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ANDRZEJ KOSIEK

DZIA£ALNOÆ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ£
ZIEMI KRONIEÑSKIEJ W LATACH 19581973
24 lipca 1958 roku Prezydium WRN Urz¹d Spraw Wewnêtrznych w Rzeszowie zatwierdzi³ formalnie statut Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Kronieñskiej.
Tego dnia do prowadzonego przez urz¹d rejestru stowarzyszeñ i zwi¹zków wpisane
zosta³o pod numerem 1997 tak¿e kronieñskie Stowarzyszenie, odt¹d uznane za
zarejestrowane.
Tak wiêc przed czterdziestu laty organizacja rozpoczê³a oficjaln¹ dzia³alnoæ.
Moment formalnego jej zatwierdzenia poprzedzi³ jednak wstêpny, istotny okres
prac przygotowawczych, którego nie mo¿na pomin¹æ. Stowarzyszenie powsta³o
w rodowisku kronieñskim dziêki fali o¿ywienia, jak¹ zrodzi³y popadziernikowe
nadzieje i przemiany w ¿yciu spo³ecznokulturalnym i politycznym kraju. Myl
jego zorganizowania powsta³a w 1957 roku.
Wród projektodawców i inicjatorów przedsiêwziêcia na pierwszym miejscu
wymienia siê doktora medycyny Antoniego Lorensa (18881962), znanego wówczas w miecie i powiecie spo³ecznika, cz³owieka pe³nego zapa³u i zaanga¿owania,
nie szczêdz¹cego czasu i przedsiêbiorczej inicjatywy w zakresie dzia³añ na rzecz
i dla dobra regionu. Za myl¹ powo³ania Stowarzyszenia posz³a wstêpna realizacja
planu organizacyjnego, lista ewentualnych cz³onków, propozycje osobowej obsady
funkcji, program prac i projekt statutu, który wzorowano na statucie Towarzystwa
Mi³oników Historii i Zabytków Krakowa1.
Pocz¹tek organizacji nale¿y ³¹czyæ z nieokrelonym bli¿ej w czasie posiedzeniem grupy aktywistów, natomiast fina³em tych dzia³añ by³o pierwsze publiczne
zebranie organizacyjnoza³o¿ycielskie. Odby³o siê ono w sali obrad Powiatowej
Rady Narodowej w Kronie w dniu 12 padziernika 1957 roku. Z ramienia w³adz
zebranie prowadzi³  i niejako patronowa³ nowo tworzonemu przedsiêwziêciu 
przewodnicz¹cy Prezydium PRN Antoni Bal, cz³owiek wówczas powszechnie znaAkta Stowarzyszenia z lat 19581959. W dwustronicowym rêkopisie Dzia³alnoæ Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Kronieñskiej w okresie od 24 lipca 1958 r. do 30 czerwca 1959 r., sygnowanym przez ówczesnego prezesa, bardzo ogólnie zaakcentowano problematykê, któr¹ zajê³o siê wówczas Stowarzyszenie.
1
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ny w miecie i regionie z racji zaanga¿owania na rzecz rozwoju gospodarczego
i kulturalnego powiatu. Na zebraniu tym wybrany zosta³ pierwszy Zarz¹d, który 
jak siê okaza³o  przetrwa³ dziesiêæ lat; zaakceptowano równie¿ projekty statutu
i regulaminu Komisji Rewizyjnej.
Funkcjê przewodnicz¹cego Zarz¹du cz³onkowie powstaj¹cego Stowarzyszenia powierzyli Stanis³awowi Chrzanowskiemu (18981979), muzykologowi z wykszta³cenia, który by³ kierownikiem Wydzia³u Owiaty Prezydium PRN w Kronie.
Franciszek Kraus pisa³ o nim wiele lat póniej, ¿e by³ to cz³owiek bardzo pracowity,
skromny, zrównowa¿ony, taktowny, nie szukaj¹cy rozg³osu, nie manifestuj¹cy swych
zas³ug, ciesz¹cy siê du¿ym autorytetem i sympati¹ wród nauczycielstwa2.
Na pierwszego wiceprzewodnicz¹cego grono obecnych cz³onków  wspó³za³o¿ycieli wybra³o Józefa Kuczê (19071977), historyka, od szeregu lat dyrektora
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. M. Kopernika w Kronie, tak¿e radnego WRN
i PRN oraz dzia³acza pe³ni¹cego ró¿ne funkcje i obowi¹zki w miecie i powiecie.
Natomiast drugim wiceprzewodnicz¹cym zosta³ Franciszek Kraus (19041983),
polonista, dyrektor Korespondencyjnego Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Kronie,
aktywny dzia³acz Stronnictwa Demokratycznego. W pierwszym zarz¹dzie funkcjê
sekretarza pe³ni³ Adam Filepowicz, oddany organizacji utalentowany popularyzator wiedzy o regionie, a skarbnikiem wybrano Stanis³awa Guzika, kierownika Wydzia³u Bud¿etowoGospodarczego PPRN w Kronie, który zawodowo zna³ siê na
ksiêgowoci i finansach. Cz³onkami Zarz¹du zostali ponadto Antoni Bal, Bronis³aw
Basza, fotograf W³adys³aw Niepokój, nauczyciel z Korczyny Franciszek Pó³ch³opek oraz pose³ na Sejm PRL Stanis³aw Wajs3.
W celu rozpoczêcia dzia³alnoci cz³onkowie zebrania organizacyjnego powo³ali równie¿ szeæ komisji problemowych, z których ekonomicznej przewodniczy³
Albert Korosteñski, historycznej  znany historyk, regionalista i popularyzator
wiedzy August Mazurkiewicz, a muzycznej (zwanej te¿ artystyczn¹) Józef Szmyd,
badacz folkloru muzycznego oraz organizator ogniska i dyrektor Szko³y Muzycznej w Kronie. Ponadto przewodnictwo komisji imprezowej obj¹³ technik Jerzy
Krzy¿anowski, planowania  Zdzis³aw Warcho³, pracownik PPRN w Kronie,
a redakcyjnej (zwanej te¿ wydawnicz¹) Karol Stanok, zastêpca przewodnicz¹cego PPRN w Kronie.
Jak czytamy w informacji zamieszczonej w kronice naukowej, któr¹ prowadzi³
wtedy nowo powsta³y w Krakowie kwartalnik4, dzia³acze tworz¹cej siê organizacji
zak³adali, ¿e corocznie bêd¹ obchodziæ Dzieñ Krosna, po³¹czony ze zjazdami absolF. Kraus, 22 lata dzia³alnoci Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Kronieñskiej, mps, Krosno
1980, s. 8.
3
Ibidem, s. 61.
4
Ma³opolskie Studia Historyczne, R. I, 1958, z. 2, s. 95. W informacji tej podano, ¿e zebranie konstytuuj¹ce odby³o siê 15 padziernika 1957 r., natomiast Z. £opatkiewicz, Trzydzieci piêæ lat
Stowarzyszenia Mi³oników Ziemi Kronieñskiej w Kronie, [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta
i regionu, t. 3, pod red. S. Cynarskiego, Rzeszów 1995, s. 399 oraz F. Kraus, op. cit., s. 2 pisz¹, ¿e
zebranie mia³o miejsce 12 padziernika 1957 r.
2
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Il. 1. Stanis³aw Chrzanowski, pierwszy Prezes Stowarzyszenia. Fot. W³adys³aw Niepokój
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Il. 2. Dr Juliusz Ross  historyk
sztuki, znakomity badacz przesz³oci artystycznej Krosna i regionu,
cz³onek Stowarzyszenia

wentów miejscowych szkó³ rednich  ogólnokszta³c¹cych i zawodowych. Przewidywano tak¿e opracowanie historii miasta i wydawanie drukiem roczników ziemi kronieñskiej. ¯ycie mia³o niebawem  przynajmniej czêciowo  zweryfikowaæ te sk¹din¹d ambitne zamierzenia, dostosowuj¹c je do realnych i potencjalnych mo¿liwoci
spo³ecznego aktywu5.
Zatwierdzony statut okrela³ Stowarzyszenie jako zrzeszenie obywateli zwi¹zanych pochodzeniem, zamieszkaniem lub sympati¹ z ziemi¹ kronieñsk¹. Swoj¹
dzia³alnoæ mog³o rozwijaæ tylko na terenie powiatu, maj¹c równoczenie prawo
i obowi¹zek zak³adania kó³. Ju¿ wtedy statut mówi³ o w³asnej odznace organizacyjnej6.
Organizacja mia³a obj¹æ dzia³alnoci¹ zagadnienia nauki, kultury i sztuki oraz
problematykê gospodarcz¹. Statut precyzowa³ przede wszystkim cele oraz rodki,
którymi Stowarzyszenie mia³o je osi¹gn¹æ. Cele cile powi¹zano z ówczesn¹ sytuacj¹ spo³ecznogospodarcz¹ i praktycznymi potrzebami dwigaj¹cego siê ze zniszczeñ wojennych powiatu, gdy¿ by³y nimi: sta³e podnoszenie poziomu ¿ycia kulturalnego i gospodarczego, opieka i pomoc w krzewieniu i rejestracji zwyczajów
i tradycji ludowych oraz pomoc w rozwi¹zywaniu i realizacji kwestii gospodarczych dla osi¹gniêcia rozwoju ekonomicznego.
5
Brak pe³niejszej dokumentacji ród³owej, dotycz¹cej tego pionierskiego okresu istnienia jeszcze
nieformalnej organizacji, nie pozwala na dog³êbniejsze spojrzenie na jej ówczesn¹ dzia³alnoæ.
6
Przez d³ugie lata, g³ównie wskutek braku rodków finansowych, nie realizowano tego punktu
statutu. Odznakê projektu Stanis³awa Habrata, bêd¹c¹ symbolem przynale¿noci cz³onkowskiej i to¿samoci organizacyjnej, wykonano dopiero latem 1998 r., w przededniu jubileuszu, przede wszystkim
dziêki zabiegom cz³onka Zarz¹du Macieja Zborowskiego.
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Il. 3. Uroczystoæ otwarcia rezerwatu Tysi¹clecia na górze Cergowej; lipiec 1961 r. Fot. W. Klimczak (zdjêcie ze zbiorów Muzeum Okrêgowego w Kronie)

Za podstawowe rodki, maj¹ce s³u¿yæ realizowaniu tych¿e celów, uznano m.in.
tworzenie komisji, pozyskiwanie do wspó³pracy naukowców i fachowców, organizowanie kursów, odczytów, wystaw, dyskusji, imprez dla m³odzie¿y, podejmowanie
przedsiêwziêæ wydawniczych, budzenie zainteresowañ m³odzie¿y histori¹ i szeroko
pojêt¹ kultur¹ oraz wspó³dzia³anie z w³adzami i organizacjami, maj¹c na celu odbudowê ekonomiczn¹ i kulturaln¹ ziemi kronieñskiej.
W wietle pierwszego statutu podstawow¹ komórk¹ organizacyjn¹ by³y ko³a.
Mo¿na je by³o powo³ywaæ w miastach i wsiach powiatu, zak³adach pracy i szko³ach,
co starano siê czyniæ. Ko³a powinny liczyæ co najmniej piêciu cz³onków, a walne
zebrania cz³onków kó³ mia³y odbywaæ siê raz w roku. Zarz¹d organizacji, równie¿
corocznie, mia³ zwo³ywaæ walny zjazd delegatów Stowarzyszenia, który by³ jego
najwy¿szym organem. Kadencja zarz¹du trwa³a rok i tylko zjazd delegatów móg³ j¹
skróciæ lub wyd³u¿yæ na mocy swojej uchwa³y. rodki finansowe organizacji by³y
skromne, gdy¿ sk³ada³y siê g³ównie ze sk³adek cz³onkowskich lub ewentualnych
dotacji z bud¿etu Pañstwa na konkretne zamierzenia programowe7.
Z biegiem lat problemem sta³a siê pe³na realizacja statutu we wszystkich jego
punktach. Sta³o siê tak m.in. tak¿e dlatego, ¿e Stowarzyszenie przekszta³cono w sekCharakterystykê dzia³alnoci organizacji ogólnie omówi³ F. Kraus, Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Kronieñskiej, [w:] S³ownik polskich towarzystw naukowych. Towarzystwa upowszechniaj¹ce naukê dzia³aj¹ce obecnie w Polsce, t. 3 pod red. L. £osia, Wroc³awWarszawaKrakówGdañsk
£ód 1982, s. 190192.
7
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cjê Powiatowego Komitetu Frontu Jednoci Narodu. Sekcja ta wykonywa³a czynnoci i prace zwi¹zane z obchodami Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego. W pocz¹tkowym okresie dzia³aj¹ce w ramach Stowarzyszenia komisje (potocznie nies³usznie
zwano je sekcjami) wykazywa³y pewn¹ aktywnoæ. Komisja historyczna np. zabezpieczy³a na rzecz Muzeum w Kronie kilkadziesi¹t pergaminowych dokumentów
królewskich z XIV XVIII wieku, bêd¹cych dotychczas w posiadaniu w³adz administracyjnych Krosna. Komisja imprezowa zorganizowa³a konkurs fotograficzny na
album z widokami miasta, a komisja artystyczna dokumentowa³a folklor muzyczny
regionu. Jej wysi³ek znalaz³ odbicie w postaci wydawnictwa8. Tak¿e komisja wydawnicza podjê³a starania, aby opublikowaæ drukiem pracê historyczn¹ o Krocienku
Wy¿nym i Iskrzyni pióra ks. dra Micha³a Pelczara i dra Antoniego Lorensa. Starania
te jednak nie da³y wtedy pozytywnego efektu9. Zarz¹d ponadto postara³ siê o wykonanie druków akcydensowych jako formularzy deklaracji cz³onkowskich i nawi¹za³
wspó³pracê z Zarz¹dem Oddzia³u PTTK w Kronie. Natomiast cz³onkowie organizacji w³¹czyli siê w przygotowanie sesji naukowej, któr¹ zaplanowano w Kronie
w 1960 roku.
Tymczasem jednak na posiedzeniu Zarz¹du w dniu 8 grudnia 1959 roku nast¹pi³a nieoczekiwana zmiana przewodnicz¹cego. Z funkcji tej zrezygnowa³ Stanis³aw
Chrzanowski, gdy¿ zosta³ wczeniej desygnowany na przewodnicz¹cego powo³anej w powiecie Komisji Obchodu Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego. Jego miejsce zaj¹³ Franciszek Kraus, który odt¹d funkcjê tê pe³ni³ dozgonnie czyli przez dwadziecia cztery lata (do 20 wrzenia 1983 roku).
W 1960 roku szeregi organizacyjne Stowarzyszenia liczy³y 120 cz³onków grupuj¹cych siê w 8 ko³ach. Najwiêcej cz³onków liczy³o ko³o w Prezydium PRN (31
osób), Hucie Szk³a i Liceum Ogólnokszta³c¹cym (po 20 osób) i w Powszechnej
Spó³dzielni Spo¿ywców Robotnik (18 osób). Pozosta³e ko³a  w Technikum
W³ókienniczym, Liceum Pedagogicznym, Technikum Rolniczym oraz Inspektoracie Owiaty nie przekracza³y 10 osób10. W wietle danych z 1961 roku na terenie
ówczesnego województwa rzeszowskiego dzia³a³o ³¹cznie 11 towarzystw, z których
piêæ mia³o profil naukowobadawczy i popularyzatorski, dwa  artystyczny, a cztery
(w Jaros³awiu, Kronie, Przemylu i Przeworsku) tworzy³y grupê towarzystw 
mi³oników miast i regionów11.

J. Szmyd, Pieni i tañce ludowe z okolic Krosna, Warszawa 1961.
Trud Autorów ujrza³ wiat³o dzienne dopiero w 1997 r. Wydawnictwo, nosz¹ce tytu³ Szeæset
lat doli i niedoli Krocienka Wy¿nego i Iskrzyni 13501950, dotar³o do r¹k czytelników dziêki staraniom wydawcy  Parafii Rzymskokatolickiej w Krocienku Wy¿nym i jej proboszcza ks. Jana Szpunara, który przygotowa³ je do druku.
10
Akta Stowarzyszenia z lat 19581959. Spis cz³onków (odrêczny wykaz sporz¹dzony przez
F. Krausa). Zestawienie to jest wiarygodne. Podana póniej informacja, która mówi o 216 cz³onkach
w 1960 r. (por. F. Kraus, Stowarzyszenie , s. 190) nie znajduje potwierdzenia w aktach.
11
Akta Stowarzyszenia z lat 19601966. Towarzystwa regionalne i lokalne w obchodach Roku
Ziemi Rzeszowskiej, mps, Rzeszów 1961, s. 4.
8
9
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Il. 4. Sesja popularnonaukowa powiêcona F. PikowiMirandoli; sala obrad MRN w Kronie, 13 grudnia 1971 r. Fot. W³adys³aw Niepokój

W roku 1960 i w latach nastêpnych Stowarzyszenie prowadzi³o cis³¹ wspó³pracê z Komisj¹ Obchodu Millenium. W maju 1960 roku wspó³organizowa³o dwudniow¹ sesjê naukow¹ (2324 maja), podczas której wyg³oszono 11 referatów m.in.
z udzia³em uczonych i badaczy krakowskich  Stanis³awa Pigonia (Aleksander Fredro w ziemi kronieñskiej), Stanis³awa Sierotwiñskiego (Goszczyñski w ziemi kronieñskiej), Juliusza Rossa (Dzieje artystyczne Krosna). Sesja ta odbi³a siê g³onym
echem w mediach, a szereg referatów opublikowano drukiem. Pok³osie sesji stanowi³o trwa³y lad na drodze, któr¹ posuwa³y siê ówczesne badania nad przesz³oci¹
i kultur¹ regionu.
W lipcu 1961 roku cz³onkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w uroczystym
otwarciu rezerwatu Tysi¹clecia na górze Cergowej. Wspó³dzia³ali wówczas tak¿e
z Muzeum w Kronie w zorganizowaniu ekspozycji prac artystów malarzy  Stanis³awa Bergmana i Zdzis³awa Truskolaskiego, wystawy amatorówplastyków z Krosna i powiatu oraz wystawy Piêkno Ziemi Kronieñskiej w fotografii W³adys³awa Niepokoja. W padzierniku, który by³ wtedy Miesi¹cem Ziemi Kronieñskiej,
w sali Domu Kultury GórnikaNaftowca w Kronie mia³o miejsce spotkanie cz³onków, podczas którego referaty wyg³osili  Antoni Patla, Edward Kwiatek i Stanis³aw P¹prowicz. Za ciekawostkê mo¿na obecnie uznaæ list z 16 marca 1961 roku.
Jego adresatem by³ Piotr Jaroszewicz, ówczesny wicepremier Rz¹dy PRL i pose³
Ziemi Kronieñskiej. Wród sygnatariuszy listu by³o tak¿e Stowarzyszenie. W jego
treci zwracano siê z prob¹ o zgodê na wydawanie przez Muzeum w Kronie Rocznika Kronieñskiego.
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Il. 5. Franciszek Kraus przemawia
przy ods³oniêtej 13 grudnia 1971
roku tablicy pami¹tkowej ku czci
F. PikaMirandoli.
Fot. W³adys³aw Niepokój

Wiosn¹ 1962 r. organizacja liczy³a ju¿ tylko 68 cz³onków12. Jej szeregi skurczy³y
siê gwa³townie. Da³ siê wtedy zauwa¿yæ powolny, lecz wyrany regres w dzia³alnoci, który z czasem przerodzi³ siê w ewidentny kryzys. W tym¿e roku wspó³dzia³a³a ona jeszcze z Muzeum w Kronie w przygotowaniu imprez padziernikowych w postaci sesji (z referatami Mariana Terleckiego, Stanis³awa P¹prowicza
i Józefa Janowskiego) i wystawy malarstwa artysty Seweryna Bieszczada. By³y to
jednak przed wszystkim przedsiêwziêcia muzealne. Jednym z powodów zastoju
by³o przejêcie przez Komisjê Obchodu Tysi¹clecia tych tematów i spraw, które
zgodnie ze swoim statutem winno realizowaæ Stowarzyszenie.
Jasnym akcentem trudnego okresu by³o przeprowadzenie wyj¹tkowej akcji
owiatowej przez sekretarza Zarz¹du Adama Filepowicza. W krótkim okresie (od
9 padziernika do 14 grudnia 1962 r.) w szko³ach podstawowych i rednich Krosna
i powiatu wyg³osi³ on 66 prelekcji nt. Ziemia Kronieñska w historii, legendzie
i podaniach. Ponadto w radiowêle powiatowym zaprezentowa³ ponad 40 pogadanek o regionie i 30 audycji zwi¹zanych z ¿yciem i dzia³alnoci¹ Ignacego £ukasiewicza. Ten owiatowy maraton Filepowicz udokumentowa³, sk³adaj¹c Zarz¹dowi wzorowy raport w postaci sprawozdania. Za niew¹tpliwy trud przewodnicz¹cy
Franciszek Kraus skierowa³ do Adama Filepowicza serdeczne podziêkowanie za
obywatelsk¹ i ofiarn¹ pracê wraz z nagrod¹13.
Wysi³ek A. Filepowicza odbija³ wyranie od marazmu, który by³ wówczas przykr¹ rzeczywistoci¹ organizacji. Lata od roku 1963 do 1966  pisa³ F. Kraus  to
okres obumierania dzia³alnoci Stowarzyszenia14. Przewodnicz¹cy organizacji, na12
13
14

Ibidem. Pismo z 8 marca 1962 r. skierowane do Wydzia³u Kultury PWRN w Rzeszowie.
Ibidem, pisma z 25 i 27 stycznia 1963 r.
F. Kraus, 22 lata dzia³alnoci , s. 6.
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Il. 6. Projekt tablicy pami¹tkowej ku czci Jana Szczepanika. Szkic o³ówkiem wykona³ Stanis³aw
Kochanek, 1972 r.

wi¹zuj¹c do wczesnych lat szeædziesi¹tych, podkrela³ wielk¹ energiê i zmys³ organizacyjny Ireny Okólskiej (by³a równoczenie sekretarzem Komisji Obchodu Millenium i dokooptowanym cz³onkiem Zarz¹du Stowarzyszenia), niezwyk³¹ pomys³owoæ w zdobywaniu funduszy, któr¹ wykazywa³ Wincenty Trzem¿alski oraz
owocn¹ pracê Jadwigi Ruszar (w 1962 r. opracowa³a dla PAN w Krakowie historiê
Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego w Kronie oraz przygotowa³a materia³y
o jawnym i tajnym nauczaniu w Kronie i powiecie podczas II wojny wiatowej)15,
lecz zachowana dokumentacja wyra¿a smutn¹ prawdê o tamtym okresie.
Na pocz¹tku 1963 roku Prezydium WRN Wydzia³ Kultury w Rzeszowie prosi³
o zaleg³e sprawozdanie, plan pracy, wype³nion¹ ankietê oraz wyjanienie przyczyn
zw³oki. Podobnie latem tego¿ roku Prezydium PRN Wydzia³ Spraw Wewnêtrznych
w Kronie wzywa³ do niezw³ocznego przes³ania sk³adów Zarz¹du z lat 19591963.
Nie inna by³a sytuacja w latach 19641966, kiedy w zasadzie zamar³a wszelka
korespondencja wychodz¹ca, która mog³a wskazywaæ na jak¹kolwiek dzia³alnoæ
w skromnym choæby wymiarze. Poniewa¿ tak¿e rachunek Stowarzyszenia w Powszechnej Kasie Oszczêdnoci przez ponad rok czasu nie wykazywa³ ¿adnych obrotów, Oddzia³ PKO w Kronie wzywa³ do jego likwidacji lub podania motywów
dalszego prowadzenia, gro¿¹c jego zamkniêciem w razie braku odpowiedzi16.
Ibidem, s. 89.
Akta Stowarzyszenia z lat 19601966. Pisma z 14 styczna, 14 lutego i 27 sierpnia 1963 r. oraz
31 marca 1965 r.
15
16
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Il. 7. Uczestnicy sesji popularnonaukowej, zorganizowanej w 100 rocznicê urodzin J. Szczepanika 
Krosno, 13 czerwca 1972 r. Fot. W³adys³aw Niepokój

W tej sytuacji w czerwcu 1966 roku Stowarzyszenie poddane zosta³o kontroli,
któr¹ z ramienia Urzêdu Spraw Wewnêtrznych PWRN w Rzeszowie przeprowadzi³
inspektor Józef Szczupak. Z treci archiwalnej dokumentacji urzêdowej17 wynika,
¿e m.in. od kilku lat nie odbywa³y siê walne zebrania, ma³o ¿ywotne by³y ko³a
szkolne i zak³adowe, nie uda³o siê ustaliæ sk³adu komisji rewizyjnej (zapewne od
chwili powo³ania organizacji w ogóle nie istnia³a) oraz nie protoko³owano posiedzeñ Zarz¹du, które w 1963 roku zupe³nie przestano zwo³ywaæ. Tak¿e od 1964
roku skarbnik nie zbiera³ sk³adek cz³onkowskich.
W dokumencie sporz¹dzonym w celu o¿ywienia dzia³alnoci statutowej i organizacyjnej Stowarzyszenia18 sprecyzowano w 15 punktach kierunki i sposób postêpowania sanacyjnego. Zarz¹dzono wtedy m.in. przeprowadziæ likwidacjê kó³, gdy¿
 jak stwierdzono  nie przejawiaj¹ one poza realizacj¹ sk³adek cz³onkowskich
¿adnej okrelonej statutem dzia³alnoci. Wymaga³o to zmian statutowych19. Konieczne te¿ by³o radykalne zerwanie z biernoci¹ i formalizmem, a przejcie do
rzeczywistego i skutecznego uaktywnienia siê organizacji poprzez zaanga¿owanie
cz³onków. Franciszek Kraus fakty z 1966 roku nazwa³ powa¿nym wstrz¹sem w ¿yIbidem, Protokó³ z kontroli Stowarzyszenia (z 28 czerwca 1966 r.)
Ibidem, Zarz¹dzenie pokontrolne (z 29 sierpnia 1966 r.)
19
Zmiany statutowe zatwierdzone zosta³y decyzj¹ Urzêdu Spraw Wewnêtrznych PWRN w Rzeszowie z dnia 16 grudnia 1968 r.
17
18
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Il. 8. Technikum W³ókiennicze w Kronie 
18 wrzenia 1972 r. Przed ods³oniêt¹ ku czci
J. Szczepanika tablic¹ pami¹tkow¹ stoj¹ (od
lewej): Stanis³aw Kochanek, Maria Zboiñska
(córka J. Szczepanika), Andrzej Kosiek, Stanis³aw Lenik

ciu Stowarzyszenia. Równoczenie doceni³ rolê kontroluj¹cego inspektora, który
poza wytkniêciem zarz¹dowi zaniedbania siê w dzia³alnoci umia³ natchn¹æ jego
cz³onków nowym zapa³em do pracy20. Grudniowa sesja popularnonaukowa z 1966
roku, zorganizowana wspólnie z kronieñskim muzeum w Domu Nauczyciela na
zakoñczenie obchodów millenijnych21, stanowi³a ju¿ przejaw o¿ywienia.
W celu rzetelnego przestrzegania postanowieñ statutu w zakresie trwania kadencji w³adz po raz pierwszy od wielu lat zwo³ano na dzieñ 31 stycznia 1967 roku
Walne Zebranie organizacji z udzia³em delegatów kó³ oraz indywidualnych cz³onków. Zawiadomienie o nim wys³ano do 107 osób; w zebraniu wziê³o udzia³ 31
cz³onków22. Spodziewano siê, ¿e zmieniony sk³ad osobowy o¿ywi dzia³alnoæ.
W nowo wybranym Zarz¹dzie, który sk³ada³ siê z 13 osób, dotychczasow¹ funkcjê
nadal pe³ni³ przewodnicz¹cy F. Kraus i skarbnik S. Guzik. Na cz³onków Zarz¹du
powtórnie wybrano tak¿e A. Bala, A. Filepowicza i W. Niepokoja. Do Zarz¹du
wesz³o jednak 8 nowych osób. Zastêpcami przewodnicz¹cego zostali  Helena Kasprzyk, polonistka z Liceum Ogólnokszta³c¹cego oraz W³adys³aw Stronczak (1908
1968), elektryk z Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Rzeszowie, pe³ni¹cy funkcjê zastêpcy kierownika Pracowni Terenowej w Kronie. Funkcjê
sekretarza przyj¹³ i jak siê póniej okaza³o pe³ni³ j¹ przez 29 lat (do 1996) polonista
z Jedlicza  Zdzis³aw £opatkiewicz, wówczas kierownik Muzeum Marii KonopF. Kraus, 22 lata dzia³alnoci , s. 6.
Na sesji, która odby³a siê 18 grudnia 1966 r., referaty wyg³osili: dr Stanis³aw Cynarski,
mgr Antoni Bal, mjr Boles³aw Dolata, dr Edward Trzyna i mgr Józef Janowski.
22
Akta Stowarzyszenia z 1967 r. W wietle pism z 20 lutego i 22 marca  w dniu 31 grudnia
1966 roku organizacja liczy³a 61 osób.
20
21
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Il. 9. Sesja naukowa z okazji Roku Nauki
Polskiej; Krosno, 9 padziernika 1973 roku.
Obradom przewodniczy Jan Krzanowski
(siedz¹cy za sto³em), cz³onek i póniejszy
Prezes Stowarzyszenia

nickiej w ¯arnowcu. W zarz¹dzie znaleli siê tak¿e: Marian Terlecki, historyk
(wtedy kierownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kronie); Adolf
Marczak, polonista w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Kronie; Zdzis³aw Czarnowski, pracownik Kopalnictwa Naftowego w Kronie; nauczyciel geografii Franciszek Sulimowski oraz Jan Szelc, zastêpca przewodnicz¹cego Prezydium PRN
w Kronie. Przewodnictwo Komisji Rewizyjnej objê³a Barbara Krzy¿anowska,
nauczycielka geografii.
Walne Zebranie przyjê³o przeredagowan¹ wersjê statutu. Po wyborach w teczce
pojawi³a siê korespondencja wychodz¹ca, aktualny spis cz³onków na bie¿¹co op³acaj¹cych sk³adki oraz rêkopisy protoko³ów z poszczególnych posiedzeñ Zarz¹du.
Od 1967 roku, a wiêc po zakoñczeniu obchodów millenijnych, Stowarzyszenie
rozpoczê³o samodzieln¹ dzia³alnoæ, która przybra³a z czasem konkretny, wielokierunkowy wymiar i da³a owocne efekty. Sekretarz organizacji napisa³ wiele lat
póniej, ¿e wtedy Franciszek Kraus przeszed³ ( ) na w³asny styl pracy w Stowarzyszeniu i rozwin¹³ w nim szeroki program inicjatyw spo³ecznokulturalnych23.
W lutym 1967 roku skierowa³ on do 38 instytucji, przedsiêbiorstw i zak³adów pracy
Krosna obligatoryjne pismo, treci¹ którego zaprasza³ do w³¹czenia siê w szeregi
Stowarzyszenia w charakterze cz³onka zbiorowego. Choæ inicjatywa ta nie da³a
spodziewanego wyniku, zw³aszcza finansowego, niew¹tpliwie popularyzowa³a
organizacjê, która w tamtym okresie, dziêki coraz bardziej aktywnej postawie cz³onków Zarz¹du, zdecydowa³a siê na znacz¹ce przedsiêwziêcie. W pimie zawieraj¹cym program dzia³alnoci na lata 19671970 przewodnicz¹cy Stowarzyszenia podkreli³, ¿e spraw¹ najwa¿niejsz¹ bêdzie doprowadzenie do skutku wydania naukowej
23

Z. £opatkiewicz, op. cit., s. 402.
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monografii miasta Krosna i powiatu24. S³owa te skreli³ zaledwie szeæ dni po posiedzeniu zawi¹zanego w tej sprawie komitetu organizacyjnego. Efektem posiedzenia, na którym Marian Terlecki przedstawi³ projekt planu wydawnictwa, by³o
te¿ pismo o przyst¹pieniu do realizacji zadania, rozes³ane do ró¿nych instytucji
z prob¹ o pomoc finansow¹.
Niebawem (8 maja 1967 r.) z wa¿n¹ misj¹ uda³a siê do Krakowa delegacja
Stowarzyszenia (F. Kraus, A. Bal, J. Kucza), aby prosiæ prof. dra Józefa Garbacika,
kierownika Katedry Historii Powszechnej redniowiecznej UJ o przyjêcie redakcji
naukowej planowanego wydawnictwa. Podczas protoko³owanego spotkania, w którym uczestniczy³o tak¿e kilku cz³onków zespo³u redakcyjnego i autorskiego, inicjatywa kronieñska zosta³a ¿yczliwie zaaprobowana. Z pocz¹tkiem czerwca przewodnicz¹cy Stowarzyszenia skierowa³ pismo do Prezydium WRN w Rzeszowie
z prob¹ o przyznanie dotacji na prace przygotowawcze zwi¹zane z opracowaniem
monografii.
Mi³ym i integruj¹cym wydarzeniem na drodze ku finalizacji zamierzenia by³o
bardzo udane spotkanie licznego zespo³u autorów poszczególnych tematów przygotowywanej monografii z w³adzami miasta Krosna i powiatu kronieñskiego.
Odby³o siê ono 12 maja 1969 roku w kronieñskim Domu Nauczyciela. Po³¹czono
je z wycieczk¹ naukow¹25. Atmosfera tego rzetelnie przygotowanego spotkania
wyranie pokaza³a, ¿e obie strony  rodowisko naukowców krakowskich i w³adze
kronieñskie  doceniaj¹ zaanga¿owanie spo³eczników oraz ich wk³ad pracy, który
przynosi³ wyniki. Opracowana te¿ zosta³a ankieta zawieraj¹ca 56 pytañ, dotycz¹ca
dziejów regionu kronieñskiego. Rzeczowe odpowiedzi mia³y byæ materia³em pomocniczym dla autorów. Latem 1969 roku ankietê przes³ano do ró¿nych osób i instytucji26, a w listopadzie raz jeszcze przyjechali do Krosna studenci historii UJ
w celu zebrania dodatkowych materia³ów ród³owych i informacyjnych.
Po dwóch latach wysi³ku twórczego móg³ ukazaæ siê w 1971 roku prospekt
reklamuj¹cy i awizuj¹cy rych³e pojawienie siê na rynku dwutomowego wydawnictwa. Franciszek Kraus, niestrudzony realizator zadania, z którym cile wspó³pracowa³o grono dzia³aczy27, napisa³ póniej, ¿e rok 1972 by³ ród³em dumy i radoci
Stowarzyszenia28. Niebawem po tomie pierwszym wiat³o dzienne (w r. 1973) ujrza³
24
Akta Stowarzyszenia z 1967 r. (pismo z 29 kwietnia skierowane do PWRN Wydzia³u Kultury
w Rzeszowie).
25
Akta Stowarzyszenia z 1969 r. W licie z 21 maja skierowanym do prezesa F. Krausa prof.
J. Garbacik m. in. pisa³: Wszyscy uczestnicy wyprawy naukowej do Krosna w dniach 1216 maja
1969 r., zarówno wspó³autorzy monografii Krosna, jak te¿ i studenci bior¹cy udzia³ w wycieczce
naukowej, wyjechali z Krosna pe³ni podziwu dla dobrej organizacji spotkania z Ziemi¹ Kronieñsk¹ oraz wdziêcznoci za wyj¹tkowo serdeczne przyjêcie, jakiego doznali.
26
Ibidem, Pismo PPRN Wydzia³u Owiaty z 19 sierpnia 1969 r. sygnowane równie¿ przez
prezesa (wg zmienionego w 1968 r. statutu) Stowarzyszenia. Osobiste zaanga¿owanie w tej sprawie
wykaza³ inspektor szkolny Jan Krzanowski, póniejszy (w 1984 roku) prezes Stowarzyszenia.
27
Wymienia ich prof. J. Garbacik. Zob. Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 1 (do roku
1918) pod red. J. Garbacika, Kraków 1972, s. 5.
28
F. Kraus, 22 lata dzia³alnoci , s. 14.
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Il. 10. Sesja naukowa z okazji Roku Nauki Polskiej; Krosno, 9 padziernika 1973 r. Na pierwszym
planie  prof. Jan Cz¹stka (z lewej) i doc. dr Stanis³aw Gawêda (z prawej)

równie¿ drugi tom wydawnictwa29, które by³o niek³amanym osi¹gniêciem Stowarzyszenia jako dzie³o naukowe, gdy¿ spotka³o siê z rzeczowymi i ¿yczliwymi recenzjami i omówieniami30. Dziêki monografii i innym podejmowanym wtedy przedsiêwziêciom umacnia³ siê i rós³ presti¿ organizacji nie tylko w lokalnym rodowisku.
Nale¿y wyranie podkreliæ, ¿e pocz¹tek lat siedemdziesi¹tych charakteryzowa³o
oczywiste przypieszenie, zapa³ i aktywizacja dzia³alnoci. Stowarzyszenie popularyzowa³o wtedy tematykê historyczn¹, upamiêtnia³o godne uwagi, lecz zapomniane
postacie, organizowa³o obchody rocznicowe31.
Studia ukaza³y siê z zasi³ku Powiatowej i Miejskiej Rady Narodowej w Kronie oraz Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Kronieñskiej w krakowskim Oddziale Pañstwowego Wydawnictwa Naukowego.
30
Zob. F. Kraus, 22 lata dzia³alnoci , s. 1517, 57 i Z. £opatkiewicz, op. cit., s. 395. O wydawnictwie pisali równie¿: A. Horbowski, Monografia Krosna, Profile, 1972, nr 7, s. 37; ten¿e,
Funkcje regionalnych towarzystw spo³ecznokulturalnych Rzeszowszczyzny, Rzeszów 1982, s. 68,
7072; A. Teneta, Monografii tom pierwszy, Dziennik Polski, 1972, nr 69, s. 4,7; Nowe Ksi¹¿ki,
1972, nr 23, s. 76; A. Kosiek, W sprawie monografii Krosna, Podkarpacie, 1972, nr 44, s. 6. Po
latach wydawnictwo przerodzi³o siê w ci¹g³y, choæ nieregularnie ukazuj¹cy siê tytu³, zastêpuj¹c nadzieje
jakie w okresie druku studiów ci¹gle jeszcze wi¹zano z planowanym Rocznikiem Kronieñskim.
31
Bardzo dobrze uk³ada³a siê wspó³praca z Powiatowym Komitetem Kultury i Sztuki w Kronie, którego przewodnicz¹cym by³ Józef Liniewski. Po³¹czenie inicjatywy dzia³aczy Stowarzyszenia
ze wsparciem finansowym PKKiS oraz ¿yczliwym rezonansem rad narodowych  powiatowej i miejskiej  przynosi³ owoce i satysfakcjonuj¹ce, kulturotwórcze efekty.
29

444

Andrzej Kosiek

Ju¿ w maju 1967 roku, w 125. rocznicê urodzin Marii Konopnickiej, Stowarzyszenie wraz z Muzeum Marii Konopnickiej i Powiatow¹ i Miejsk¹ Bibliotek¹
Publiczn¹ w Kronie zorganizowa³o w ¯arnowcu poranek, podczas którego wyg³oszono referaty i dzielono siê wspomnieniami32.
W setn¹ rocznicê urodzin poety, nowelisty i t³umacza Franciszka Pika Mirandoli, 13 grudnia 1971 roku, Stowarzyszenie wraz z Powiatowym Komitetem Kultury
i Sztuki zorganizowa³o sesjê popularnonaukow¹33, po której na cianie dawnej kamienicy rodzinnej Pików ods³oniêto tablicê, upamiêtniaj¹c¹ miejsce urodzin kronieñskiego literata. Pok³osiem uroczystoci by³a te¿ ulica na osiedlu Tysi¹clecia, któr¹
dziêki spo³ecznej inspiracji nazwano imieniem Mirandoli34.
Pó³ roku póniej  13 czerwca 1972  staraniem dzia³aczy Stowarzyszenia odby³a siê kolejna sesja popularnonaukowa, tym razem w 100. rocznicê urodzin wybitnego wynalazcy Jana Szczepanika35. Spopularyzowa³a ona w miecie tê dotychczas zapomnian¹ postaæ. 18 wrzenia dziêki Stowarzyszeniu na cianie kamienicy,
w której mieszka³ Szczepanik pojawi³a siê wykonana w br¹zie tablica pami¹tkowa
projektu Stanis³awa Kochanka36. Tego dnia w Kronie odby³a siê podnios³a uroczystoæ nadania imienia Jana Szczepanika ówczesnemu Technikum W³ókienniczemu
(obecnie Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1), a we wnêtrzu szko³y ods³oniêto tablicê
pami¹tkow¹ zaprojektowan¹ przez W³adys³awa Kandefera37.
Sukcesem Stowarzyszenia w dniu 18 wrzenia 1972 roku by³o pierwsze publiczne zaprezentowanie nowo skomponowanego hejna³u kronieñskiego podczas inauguracji Dni Ziemi Kronieñskiej. By³o ono konsekwencj¹ podjêcia i zrealizowania propozycji zg³oszonej wczeniej przez prof. J. Garbacika38. Wskrzeszaj¹c hejna³
nawi¹zano do historycznej tradycji. Zarz¹d Stowarzyszenia w tej sprawie og³osi³
konkurs na tekst muzyczny i na posiedzeniu 4 lipca 1972 roku wybra³ trzy sporód
zg³oszonych propozycji. Z nich Miejska Rada Narodowa w Kronie, uchwa³¹ z dnia
32
Ich autorami byli: mgr Franciszek Kraus, prof. Jan Ziemski, Zygmunt Wawszczak i Marta
Sikorska. F. Kraus, 22 lata dzia³alnoci , s. 19 napisa³: W uroczystociach poza goæmi z Krosna,
przyby³ymi na poranek specjalnym autokarem, wziê³a t³umnie udzia³ ludnoæ miejscowa, tak ¿e skromne
pomieszczenia Muzeum nie mog³y pomieciæ zebranych.
33
Referaty na niej wyg³osili: mgr Krystyna Sukiennik, mgr Teresa Kazalska i mgr Andrzej
Kosiek.
34
A. K[osiek], Podzwonne Franciszkowi Pikowi Mirandoli, Podkarpacie, 1972, nr 3, s. 3;
ten¿e, Zapomniany literat z Krosna, Widnokr¹g, 1972, nr 1, s. 2; T. Kazalska, A. Kosiek, Franciszka PikaMirandoli kontakty z farmacj¹, Farmacja Polska, 1973, nr 3, s. 223231.
35
Autorami wyg³oszonych referatów byli: prof. dr W³adys³aw Jewsiewicki, dr Felicja
Kêdziorkowa i mgr Andrzej Kosiek. Tego dnia, dziêki wczeniejszym zabiegom Stowarzyszenia,
Telewizja Polska wyemitowa³a wieczorem film o wynalazcy (z cyklu Wielcy znani i nieznani).
W Kronie natomiast imieniem wynalazcy nazwano wtedy fragment ulicy Szkolnej. Por. A. K[osiek],
W ho³dzie Janowi Szczepanikowi wielkiemu wynalazcy, Podkarpacie, 1972, nr 25, s. 2.
36
Por. W ho³dzie wielkiemu wynalazcy, Podkarpacie, 1972, nr 32, s. 1.
37
Inspiracja w sprawie trwa³ego upamiêtnienia J. Szczepanika wysz³a od Stowarzyszenia. Zob.
Akta Stowarzyszenia z 1972 r. Pismo z 10 kwietnia skierowane do Kuratorium Okrêgu Szkolnego
w Rzeszowie.
38
A. Kosiek, Kronieñski hejna³, Podkarpacie, 1971, nr 40, s. 2.
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15 wrzenia 1972 roku, zaaprobowa³a kompozycjê Wandy G³adysz, kronianki
mieszkaj¹cej w Krakowie39.
Rok 1972 obfitowa³ równie¿ w inne dokonania. W kwietniu Stowarzyszenie
by³o wspó³organizatorem spotkania z rzebiarzem Marianem Koniecznym, profesorem ASP w Krakowie40, a we wrzeniu (w ramach Dni Ziemi Kronieñskiej)
wspó³organizowa³o jeszcze jedn¹ sesjê popularnonaukow¹ Ziemia kronieñska
w XIX wieku41. Natomiast w grudniu przygotowa³o uroczyst¹ wieczornicê z okazji
100. rocznicy mierci Wincentego Pola, z referatami Franciszka Sulimowskiego
i Adolfa Marczaka oraz pieniami poety i recytacjami jego utworów.
Ponadto w czerwcu 1972 roku, w zwi¹zku ze 150. rocznic¹ urodzin Ignacego
£ukasiewicza, przy Stowarzyszeniu powo³ano komitet organizacyjny budowy pomnikaobelisku w miejscu pierwszej rafinerii nafty w Chorkówce. Komitet wyda³
wtedy broszurê, m. in. z tekstami profesorów AGH w Krakowie  Jana Cz¹stki
i Józefa Wojnara, a na wniosek Stowarzyszenia, z okazji po³o¿enia kamienia wêgielnego pod pomnik £ukasiewicza w Chorkówce, wykonany zosta³ okolicznociowy
stempel pocztowy z dat¹ 24 czerwca 197242.
Ówczesna aktywnoæ organizacji spowodowa³a w 1972 roku zorganizowanie
siê w Krakowie grupy mieszkaj¹cych tam kronian, którzy zbiorowo wyrazili chêæ
wst¹pienia w szeregi Stowarzyszenia. W lutym 1973 roku Zarz¹d rozpatrywa³ na
posiedzeniu sprawê formalnego powo³ania ko³a. Poniewa¿ statut nie przewidywa³
tworzenia kó³ poza Krosnem, konieczne by³o dokonanie zmian. Zmiany te zaaprobowa³o Walne Zebranie cz³onków, które odby³o siê 3 czerwca 1973 roku43.
Na tym zebraniu dokonano wyboru nowego Zarz¹du (15 osób) i Komisji Rewizyjnej (4 osoby). Franciszek Kraus, odnotowuj¹cy tak wyrane sukcesy w dzia³alnoci, wybrany zosta³ na nastêpn¹ kadencjê. Równoczenie zaproponowa³ na
swoich zastêpców  Emila Michnê, zastêpcê przewodnicz¹cego Prezydium PRN
w Kronie i historyka Andrzeja Koka, wówczas jeszcze krótko pe³ni¹cego funkcjê
powiatowego konserwatora zabytków. W nowej kadencji w³adz sekretarzem by³
nadal Zdzis³aw £opatkiewicz, a skarbnikiem zosta³ pracownik poczty Alfred Trybus. Przewodnictwo Komisji Rewizyjnej obj¹³ wówczas Wincenty Trzem¿alski.
W 1973 roku organizacja odnotowa³a kolejne sukcesy; m. in. na jej wniosek
z 24 kwietnia prezydia PRN i MRN w Kronie uchwali³y coroczn¹ nagrodê dla
autora najlepszej w danym roku publikacji dotycz¹cej regionu. Miano j¹ wrêczaæ
w rocznicê urodzin Miko³aja Kopernika44. 9 padziernika Stowarzyszenie zorganiA. Kosiek, Hejna³ redivivus, Podkarpacie, 1972, nr 45, s. 6.
A. Kosiek, Naftowcy w ho³dzie £ukasiewiczowi, Podkarpacie, 1972, nr 17, s. 4.
41
Referaty na niej wyg³osili: Adolf Marczak, dr Juliusz Ross i mgr Andrzej Kosiek.
42
Ogó³ zrealizowanych przedsiêwziêæ 11 stycznia 1973 r. F. Kraus i A. Kosiek przedstawili
telewidzom przed kamerami TV Kraków.
43
Zatwierdzenie zmian w statucie nast¹pi³o 6 padziernika 1973 r. Na czerwcowym zebraniu
przyjêto te¿ zredagowany w lutym przez sekretarza Zarz¹du Z. £opatkiewicza, gruntownie umotywowany, wniosek o zmianê nazwy organizacji na Stowarzyszenie Mi³oników Ziemi Kronieñskiej.
44
Nagrod¹ uhonorowano cz³onka Stowarzyszenia Stanis³awa Witkosia, regionalistê z Moderówki, za pracê stanowi¹c¹ udokumentowany opis wsi Bajdy i Moderówka oraz zorganizowanie Izby
Pami¹tek w Moderówce.
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zowa³o w Kronie sesjê naukow¹ z okazji Roku Nauki Polskiej45, po której mia³o
miejsce spotkanie, bêd¹ce podsumowaniem pracy nad monografi¹ Krosna i regionu46.
Tego roku bardzo ¿ywa by³a korespondencja Stowarzyszenia z Krakowem, gdzie
wyranie uaktywnili siê wtedy kronianie. Jeden z nich  historyk sztuki dr Juliusz
Ross odwa¿nie wyst¹pi³ 23 wrzenia w obronie zabytkowego centrum uzdrowiska
w Iwoniczu Zdroju, dziêki czemu nie wyburzono cennych obiektów drewnianej
XIXwiecznej architektury.
Mo¿na uznaæ, ¿e wymiar podsumowuj¹cy ten okres dzia³alnoci organizacji
mia³y s³owa dra Franciszka B³oñskiego, b. dyrektora Muzeum Okrêgowego w Rzeszowie. W dyskusji na czerwcowym Walnym Zebraniu stwierdzi³ on, ¿e uczestniczy³ we wszystkich imprezach zorganizowanych przez Stowarzyszenie i uwa¿a jego
dzia³alnoæ za przoduj¹c¹ w województwie rzeszowskim47.
Krosno, w sierpniu 1998 roku

45
Referaty wyg³osili: prof. dr Józef Garbacik, dr Stanis³aw Gawêda i dr Stanis³aw Cynarski
(wszyscy z UJ w Krakowie).
46
F. Kraus udzieli³ wówczas wywiadu na temat dzia³alnoci organizacji. Zob. Spo³ecznicy, Podkarpacie, 1973, nr 38, s. 2.
47
Akta Stowarzyszenia z 1973 r. Protokó³ z Walnego Zebrania , s. 3.

