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Adam Krzanowski, b. nauczyciel aka-
demicki Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
radny Rady Miasta Krosna, pedagog 
i historyk wychowania, autor około 
dwustu prac naukowych i publicystycz-
nych, krośnianin – rozmawiał z Wacła-
wem Turkiem.

W.T. Ostatnio wydał Pan kilka prac 
poświęconych osobom z naszego re-
gionu, jakimi kryteriami kierował się 
Pan przy ich wyborze. 

A.K. Rzeczywiście w ostatnim okre-
sie ukazało się kilka opracowań doty-
czących osób z krośnieńskiego. Dobór 
wydawnictw zaproponowało nasze 
życie. W 2008 r. odeszła na wieczną 
harcerską wartę wybitna działaczka 
ruchu harcerskiego, która swoje korze-
nie czerpała z Chorągwi Lwowskiej 
w okresie międzywojennym, harcmi-
strzyni Stanisława Urbanek. Niezwykle 

pracowita i oddana idei wychowania 
harcerskiego. W takim też duchu wy-
chowała wielkie rzesze młodych ludzi, 
na dobrych, szczęśliwych i mądrych 
obywateli naszej Ojczyzny. Los tak po-
kierował życiem, iż w 2009 r. tragicznie 
zginęła wychowanka hm. St. Urbanek 
i jej bliska współpracowniczka przez 
wiele lat, harcmistrzyni Irena Farska. 
Wszechstronnie podejmowała zadania 
aby pomóc innym, a ostatnie swoje po-
czynania skierowała do powstającego 
w Krośnie Hospicjum. W tym kontek-
ście służenia drugiemu człowiekowi 
serdecznie wspominam postać niezwy-
kle barwną, obdarzoną wieloma walora-
mi umysłu: lekarza, społecznika, poetę 
Zdzisława Tenetę. Wiele krośnieńskich 
rodzin w mieście, w powiecie i w b. wo-
jewództwie krośnieńskim pamięta Tego 
niezwykłego lekarza, który jak Korczak, 
nie pytał ludzi o pochodzenie, o wiarę, 
ale głęboko zatroskany był o ich los 
i ich stan zdrowia. W związku ze 100. 
harcerstwa wydano dwie pozycje. Jedna 
przypomina nam, iż w 1912 r. na tere-
nie obecnego zamku Kamieniec w Kor-
czynie przebywał, wraz przyszłą żoną 
i kierownictwem ruchu skautowego we 
Lwowie, twórca harcerstwa polskiego 
Andrzej Małkowski. Druga pozycja jest 
dokumentem historycznym przedsta-
wiającym historię krośnieńskich har-
cerskich sztandarów. Natomiast dwie 
ostatnie pozycje książkowe poświęco-
ne są pedagogom krośnieńskim Jano-
wi Krzanowskiemu i Józefowi Kuczy. 
Obaj krośnianie, dyrektorzy I Liceum 
Ogólnokształcącego im. M. Kopernika 
pozostawili trwały ślad w świadomości 
wielu absolwentów krośnieńskiej szko-
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ły. Jest to też mój podarunek, jako absol-
wenta tej szkoły, z okazji w 110 roczni-
cy założenia liceum. Te ostanie pozycje 
opisujące postaci krośnieńskich zostały 
wydane w serii „Portrety Krośnian”. 

W.T. O ile wiem, wraz z grupą osób 
nauki z UR z Rzeszowa pracuje Pan 
nad Słownikiem biograficznym orga-
nizatorów oświaty, twórców kultury 
i nauki Polski południowo -wschod-
niej. 

A.K. Słownik biograficzny polski po-
łudniowo-wschodniej jest dziełem spo-
łecznej inicjatywy towarzystw i sto-
warzyszeń kulturalno – oświatowych 
Regionu. Stanowi próbę odtworzenia 
dokonań wybitnych postaci żyjących 
i działających na obszarze historycz-
nej Rzeszowszczyzny i obecnego wo-
jewództwa podkarpackiego. Ludzie tej 

Ziemi, położonej na styku kultur i na-
rodowości wytworzyli bogatą tradycję 
kulturową, oświatową i umysłową. Po 
drugiej wojnie światowej region stał się 
także ważnym ośrodkiem akademickim 
i naukowym. Proponowane wydawni-
ctwo ukaże sylwetki osób, które wnio-
sły liczący się wkład w rozwój oświaty, 
tworzyły wartości lub upowszechniały 
dobra kultury, podejmowały działalność 
naukową, wydawniczą, artystyczną itp. 
Ten rodzaj poznania własnej Ojczyzny 
wnosi istotny wkład do ożywienia kul-
turalnego, oświatowego i umysłowego 
regionu. Wśród autorów biogramów 
postaci z naszego terenu wymienić na-
leży : Alinę Basak, Ewę Bereś, A. Krza-
nowskiego, Tadeusza i Zdzisława Ło-
patkiewiczów, St. Steligę, Kazimierza 
Szmyda. Koordynatorem i redaktorem 
naukowym Słownika jest prof. dr. hab. 
Andrzej Meissner. Wydawnictwo po-
winno ukazać się w 2011 r. 

W.T. Jest Pan osobą niezwykle znaną 
w środowisku krośnieńskim nie tylko, 
z racji swojego zaangażowania spo-
łecznego, życzliwości i szacunku dla 
ludzi, ale nade wszystko z formy wy-
rażania obiektywnie i merytorycznie 
swojego punktu widzenia. Mógłby Pan 
bliżej określić swój punkt widzenia 
z pozycji samorządowca, a szczególnie 
w zakresie wielu wydarzeń artystycz-
nych naszego miasta, w których Pan 
jako radny Krosna czynnie uczestni-
czy. Proszę o przybliżenia Pańskiego 
punktu widzenia na poczynania ludzi 
kultury naszego miasta. 

A.K. To prawda, iż uczestniczę w wielu 
wydarzeniach życia kulturalnego nasze-
go miasta. Moje uczestnictwo nie wyni-
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ka ze snobizmu, lecz ma swoje głębokie 
uzasadnienie w przeżywaniu duchowym 
tego wszystkiego co drugi człowiek 
nam oferuje. Aby dobrze przeżywać 
każde dokonanie kulturalne, niezbędna 
jest odrobina wiedzy o istocie prezen-
towanego dzieła sztuki, spektaklu czy 
imprezy kulturalnej. Tak przygotowa-
ny odbiorca, potrafi wyrobić sobie swój 
własny punkt widzenia na dynamicznie 
zachodzące zjawiska życia kulturalnego 
w Krośnie. Moje wnuki jak przyjeżdżają 
do Krosna na wakacje mówią „U was za-
wsze się coś interesującego i ciekawego 
dzieje”. Nie jestem uprawniony do me-
rytorycznej oceny wielu przedsięwzięć, 
ale z mojego punktu spojrzenia, jako 
radnego i mieszkańca Krosna, składam 
ludziom kultury, animatorom życia kul-
turalnego w Krośnie wyrazy ogromnego 
szacunku i podziękowania, iż dane mi 
jest uczestniczyć w tak różnobarwnym 
kalejdoskopie imprez na terenie miasta. 
Widzę ogromne zaangażowanie tych lu-
dzi i wysiłek przy ich organizowaniu.

W. T. Jest Pan znanym i ceniony pe-
dagogiem, historykiem oświatowym 
i działaczem harcerskim, proszę o po-
dzielenie się swoimi spojrzeniami na 
współczesną treść życia naszego spo-
łeczeństwa. 

A. K. Proszę nie oczekiwać na żądną 
gotową receptę naszego życia społecz-
no-politycznego. Współcześnie każdy 
obywatel naszego państwa powinien 
poszukiwać dla siebie i swojej rodziny 
modelu na życie, który mu najbardziej 
odpowiada. Żyjemy obecnie w dość 
stresującym czasie. Na te czynniki skła-
da się wiele elementów. O tym muszą 
poważnie rozmawiać politycy, ekono-

miści, psycholodzy społeczni, socjolo-
dzy i inne grupy ludzi. W tym trudnym 
do zdiagnozowania trybie życia ów-
czesnego społeczeństwa przychodzi mi 
na myśl powiedzenie prof. Aleksandra 
Kamińskiego : „W każdym społecznym 
działaniu (w państwie, samorządzie, 
w rodzinie) zachodzi potrzeba zespole-
nia wspólnych sił i wprowadzenia ich 
w jeden wartki nurt działań. Siedzenie 
okrakiem na barykadzie nie sprzyja 
osiąganiu zamierzonych celów”. Warto 
sięgnąć do skarbnicy mądrości (dorobku 
profesora) i wprowadzić je do naszego 
życia. Myślę, że na zakończenie naszej 
rozmowy, niektórym ludziom potrzebna 
jest jeszcze inna mądrość płynąca z do-
robku poprzednich pokoleń twórców. 
Bowiem myśliciele oświecenia widzie-
li ścisłą paralelę między porządkiem 
świata a działaniem rozumu i analogia 
ta była dla nich źródłem optymizmu. 
Posłużę się przykładem bajki Krasickie-
go : 

Furman i motyl   

Ugrzązł wóz, ani ruszyć już się nie mógł 
w błocie ; 

Ustał furman, ustały i konie w robocie. 

Motyl, który na wozie siedział wtenczas 
prawie, 

Sądząc, że był ciężarem w takowej prze-
prawie, 

Pomyślał sobie: „Litość nie jest złym 
nałogiem”. 

Zleciał i rzekł do chłopa: „Jedźże z pa-
nem Bogiem!”


