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„Spotkanie Noworoczne członków Sto-
warzyszenia Miłośników Ziemi Kroś-
nieńskiej jest okazją do podsumowania 
pracy w minionym roku i przedstawienia 
ogólnego planu działań w 2010 roku – 52 
roku istnienia Stowarzyszenia” – stwier-
dził prezes Marian Terlecki podczas tra-
dycyjnego styczniowego zgromadzenia 
regionalistów. Oprócz licznego grona 
członków organizacji uroczystość za-
szczycili swoją obecnością - Bronisław 
Baran, wiceprezydent Krosna, Stani-
sław Słyś, przewodniczący Rady Miasta 
i Kazimierz Krężałek, przewodniczący 
Rady Powiatu Krośnieńskiego.
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kroś-
nieńskiej jest jedną z bardziej prężnych 
organizacji społecznych w Krośnie. 
Główne kierunki jego działania to upo-
wszechnianie wiedzy i kultury regionu 
w formie wykładów, spotkań, sesji, pre-
zentacji książek, sporadycznie wystaw, 
nadto działalność wydawnicza. Nie za-
niedbuje organizacja budowania więzi 
pomiędzy członkami czemu służą mię-
dzy innymi wycieczki i okolicznościowe 
spotkania integracyjne oraz kontakty 
z oddziałami.
Te działania oraz aktywność Stowarzy-
szenia cenią władze miejskie i powiato-
we, co akcentowali jej przedstawiciele 
obecni na spotkaniu. Bronisław Baran 
i Stanisław Słyś wyrazili uznanie dla 
pracy społecznej członków. Kazimierz 
Krężałek podziękował organizacji za 
„perfekcyjną” promocję powiatu na te-
renie kraju i poza jego granicami, za 
włączanie gmin powiatu do upowszech-
niania bogatej tematyki kulturowej i tu-
rystyczno-historycznej oraz za doświad-
czenia płynące z pracy społecznej.

Zadania zrealizowane w 2009 roku 
przedstawił prezes Marian Terlecki, 
a były to oprócz działalności organi-
zacyjnej, imprezy dla członków i sym-
patyków, w tym 2 prezentacje książek, 
5 wykładów, 3 spotkania i 3 wyciecz-
ki. Prezentowano książki: Ewy Bereś 
„Krosno i jego samorząd w dobie auto-
nomii galicyjskiej” i Jana Tulika „Le-
gendy. Krosno i okolice”.
Bronisława Betlej, Zdzisław Gil i Ta-
deusz Łopatkiewicz wygłosili prelekcje 
w krakowskim oddziale Stowarzysze-
nia. Odbyły się spotkania: z członkami 
oddziału lubelskiego w Lublinie, z Kazi-
mierzem Buczkiem, prezesem Wydaw-
nictwa KaBe i „Spotkanie na rodzinnej 
ziemi Krosno- Miejsce Piastowe”.
Ważnym wydarzeniem w życiu orga-
nizacji było uzyskanie pomieszczenia 
(stałej siedziby) w Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych przy ul. 
Grodzkiej 10. Umowę użyczenia podpi-
sano z gminą Krosno w dniu 10 sierpnia 
2009 roku.
Od ubiegłego roku Stowarzyszenie ma 
swoją stronę internetową, którą opraco-
wał i jest jej administratorem Tadeusz 
Łopatkiewicz. Strona zawiera aktualne 
informacje o działalności organizacji, 
wydawnictwach , posiada piękną szatę 
graficzną i bogatą galerię fotograficzną.
Stowarzyszenie włączyło się również 
poprzez przekazanie własnych wydaw-
nictw i dokumentów do budowy Kroś-
nieńskiej Biblioteki Cyfrowej, którą 
realizuje Krośnieńska Biblioteka Pub-
liczna. Zadania te zrealizowano dzięki 
zaangażowaniu członków i wsparciu 
władz samorządowych Krosna oraz pla-
cówek kultury w mieście i powiecie.

SPOTKANIE CZŁONKÓW SMZK
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W planach na 2010 rok ma Stowarzy-
szenie osiemnaście zadań, a wśród nich 
wydanie V tomu studiów o Krośnie oraz 

dwu innych publikacji o tematyce regio-
nalnej. 

 Wanda Belcik

TWÓRCZOŚĆ PEDAGOGÓW NA WYSTAWIE 
W ZAKOPANEM
W Galerii STRUG Zespołu Szkół Pla-
stycznych im. Antoniego Kenara w Za-
kopanem 6 lutego br. otwarta została 
wystawa prac nauczycieli Liceum Pla-
stycznego w Krośnie. Ich autorami są: 
Krzysztof Antosz, Bogdan Biernat, Pa-
weł Leszega, Kazimierz Łach, Elżbieta 
Skóra, Mirosław Szudy, Grzegorz Tom-
kowicz, Piotr Wójtowicz. Do ich grona 
dołączyli Roman Górka i Władysław 
Kandefer, przebywający już na emery-
turze. 
Dla pedagogów krośnieńskiej placówki 
jest to miejsce wyjątkowe. W szkole tej 
przez wiele lat pracował jako nauczyciel, 
a także jej dyrektor Tadeusz Brzozowski 

– artysta malarz, pedagog, wychowawca 
młodzieży. Jego osoba wybrana została 
na patrona krośnieńskiego liceum i jest 
otoczona szczególną pamięcią. Jak po-
wiedział Zbigniew Gleń – dyrektor LP 
w Krośnie, wystawa, na której zaprezen-
towano 61 prac zyskała uznanie wśród 
zakopiańskich plastyków. Wernisażowi 
towarzyszyła bardzo przyjazna atmo-
sfera, a gościnnie przygrywała góralska 
kapela. 
Zakopiańska wystawa łączy się z obcho-
dzonym w tym czasie jubileuszem 30-
lecia Liceum Plastycznego w Krośnie.
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