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Doroczne spotkanie kro�nian
Stowarzyszenia Mi³o�ników Ziemi Kro�nieñskiej

po raz 38. zorganizowa³o pod has³em �Na rodzinnej
ziemi� tradycyjne spotkanie swoich cz³onków i sym-
patyków (22 IX 2012). W ostatnich latach odbywa³y
siê one w powiecie kro�nieñskim na terenie gmin: Du-
kla (2007), Kro�cienko Wy¿ne (2008), Miejsce Piasto-
we (2009), Korczyna (2010) i Jedlicze (2011). Zarów-
no mieszkañcom Krosna i okolicy, jak te¿ naszym ziom-
kom, którzy osiedlili siê w Krakowie, Lublinie, War-
szawie i Wroc³awiu, gdzie dzia³aj¹ oddzia³y korpora-
cji, spotkania daj¹ okazjê, aby od�wie¿yæ wiêzi z �kra-
jem lat dziecinnych�, przyjrzeæ siê bliskim sercu miej-
scom i nowo�ciom oraz spotkaæ z osobami wspó³two-
rz¹cymi wspólnotê, która w Kro�nie funkcjonuje nie-
przerwanie od 1958 r.

Tym razem program realizowano wy³¹cznie w Kro-
�nie, g³ównie w odrestaurowanych lub nowo wznie-
sionych obiektach Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Za-
wodowej. Uczelnia, która kszta³ci m³odzie¿ od 13. lat,
od 7 VIII br. ma swego patrona, którym jest prof. dr
Stanis³aw Pigoñ (1885-1968), rodak z Komborni, wy-
bitny historyk literatury polskiej, edytor i pedagog.

Uroczysta inauguracja z udzia³em w³adz gminy
Krosno i PWSZ odby³a siê w auli nowo oddanego
(2011) Kampusu Politechnicznego w dzielnicy Sucho-
dó³. Jego aktualny kszta³t (projekt, rozbudowa, prze-
budowa i wyposa¿enie przy wspó³finansowaniu ze
�rodków Unii Europejskiej) by³ dla wielu osób sporym
zaskoczeniem. W pamiêci mieli bowiem ci¹gle d. Szko-
³ê Rolnicz¹ (od 1898) i Zespó³ Szkó³ Rolniczych (od
1977), które funkcjonowa³y tam po ostatniej wojnie (do
1996).

W czê�ci wstêpnej zabra³ g³os prezydent Krosna
Piotr Przytocki, który zaznaczy³, ¿e w³adze gminy na-
gradzaj¹ tych, którzy w szczególny sposób zas³uguj¹
na uhonorowanie. - Chcieli�my w ten sposób z wdziêcz-
no�ci¹ podkre�liæ, ¿e s¹ osoby �na uchod�stwie�, któ-
re identyfikuj¹ siê z Krosnem. Po zaprezentowaniu not
biograficznych oraz tre�ci zarz¹dzeñ, Pan Prezydent
wrêczy³ medale �Za zas³ugi dla Krosna� krakowia-
nom. Otrzymali je: prof. zw. dr hab. Franciszek Le-
�niak z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN za pa-
sjê, wytrwa³o�æ i osi¹gniêcia w badaniach prowadzo-
nych od lat nad nowo¿ytn¹ histori¹ miasta i prof. zw.
dr hab. in¿. Artur Bêben z Akademii Górniczo-Hutni-
czej im. S. Staszica za znaczny wk³ad w rozwój szkol-
nictwa wy¿szego w Kro�nie. Uczeni wpisali siê do ksiê-
gi pami¹tkowej.

Prof. A. Bêben w zabarwionym nostalgi¹ podziê-
kowaniu mówi³ m. in.: - Urodzi³em siê w Turaszówce
na kopalni ropy naftowej i ka¿dy przyjazd na ziemiê
kro�nieñsk¹ budzi we mnie sentyment. Tu uczy³em siê
w gimnazjum, tu siê o¿eni³em, a po latach przynale¿-
no�æ do Stowarzyszenia Mi³o�ników Ziemi Kro�nieñ-

skiej pe³niej otworzy³a mi oczy na piêkno regionu. Cie-
szê siê, ¿e dziêki temu spotka³em tylu m¹drych i warto-
�ciowych ludzi.

Po interesuj¹cej prezentacji dokonañ PWSZ w �ro-
dowisku lokalnym (prorektor dr Z. Barabasz) oraz wy-
s³uchaniu komunikatów nt. Tradycje szkolnictwa na po-
ziomie wy¿szym w Kro�nie przed rokiem 1999
(A. Krzanowski, A. Bêben), licznej grupie pokazano la-
boratoria dla ró¿nych kierunków studiów (d. internat
i d. budynek gospodarczy ZSR) oraz sale wyk³adowe
po³¹czone z pracowniami (d. budynek Szko³y Rolniczej).

Po po³udniu - ju¿ w centrum Krosna - uczestnicy
zwiedzili Bibliotekê G³ówn¹ PWSZ z wypo¿yczal-
ni¹ i czytelni¹, któr¹ po³¹czono z czytelni¹ internetow¹.
Ta ostatnia, udostêpniaj¹c gratisowo zainteresowanym
czytelnikom ponad 100 tytu³ów dzienników i czaso-
pism (m. in. w trzech jêzykach obcych), dysponuje rów-
nie¿ setk¹ miejsc z dostêpem do komputerów i inter-
netu.

Natomiast ostatnim punktem programu by³o zapo-
znanie siê z Centrum Dziedzictwa Szk³a, które s¹-
siaduje z bibliotek¹. Ten najnowszy projekt - otwarty
dla widzów 19 VI br. po wschodniej i zachodniej stro-
nie Rynku - jest spor¹ atrakcj¹ dla zwiedzaj¹cych jako
pierwsze i jedyne w kraju interaktywne centrum tury-
styczno-kulturalne, a tak¿e konkurencyjny i innowa-
cyjny produkt o charakterze unikatowym i ponadre-
gionalnym. CDS, prezentuj¹c hutnictwo szk³a i szkla-
nej twórczo�ci poprzez atrakcyjne formy pokazu, sta-
ra siê zafascynowaæ widza. St¹d mi³o�nicy tej dziedzi-
ny produkcji i sztuki oraz wszyscy inni maj¹ �ucztê�
w postaci wra¿eñ estetycznych i ludycznych. Dziêki
ekspozycjom wielowymiarowy �wiat szk³a staje siê wi-
dzowi wyj¹tkowo bliski. I takie te¿ wra¿enie po zwie-
dzeniu Centrum odnie�li uczestnicy dorocznego spo-
tkania kro�nian.

Andrzej Kosiek

Prof. Artur Bêben dziêkuje w³adzom Krosna za uhonorowanie,
fot. T. £opatkiewicz


