowawczyni, tudzież matematyczka określiła nas jako jednostki aspołeczne. 
Nasz entuzjazm do tańca ludowego był weryfikowany w różnoraki sposób. W przypadku absencji 
na próbach, było to odpytywanie z matmy przy tablicy. Jako urodzony humanista przetańczyłem 
dobrowolnie ze dwa lata w tym zespole. Nigdy nie zapomnę choreografa (twórcy zespołu w Nowej 
Dębie), który podczas próby z nerwów wypalał dwie paczki papierosów marki Carmen. Był nawet 
jakiś przegląd, na którym zajęliśmy zaszczytne ostatnie miejsce. Za karę z kilkoma jednostkami 
aspołecznymi wysłani zostaliśmy na ogólnopolskie obchody święta 22 lipca w celu przygotowania 
widowiska plenerowego, do dziś tak modnego w Chinach i Korei.  Załapałem się karnie na spust 
do wielkiego pieca i jako surówka z czerwoną szmatą na głowie ćwiczyłem sprint przez prawie 
miesiąc. Efekt można było oglądać w dzienniku ogólnopolskiej telewizji, podobno spust wyszedł 
dobrze.

Nie zapomnę też spędu z okazji ósmego zjazdu polskiej zjednoczonej w domu kultury. 
Siedząc w ostatnim rzędzie słuchaliśmy deklaracji występującego kolegi z klasy. Ów bardzo 
sympatyczny, lekko zepsuty kolega deklarował, że w czasie swojego czteroletniego pobytu 
w szkole... co już było kłamstwem, bo rok się został i w szkole przebywał już piąty rok, 
zgasło światło. Aplauz naszego ostatniego rzędu był entuzjastyczny, szczery i prawdziwy, 
w przeciwieństwie do kiepsko wyreżyserowanego entuzjazmu spędu. Wszystko by było dobrze, 
gdyby nie reakcja jednego z nauczycieli (i to z całkiem innej szkoły), który nas spisał i doniósł 
do dyra, ten potraktował nas z wyrozumiałością i nawet nie musieliśmy składać samokrytyki.

Pamiętam niezwykle ciekawą postać ,,Billa” instruktora, który miał świetny kontakt 
z młodzieżą.  Dla nas obcowanie z takimi osobami było bardzo twórcze i rozwijające. No i klub 
z grającą szafą pełną singli Tonpressu (która nie chciała grać bez małego wstrząsu).

A wszystko to było w ośrodku kultury, gdzie na zajęcia plastyczne uczęszczał znany 
rysownik, o którym wówczas mówiono: skupiony, małomówny, zamknięty w sobie, a teraz 
medialny, celebryta.

W holu przy ubikacjach znajdowało się gipsowe popiersie wodza rewolucji przypominające 
o czasach, w których żyliśmy.
 
Refleksja końcowa
     Dom kultury i kino pozwalało nam młodziakom tamtych lat przełamywać małomiasteczkową 
nudę. Spędziliśmy w nich  sporo czasu i na pewno nie był to czas stracony.    

Przypisy:
1- Stanisław Kosiorowski, Wspomnienia z tamtych lat, Kolbuszowa 2012
2- Kronika kolbuszowskiego getta


