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Pamiątkowa fotografia z Bronisławem Burkiem z dzielnicy Suchodół, seniorem krośnieńskich radnych, 
fot. T. Łopatkiewicz

Tradycyjne „Spotkania Noworoczne”, 
organizowane od wielu lat przez Stowa-
rzyszenie Miłośników Ziemi Krośnień-
skiej, zawsze gromadzą liczne grono 
członków i sympatyków organizacji. Po-
dobnie było w czwartkowy wieczór (13 
I 2011), w lokalu „Bar Kasyno”. Uczest-
nicy spotkania, w liczbie blisko 80 osób, 
zasiedli w radosnym i odświętnym na-
stroju przy ustawionych w kształcie pod-
kowy stołach, nakrytych białymi obru-
sami i przyozdobionych stroikami. Ce-
lem - jak zawsze na progu Nowego Roku 
- było zarówno nawiązanie do kolędo-
wego klimatu doby poświątecznej, aby 
przełamując się opłatkiem przekazać so-
bie płynące z głębi serc życzenia, jak też 
dalsze pogłębienie integracji środowiska 
i podsumowanie mijającego roku. 
Uroczystość, która inaugurowała dzia-
łalność korporacji w br., zaszczycili 
swą obecnością główni przedstawiciele 
władz Krosna i Rady Miasta. W imieniu 
Zarządu Głównego SMZK spotkanie 

SPOTKANIE NOWOROCZNE

otworzył i prowadził Stanisław Steli-
ga, wiceprezes ZG. Witając włodarzy 
gminy i nawiązując do niedawnych wy-
borów samorządowych, na wstępie zło-
żył gościom gratulacje i życzył dalszej 
owocnej działalności. Życzenia powrotu 
do pełni zdrowia skierował także - nie-
jako korespondencyjnie - do Mariana 
Terleckiego, prezesa ZG oraz poetki 
Bronisławy Betlej, która jest członkiem 
ZG, a obecnie przebywa w szpitalu. 
Następnie zaprezentował „Sprawozda-
nie z działalności Stowarzyszenia za 
rok 2010” (opracował je M. Terlecki). 
Uwypuklono w nim zrealizowane za-
dania statutowe w zakresie upowszech-
niania wiedzy historycznej o regionie, 
wydawnictwa, kontakty i współpracę 
z różnymi instytucjami oraz sprawy 
organizacyjne. Warto przypomnieć, że 
w minionym roku korporacja zorgani-
zowała łącznie 13 imprez (8 wykładów, 
1 prezentacja książki, 2 spotkania, 2 
wycieczki). Zakończono również prace 
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nad V tomem wydawnictwa „Krosno. 
Studia z dziejów miasta i regionu”. To 
ważne i wymagające sporego trudu za-
danie udało się sfinalizować z końcem 
ubiegłego roku. Aktualnie drukowaną 
już książkę o objętości ponad 600 stron, 
która zawiera 16 artykułów, 1 recenzję 
i indeksy, planuje się przedstawić na 
specjalnej promocji w lutym br. 
Stowarzyszeniem kieruje Zarząd Głów-
ny. Na 7. posiedzeniach omówił on ponad 
20 tematów istotnych dla działalności 
statutowej oraz liczne sprawy bieżące. 
Jego pracę wspierały władze samorzą-
dowe Krosna i powiatu krośnieńskiego, 
jednostki kultury, w tym RCKP, oraz 
firmy (łącznie 11 podmiotów). Cennym 
osiągnięciem, które od blisko dwóch lat 
(II 2009) promuje i popularyzuje orga-
nizację w szerokim kręgu odbiorców, 
jest systematycznie wzbogacana strona 
internetowa: www.smzk.org.pl zawiera-
jąca liczne informacje.
S. Steliga, przedstawiając także w zarysie 
plan działalności organizacji w rb., zwró-
cił uwagę, że obecną kadencję zamknie 

w jesieni Walne Zebranie Sprawozdaw-
czo-Wyborcze i kolejne Spotkanie przed-
stawicieli Oddziałów „Na rodzinnej zie-
mi”. Tym razem jest ono przygotowywa-
ne na terenie miasta i gminy Jedlicze. 
Piotr Przytocki, podkreślając owocne 
wyniki mijającego roku oraz wagę ko-
lejnego tomu „Studiów”, cennego świa-
dectwa historii miasta i regionu, życzył 
organizacji: Niech się darzy w Nowym 
Roku! Natomiast Stanisław Słyś, kreśląc 
w skrócie główne zadania planowane 
przez Radę Miasta Krosna w obecnej ka-
dencji, wyraził nadzieję na ich pomyślne 
zrealizowanie. - Liczę też na współpracę 
ze Stowarzyszeniem - powiedział. Na ko-
niec przekazał pozdrowienia wszystkim 
jego członkom, zaś nieobecnemu preze-
sowi M. Terleckiemu szczerze i gorąco 
życzył rychłego powrotu do zdrowia. 
Spotkanie dało sposobność do bezpo-
średnich rozmów, wymiany zdań, przy-
wołania wspomnień i snucia planów, zaś 
wielu osobom do tańca na parkiecie. 

Andrzej Kosiek

W dniach 26 - 28 listopada 2010 r. 
w Muzeum w Żarnowcu odbyły się 
główne obchody jubileuszowe z okazji 
100. rocznicy śmierci Marii Konopni-
ckiej i 50-lecia Muzeum. Gośćmi hono-
rowymi uroczystości byli prawnukowie 
Konopnickiej – Joanna Modrzejewska 
z Łodzi i Jan Bielecki z Warszawy. 
Obchody zainaugurowano otwarciem 
dwóch wystaw czasowych w budyn-
ku „Lamusa”. Pierwsza ekspozycja 
„50 lat Muzeum Marii Konopnickiej 
w Żarnowcu” (czynna do 31 marca 

Obchody jubileuszowe w Muzeum Marii Konopnickiej 
w Żarnowcu

2011) prezentuje dorobek kulturotwór-
czy Muzeum od chwili powstania do 
współczesności. Można na niej zoba-
czyć oryginalne dokumenty dotyczące 
powstania instytucji (m.in. testamenty 
córek Konopnickiej oraz zarządzenie 
powołujące Muzeum), a także najcen-
niejsze eksponaty i rękopisy poetki 
pozyskane w minionym półwieczu. 
Drugą wystawę pt. „Artyści Lwowa” 
(czynna do 28 lutego 2011) zorganizo-
wano dla podkreślenia ścisłego związ-
ku Marii Konopnickiej ze Lwowem, 


