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STOWARZYSZENIE MI£ONIKÓW ZIEMI KRONIEÑSKIEJ
W OKRESIE 19731998
Jasny swój rodowód z powojennych lat wiedzie nieprzerwanie kronieñskie
stowarzyszenie regionalne. Zrzesza kronian rodowitych i zasiedzia³ych przybyszów oraz by³ych kronian, których losy (raczej szczêliwe) wymiot³y kiedy z miasta
ich m³odoci do Krakowa, Warszawy i Wroc³awia, a tak¿e Lublina. Ziemia Kronieñska jest ich ma³¹ ojczyzn¹. Po latach widz¹ j¹ pe³niej i z ni¹ siê identyfikuj¹. Tu
praród³o i korzenie ich to¿samoci.
Czterdziestoletnie dzieje kronieñskiego stowarzyszenia regionalnego podzielone zosta³y cezur¹ czasow¹ na dwie jednostki tematyczne: od 1958 do 1973 i od
1973 do 1998. Lata odmiennej dzia³alnoci, ró¿ni¹ce siê ponadto obowi¹zuj¹c¹
oficjalnie nazw¹: Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Kronieñskiej do 1973. Nazwa
przestarza³a, jêzykowo nieprecyzyjna, a tak¿e nieuzasadniona w Kronie z braku
historycznej kontynuacji, zosta³a w po³owie roku 1973 zmieniona na: Stowarzyszenie Mi³oników Ziemi Kronieñskiej1. Dla obowi¹zuj¹cej obecnie nazwy Stowarzyszenia naszego dobrym przyk³adem i niezawodnym wzorem pozostaje przede
wszystkim Towarzystwo Mi³oników Jêzyka Polskiego, za³o¿one po I wojnie wiatowej, a wiêc starsze od Stowarzyszenia kronieñskiego o ponad æwieræ wieku.
Akcentujemy wiêc dwa wydzielone wy¿ej okresy dzia³alnoci Stowarzyszenia, ale sedno sprawy, z której podzia³ ów wynika nie le¿y w nazwie, chocia¿ ta
nowa przyjê³a siê dobrze i mog³a w pewnym stopniu pos³u¿yæ za wzór m³odszym
stowarzyszeniom, to jednak w kronieñskim Stowarzyszeniu mia³a ona od pocz¹tku
marginalne znaczenie, bo nie oznacza³a ani zwrotu, ani prze³omu w dzia³alnoci.
Skoro ju¿ wyjanilimy motywy zmiany nazwy Stowarzyszenia, ¿e by³a to korekta, niezbêdna i konieczna, przeprowadzona w dobrym czasie, przeniemy uwagê nasz¹ na dwa prawdziwe wydarzenia, które wynios³y dzia³alnoæ nasz¹ na szczyty.

1
Szerzej na ten temat zob. 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. 396, przyp. 12.
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W³anie w roku 1973  ju¿ po zmianie nazwy  ukaza³ siê tom drugi Krosna.
Studiów z dziejów miasta i regionu, pod redakcj¹ Józefa Garbacika, wydawnictwa
ci¹g³ego, zapocz¹tkowanego o rok wczeniej (1972) tomem pierwszym. W ci¹gu
dwu lat niespe³na trafi³o na pó³ki ksiêgarskie i do r¹k czytelników dzie³o naukowe
o du¿ych odkrywczych walorach oraz starannym i jednolitym edytorskim kszta³cie, nadanym obu tomom przez Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe, a tak¿e Drukarniê Narodow¹ w Krakowie. Dzie³o to zwróci³o niezw³ocznie uwagê powszechn¹ na
Krosno. Na jego bogat¹ przesz³oæ kulturaln¹, a tak¿e na wysoki stan wiadomoci
kulturalnej elit spo³ecznych miasta i regionu na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych. Tê
opiniê wyra¿a³ zw³aszcza zespó³ autorski ponad dwudziestoosobowy z Profesorem
Józefem Garbacikiem, redaktorem naukowym obu tomów Studiów, które Krosnu
znacznego splendoru przyda³y.
Takie by³o ju¿ wtedy odczucie, doæ powszechne, mimo to ¿e Krosno. Studia
z dziejów miasta i regionu nie dawa³y pe³ni wiedzy o przesz³oci obszaru nazywanego wspó³czenie Ziemi¹ Kronieñsk¹2. A wiêc te dwa tomy du¿ej ósemki, których objêtoæ ³¹czna przekroczy³a 830 stron druku, czyli ponad pierwotny program,
nie sta³y siê monografi¹ Krosna i regionu, jak pocz¹tkowo zak³adano i postulowano, a nawet do realizacji w Krakowie przyjêto. Okaza³o siê bowiem  wkrótce po
rozpoczêciu szeroko zakrojonych badañ archiwalnych, które ujawni³y rozleg³¹ bazê
ród³ow¹  ¿e monografia, jedno a nawet dwutomowa, bogatej kronieñskiej problematyki nie pomieci. Rozwi¹zaniem móg³by byæ ewentualnie cykl monografii, na
który nie mo¿na by³o siê zdecydowaæ ze wzglêdów naukowobadawczych, organizacyjnych i przede wszystkim utylitarnych. Dlatego to Profesor Garbacik, po konsultacji z zespo³em autorów, zaproponowa³ Stowarzyszeniu Przyjació³ Ziemi Kronieñskiej (tak siê jeszcze nazywa³o podczas realizacji planu wydawniczego) zamiast
monografii  wydawnictwo ci¹g³e, nieregularne, pt. Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu. Ta koncepcja wydawnictwa, nowa i niekonwencjonalna, oraz dostosowany do niej tytu³, zosta³a w Kronie przyjêta i zaakceptowana jako optymalna,
2
W artyku³ach naukowych, wype³niaj¹cych pierwszy i drugi tom Krosna, autorzy pos³uguj¹
siê powszechnie nazw¹ powiat kronieñski, Kronieñskie, region i rejon kronieñski. Ziemia Kronieñska pojawia siê w tych tekstach rzadko, a jest ona wszak¿e umiejscowiona w czasie i w przestrzeni.
Ma tu swoje uzasadnienie i ród³os³ów. Tu siê upowszechnia i st¹d odrodkowo wychodzi na zewn¹trz.
Ale nie ma ona (Ziemia) ani wyranie zarysowanego kszta³tu terytorialnego, ani powierzchni wyra¿onej
w kilometrach kwadratowych, ani wreszcie granic wyznaczonych urzêdowo. Ponadto obywa siê bez
mapy i atlasu, a wiêc dla uczonego historyka jest niewymierna, jak mg³awica, bo brak do niej urzêdowych dokumentów z wa¿n¹ dat¹ wejcia w ¿ycie. W po³owie lat siedemdziesi¹tych powiat i Ziemia
Kronieñska znaczy³y jeszcze to samo w rozumieniu potocznym i u¿ywane by³y wymiennie. Stowarzyszenie Mi³oników Ziemi Kronieñskiej mia³o wiêc obowi¹zek i prawo dzia³ania na ca³ym obszarze ówczesnego powiatu. Jednak w ci¹gu ostatnich dwudziestu lat wyst¹pi³a w Kronie uzasadniona
chyba potrzeba zajmowania siê szerszym lub nieco szerszym obszarem ni¿ dawniej, zw³aszcza w badaniach i publikacjach naukowych. Dlatego w trzecim tomie Krosna nie ograniczaj¹ siê autorzy
artyku³ów do obszaru tradycyjnego i tematy swe przenosz¹ na regiony ocienne, u¿ywaj¹c nazw
ponadpowiatowych: województwo, Podkarpacie, Galicja. Mo¿e to i s³u¿ebna rola Krosna, ale zdominowana dobrem nauki.

Stowarzyszenie Mi³oników Ziemi Kronieñskiej w okresie 19731998

449

Il. 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia w 1993
roku. Cz³onkowie Oddzia³u Krakowskiego 
od lewej: Alfred Armata, Stanis³aw Szafran
i Artur Bêben (przemawia)

potrzebna i godna. Otwiera³a siê wiêc perspektywa na kontynuacjê wydawniczego
dzie³a. Klimat w miecie by³ dobry, sprzyja³ przedsiêwziêciu, a zespó³ autorów
krakowskich deklarowa³ wolê wspó³pracy ze Stowarzyszeniem oraz w³adzami Krosna i powiatu.
Te dwa pierwsze tomy Krosna, które dot¹d pozostaj¹ g³ównym i szczytowym
osi¹gniêciem, przede wszystkim naukowobadawczym oraz edytorskim, zosta³y
wydane z zasi³ku Powiatowej Rady i Miejskiej Rady w Kronie, a tak¿e z zasi³ku
i staraniem Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Kronieñskiej, które by³o najbardziej
zdeterminowane w d¹¿eniu do celu wydawniczego i które w przedsiêwziêciu tym
dominowa³o, a tak¿e przewodzi³o sprawie oraz inspirowa³o do dzia³ania i niezbêdnego wspó³dzia³ania. Prawo wspierania cennej spo³ecznej inicjatywy wówczas obowi¹zywa³o generalnie kronieñskie podmioty gospodarcze a przede wszystkim w³adze powiatowe i miejskie.
Ujawni³y siê wtedy potencjalne mo¿liwoci Krosna. Zaowocowa³a dobra wola
i jednoæ zarówno tych kronian, którzy pracowali w Radach, jak i tych, którzy
realizowali siê w wybranych przez siebie zawodach. Najliczniejsz¹ grupê stanowili
nauczyciele, humanici z zami³owania, czêciej z wykszta³cenia. Praca spo³eczna
by³a wtedy miar¹ indywidualnej wartoci, a praca po godzinach dla kultury miasta i regionu mia³a znamiona honoru i zaszczytu.
To tak¿e by³ fenomen kronieñski w owym czasie, w³anie ta jednoæ w dzia³aniu i determinacja, nawet wtedy, kiedy cel szczytny by³ jeszcze doæ odleg³y. I nie
by³ to s³omiany zapa³ oraz dorana mobilizacja, spowodowana zapowiedzianym
turniejem miast.
Dzi z perspektywy dwudziestu piêciu lat widaæ wyranie, ¿e to wydarzenie
wydawnicze, nie tylko szczytne, ale do dzi jeszcze szczytowe i przywiecaj¹ce
dzia³alnoci na dalsze lata, sypnê³o nam szczodrze dorodnym ziarnem, chocia¿ innego rodzaju i gatunku. Ksi¹¿ka bowiem, wydana sumptem Stowarzyszenia, korzyci
przynosi odmienne, wyra¿aj¹ce siê zwykle w wy¿szych kategoriach wartoci.
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Il. 2. Delegacja Oddzia³u Stowarzyszenia z Wroc³awia na Walnym Zebraniu w Kronie w 1993 roku.
Od lewej: Leszek Krupski, Kazimierz Ole (Prezes Oddzia³u) i Krystyna Za³uska

Dwutomowemu Krosnu rozg³osu przysporzyli tak¿e recenzenci3: Andrzej Meissner i Jacek Kolbuszewski oraz Paul Bukowitsch, recenzent amerykañski4.
To wszystko ³¹czy³o siê w jedn¹ ca³oæ i by³o dwigni¹ dla Krosna, a tak¿e si³¹
o¿ywcz¹ dla kronian, osiad³ych przed laty w g³ównych orodkach nauki i kultury
polskiej, tych kronian zw³aszcza, którzy sukcesy swe oraz dorobek zawodowy
wi¹zali z rodzinn¹ i kronieñsk¹ tradycj¹.
Napomykalimy ju¿ wy¿ej o tym, ¿e wtedy w Kronie to zjednoczone dzia³anie Stowarzyszenia oraz w³adz zakoñczy³o siê nad wyraz pomylnie i wrêcz niebywa³ym sukcesem wydawniczym. Tym samym wzros³o znaczenie Stowarzyszenia.
Sta³o siê ono dysponentem i w³acicielem ca³ego nak³adu (wysokiego, bo po 5000
egzemplarzy), a tak¿e g³ównym  rzeczywistym i moralnym  sukcesorem naukowego i edytorskiego przedsiêwziêcia, jak te¿ osi¹gniêcia, które wnet wysz³o poza
region i odbi³o siê wyranym echem w kraju.
W miarê jak rozszerza³ siê i wype³nia³ kr¹g czytelników Krosna, wzrasta³o
zainteresowanie miastem i Ziemi¹ Kronieñsk¹, a jednoczenie tak¿e StowarzyszeFranciszek Kraus, po ukazaniu siê obu tomów Krosna, jako jedyny z nas, rozumia³ wówczas
rolê i znaczenie pojawiaj¹cych siê recenzji. Podkrela³ ten fakt wielokrotnie i cytowa³ uwagi recenzentów, które utwierdza³y go w przekonaniu o wartoci naukowej obu kronieñskich publikacji oraz
inspirowa³y go co do dalszej dzia³alnoci wydawniczej. Nie omieszka³ te¿ w swojej pracy, pt. 22 lata
dzia³alnoci Stowarzyszenia Mi³oników Ziemi Kronieñskiej, mps, Krosno 1980, przygotowanej z myl¹ o druku, wyeksponowaæ tego faktu i podaæ bibliografiê owych recenzji.
4
Bibliografia recenzji cyt. za F. Krausem.
3
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Il. 3. Uczestnicy wycieczki krajoznawczej SMZK przed zabytkowym kocio³em drewnianym w Haczowie; wrzesieñ 1995 roku

niem, które po piêtnastu latach dzia³alnoci, uwieñczonej niebywa³ym sukcesem,
znalaz³o siê z tego powodu w centrum uwagi i z tego równie¿ powodu wychodzi³o
ono (mimo woli) z powiatowych op³otków na szersze o wiele forum, nabieraj¹c
cech publicznych. To by³ jednak dobry omen  jak siê póniej okaza³o  ten ³añcuch przyczyn i skutków, niebywa³y. U ludzi skromnych, a tak¿e i skromnych wspó³twórców kronieñskiego sukcesu, ich ludzka wiadomoæ zwyczajnie nie nad¹¿a
za wydarzeniem. Nie by³o ani euforii, ani samouwielbienia i nie do koñca znany
by³ wtedy wymiar tego wydarzenia edytorskiego.
Wkrótce z niekonwencjonalnego dzia³ania kronieñskiego zrodzi³ siê pewien
ruch, najpierw w odleg³ym Krakowie. Zadomowieni tam kronianie, zdominowani przez wielki Kraków, niewysferzeni, ale ograniczaj¹cy dot¹d swoje zwi¹zki z miastem i ziemi¹ swojej m³odoci do lunych i okolicznociowych kontaktów, zw³aszcza rodzinnych, poczuli siê godnie i poczuli siê dumni z racji swego kronieñskiego
pochodzenia. Zapragnêli te¿ wie¿ej wiedzy o miecie, ziemi i ludziach tu dzia³aj¹cych, zapragnêli kontaktów publicznych oraz towarzyskich z kronianami w Krakowie, a przede wszystkim w Kronie. G³ównie jednak pojawi³a siê wród nich
autentyczna potrzeba wspólnego dzia³ania pod jednym znakiem, publicznie
i organizacyjnie. Znamienne, ¿e postanowili za³o¿yæ w Krakowie Stowarzyszenie
Mi³oników Ziemi Kronieñskiej, dla swoich duchowych potrzeb, ale tak¿e dla
wsparcia Krosna i jego inicjatyw, które w pe³ni aprobowali, w zdrowym poczuciu
solidarnoci.
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Utworzenie w owym czasie regionalnego stowarzyszenia, oderwanego geograficznie od regionu macierzystego, by³o spraw¹ praktycznie niemo¿liw¹ ze wzglêdów formalnoprawnych. Jaka wiêc musia³a byæ determinacja w dzia³aniu kronian w Krakowie, skoro Stowarzyszenie powsta³o w 1973 roku, na pocz¹tku
padziernika. Nie dowiemy siê ju¿ dzi, jakich przede wszystkim u¿yli oni argumentów i jakich za¿yli forteli w stosunku do urzêdników Wydzia³u Spraw Wewnêtrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie, ¿e ci w koñcu
przymru¿yli oczy na jawn¹ wtedy nieprawid³owoæ.
Cz³owiekiem niespo¿ytej energii, w kwestii powo³ania w Krakowie zamiejscowego ko³a Stowarzyszenia Mi³oników Ziemi Kronieñskiej, by³ Józef Wojnar,
absolwent Politechniki Lwowskiej, wczeniej ju¿ zas³u¿ony dla Krosna jako przede
wszystkim organizator w tym miecie, tu¿ po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej, Instytutu Naftowego, orodka badawczego niezwykle potrzebnego na Podkarpaciu. Józef Wojnar w krótkim czasie okaza³ siê w Instytucie znakomitym fachowcem w dziedzinie wydobywania ropy i gazu, wnet te¿ zosta³ przeniesiony wraz
z Instytutem do Krakowa. Po kilku latach powo³any tam zosta³ na stanowisko profesora w AGH, osiad³ na sta³e w tym miecie.
Józef Wojnar, bêd¹cy uosobieniem wszelkich kronieñskich cnót, cieszy³ siê
wielkim mirem wród kronian osiad³ych w Krakowie. W 1973 roku by³ g³ównym
inicjatorem powo³ania Stowarzyszenia Mi³oników Ziemi Kronieñskiej i nieustêpliwym wykonawc¹ organizacyjnej roli a nastêpnie pierwszym przewodnicz¹cym
Zarz¹du pierwszego w dziejach naszego Stowarzyszenia zamiejscowego Ko³a.
Po tym pionierskim i spontanicznym wydarzeniu wród kronian w Krakowie,
na które nasze Krosno powiatowe i nasze Stowarzyszenie nie mia³y bezporednio
organizacyjnego wp³ywu, na dodatek  Ko³o zamiejscowe Stowarzyszenia przyby³o nam niespodziewanie, nie bylimy przygotowani, nawet trochê, chocia¿ od pocz¹tku bylimy ¿yczliwi i wydarzeniu krakowskiemu, i ludziom, którzy za nim
stali, gdy nam, tak samo niespodziewanie i spontanicznie, w pó³ roku póniej, bo
w marcu 1974  powsta³o nowe i drugie Ko³o zamiejscowe, tym razem w Warszawie.
I tu dotar³a wieæ o sukcesie edytorskim Krosna i wywo³a³a stosowny oddwiêk.
A wiêc przyczyna bezporednia utworzenia Ko³a ta sama co w Krakowie, ale spo³ecznoæ kronieñska w Warszawie mia³a odmienn¹ strukturê zawodow¹. Tu inicjatywa powstania Stowarzyszenia zrodzi³a siê wród spó³dzielców osiad³ych na
¯oliborzu, gdzie istnia³a silna grupa jedlicka, dwupokoleniowa. Znaleli siê tam
razem co wybitniejsi przedstawiciele starych rodów podkarpackiego miasteczka,
zasiedziali w Warszawie od przedwojennych czasów, to przede wszystkim Józef
Aseñko, ekonomista i profesor Wy¿szej Szko³y Handlowej i Jakub Drozdowicz,
tak¿e profesor i brat jego dr Micha³ Drozdowicz oraz Ludwika i Antoni ¯o³nowie,
nauczyciele szkó³ rednich5. Po wojnie do³¹czyli do nich m³odsi: Tadeusz Mróz
5
Ludwika by³a jedliczank¹ i siostr¹ Józefa Aseñki, a z wykszta³cenia anglistk¹. M¹¿ jej, Antoni pochodzi³ ze wierzowej, biolog z zawodu. Okupacjê prze¿yli w domu rodzinnym w Kronieñ-
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Il. 4. Uczestnicy wycieczki zorganizowanej przez SMZK do Muzeum Kultury £emkowskiej w Zyndranowej; czerwiec 1996 roku. Fot. Z. Gil

Bilewicz oraz Józef Betlej, prawnik, specjalista w Naczelnej Radzie Spó³dzielczej.
G³ównie sporód tych osób wybrany zosta³ pierwszy Zarz¹d Ko³a, a na jego czele,
jako przewodnicz¹cy, stan¹³ dr Micha³ Drozdowicz.
W ten sposób sukces kronian w Kronie zatoczy³ szeroki kr¹g, a Stowarzyszenie
nasze zdoby³o niemal strategiczne przyczó³ki w dwu sto³ecznych grodach i powiêkszy³o znacznie stan liczebny cz³onków, odzyska³o i pozyska³o ludzi st¹d. Pozyska³o ich dla potrzeb ma³ej ojczyzny, w kategoriach intelektualnych przede
wszystkim.
Powoli zmienia³ siê styl pracy naszego Stowarzyszenia, bo zaczyna³o siê wspó³dzia³anie i dobrze rokowa³o. I zaczê³y siê wzajemne kontakty Ko³a w Kronie z Ko³ami zamiejscowymi, a tak¿e niekonwencjonalna wspó³praca pomiêdzy Ko³ami 
krakowskim i sto³ecznym  jak te¿ wspó³praca Rady Powiatowej oraz Rady Miejskiej w Kronie z obu Ko³ami zamiejscowymi, które traktowane by³y podmiotowo,
na tej samej zasadzie jak wspó³dzia³anie z Ko³em kronieñskim. Nie by³o wtedy
jeszcze struktury organizacyjnej i nie funkcjonowa³o nawet pojêcie Ko³a macierzystego. Miejsce nadrzêdne Zarz¹du Stowarzyszenia w Kronie mia³o pocz¹tkowo
uznaniowy i kurtuazyjny charakter. Nadrzêdnoæ ta nie powsta³a te¿ z inicjatywy
ani aktywu, ani Zarz¹du Stowarzyszenia w Kronie. Jedyny kronieñski pomys³,
w którym aspektu nadrzêdnoci mo¿na by³oby siê dopatrzyæ, polega³ na zwiêkszeskiem, po czym oboje krótko uczyli w Prywatnym Gimnazjum w Jedliczu. W 1945 roku, podczas
wakacji, wrócili do Warszawy.
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Il. 5. Adolf Marczak  Prezes
Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia (z lewej) prezentuje upominek w postaci Lajkonika  dar
Oddzia³u w Krakowie, przekazany przez Prezesa Artura Bêbna
(z prawej); Krosno, wrzesieñ
1996 roku

niu sk³adu osobowego Zarz¹du o przedstawiciela Ko³a zamiejscowego. W 1973
roku pierwszym i jedynym cz³onkiem zamiejscowym wybrany zosta³ na walnym
zebraniu prof. Józef Wojnar, przewodnicz¹cy Ko³a krakowskiego, a poczynaj¹c od
1977 roku do sk³adu Zarz¹du w Kronie wybierano po dwu przedstawicieli z ka¿dego Ko³a zamiejscowego. Wybrani cz³onkowie zamiejscowi chêtnie uczestniczyli
w posiedzeniach Zarz¹du kronieñskiego, kiedy mogli przyjechaæ. W przeciwnym
razie ich nieobecnoæ, zrozumia³a zreszt¹, by³a zawsze usprawiedliwiana.
W obu Ko³ach zamiejscowych utrzymywa³o siê znaczne zapotrzebowanie na
problematykê kronieñsk¹, historyczn¹ i wspó³czesn¹, tê, której nie by³o w obu
tomach Studiów. Do tematów szczególnie aktualnych nale¿a³y: plan przestrzenny
i rozbudowa Krosna, perspektywy rozwoju, w Kronie i w regionie, kultury, owiaty,
komunikacji kolejowej i lotniczej, sadownictwa i przechowalnictwa oraz przemys³u przetwórczego. Do sta³ych tematów nale¿a³y tak¿e: Zamek Odrzykoñski, uzdrowisko Iwonicz, Muzeum w ¯arnowcu. Postulaty ze strony Kó³ o wydelegowanie
kompetentnego prelegenta z referatem, odczytem lub prelekcj¹, sta³y siê niemal
regu³¹, zawsze ze zrozumieniem i ¿yczliwoci¹ przyjmowane a tak¿e realizowane,
w z góry okrelonym przez Ko³a czasie. Dziêki temu Stowarzyszenie wykona³o
kawa³ dobrej roboty, popularyzuj¹cej Ziemiê Kronieñsk¹ i ca³y kronieñski region.
Zarz¹d Stowarzyszenia w Kronie rzadko dawa³ zadania Ko³om zamiejscowym do realizacji, zawsze jednak by³ niezwykle otwarty na wszelkie propozycje
wychodz¹ce od Kó³, jak te¿ na ka¿d¹ realn¹ pomoc wiadczon¹ ma³ej ojczynie.
Zaczê³o siê dobrze, od promocji Krosna, jego zabytków i zbiorów: w³anie
Ko³o krakowskie zainspirowa³o przygotowanie oraz emisjê audycji telewizyjnej
z cyklu Piórkiem i wêglem, poprzedzonej pamiêtnym przyjazdem prof. Wiktora
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Il. 6. Przed zabytkow¹ cerkwi¹ drewnian¹ w Krempnej  cz³onkowie Stowarzyszenia na wycieczce
krajoznawczej po okolicach Nowego ¯migrodu; czerwiec 1997 r.

Zina do Krosna, przyjazdem, który sta³ siê osobnym wydarzeniem z powodu cennych uwag Profesora na temat kronieñskich zabytków architektury sakralnej, uwag
wypowiadanych wobec w³adz oraz dzia³aczy Stowarzyszenia. Równie¿ za spraw¹
krakowskiego Ko³a dosz³o do okaza³ej prezentacji naftowych lamp z kronieñskiej
kolekcji w salach wystawowych Muzeum Archeologicznego w Krakowie.
Niezale¿nie od tego czynione by³y w Po³udniowej DOKP starania o remont
dworca kolejowego i modernizacjê peronów w Kronie. W tym samym czasie Ko³o
warszawskie zabiega³o o budowê krótkiego odcinka toru (kolejowego) ze stacji
Szebnie, prawym brzegiem Jasio³ki, do przystanku w JedliczuMêcince, który to
znacznie usprawni³by przejazdy poci¹gów z Zagórza i Krosna do Rzeszowa i Warszawy6.
Ko³o warszawskie zg³osi³o równie¿ do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kronie szeroko umotywowan¹ propozycjê o¿ywienia produkcji owoców
i warzyw w powiecie kronieñskim, któr¹ w³adze ówczesne skwapliwie podchwyci³y, widz¹c w tym dodatkow¹ mo¿liwoæ wzrostu gospodarczego. Nastêpstwem
¿yczliwie przyjêtej intencji Ko³a warszawskiego by³  po kilku miesi¹cach intensywnej pracy  szczegó³owo i rzetelnie opracowany Program rozwoju sadownicDo krakowskiej Dyrekcji PKP wp³ynê³y dwa wnioski niemal równoczenie, konkurencyjne,
bo maj¹ce na celu skrócenie drogi z Podkarpacia do stolicy: ten z Warszawy oraz ponawiany ju¿
wielokrotnie z Jas³a. Ten ostatni proponowa³ budowê odcinka linii kolejowej z Dêbicy, dolin¹ Wis³oki, do stacji Jas³o. Oba pozostaj¹ aktualne, czekaj¹ na zielone wiat³o dla kolejnictwa.
6
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twa i warzywnictwa w powiecie kronieñskim, który to dr Micha³ Drozdowicz zaprezentowa³ w Kronie w drugiej po³owie roku 1975, z nadziej¹ na jego realizacjê7.
Jak ró¿norodne by³y formy pomocy Krosnu ze strony Kó³ zamiejscowych wiadczy równie¿ fakt podpisania umowy o wspó³dzia³aniu w zakresie badawczym, artystycznym i konserwatorskim, zawartej i podpisanej przez rektora Akademii Sztuk
Piêknych w Krakowie, profesora Mariana Koniecznego, z w³adzami Krosna. W tym
przypadku inwencja oraz rola mediacyjna pozostaje zas³ug¹ Ko³a krakowskiego.
Wykszta³ci³a siê i szeroko by³a postrzegana wspólnoæ kronieñskich interesów, która zrodzi³a wspó³dzia³anie. Zanim jednak wspó³dzia³anie to zdo³a³o zaowocowaæ w Kronie i okolicy, nast¹pi³a niespodziewanie reforma struktury administracyjnej kraju (1975). Zlikwidowane zosta³y powiaty i odwo³ane zosta³y w³adze
powiatowe. Powsta³y nowe województwa, mianowany zosta³ pierwszy wojewoda
kronieñski8. Dotychczasowy gmach urzêdu powiatowego zaj¹³ Urz¹d Wojewódzki i wojewoda. Do Urzêdu Miejskiego, który te¿ poszed³ w górê, przyby³o wysokie stanowisko prezydenta miasta9, bo Krosno awansowa³o administracyjnie.
W niewielkim przedziale czasowym (dwa lata), by³ to ju¿ drugi niepowtarzalny sukces naszego miasta, bardziej jednak spektakularny, dawa³ powód do euforii,
ale na krótki czas. Narastaniu dobrego samopoczucia m.in. nie sprzyja³ przebieg
i rozmiar nominacji hojnie rozdzielanych w województwie macierzystym (Rzeszów).
W ich wyniku wysokie stanowiska w nowo tworzonym Urzêdzie Wojewódzkim
zajêli ludzie z zewn¹trz, w Kronie nieznani. Obowi¹zywa³o wówczas mylenie
takie, ¿e ludzie z daleka, ludzieptaki unikn¹ pos¹dzenia o subiektywizm, czyli
w tym przypadku sprzyjanie Krosnu, a urzêdnicy pochodz¹cy z by³ych s¹siednich
powiatów, bieszczadzkiego, brzozowskiego, gorlickiego, jasielskiego i innych, gwarantuj¹ nowemu województwu szerok¹ integracjê.
Jak do tych priorytetów mia³y siê sprawy wa¿ne dot¹d, kronieñskie, z tych, co
to nie mieszcz¹ siê w polu widzenia ¿adnej w³adzy administracyjnej. Pozosta³y one
na uboczu, nieatrakcyjne dla nowej w³adzy miejskiej, ostro¿nie pomijane przez
czynniki wojewódzkie.
Stowarzyszenie Mi³oników Ziemi Kronieñskiej przyjê³o pozytywnie awans
miasta. Wkrótce siê jednak okaza³o, ¿e nap³yw ludzi z zewn¹trz, na wysokie w Urzêdzie Wojewódzkim stanowiska, wystudzi³ dotychczasowy klimat Krosna i zburzy³
korzystne relacje Stowarzyszenia z w³adzami administracyjnymi (miejskimi i ponadmiejskimi)10.
Dr Micha³ Drozdowicz w po³owie lat siedemdziesi¹tych czêsto w Kronie przebywa³, gdy¿
Spó³dzielnia OgrodniczoPszczelarska z jego inspiracji modernizowa³a i powiêksza³a swoj¹ bazê
przechowalnicz¹.
8
Pierwszym wojewod¹ kronieñskim mianowany zosta³ Wojciech Grochala. By³ on wczeniej
naczelnikiem eksperymentalnego powiatu bieszczadzkiego z siedzib¹ w Lesku.
9
Pierwszym prezydentem Krosna, jako wojewódzkiego miasta, zosta³ prawnik, Józef Jêdrzejczyk, jalanin osiad³y ju¿ wczeniej w Kronie, bêd¹cy do czasu powo³ania radc¹ prawnym Zak³adów Lniarskich Krosnolen.
10
Bez szczegó³owych badañ specjalistycznych, które mo¿na by przeprowadziæ w Krajowym
Orodku Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury w Ciechanowie, nie bêdziemy znaæ od7
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Adolf Marczak i Zdzis³aw
£opatkiewicz  migawka z ogniska turystycznego w Krempnej; czerwiec 1997 r.

Pierwsze lata istnienia województwa kronieñskiego zapisa³y siê w naszym
Stowarzyszeniu niekorzystnie, po prostu nie mog³o siê ono zaadaptowaæ do nowych
warunków i odnaleæ w dzia³aniu. Dotyczy ta ocena Ko³a miejscowego, bo Ko³a
zamiejscowe nie utraci³y presti¿u, a niektórzy dzia³acze, zw³aszcza z Warszawy,
byli przez w³adze przyjmowani chêtnie, bo przybywali z zewn¹trz i oferowali ró¿norodn¹ pomoc o przewidywalnych korzyciach dla miasta i województwa, tworzyli na swym terenie warunki promocji, na któr¹ to istnia³o w Kronie sta³e zapotrzebowanie.
Dzia³acze Kó³ zamiejscowych chyba w tym czasie myleli powa¿nie o integracji
z Krosnem s¹siednich regionów, w³¹czonych do województwa. Na gruncie krakowskim i warszawskim ³atwiej nawet by³o o pewne sukcesy integracyjne, bo tam interesy partykularne prawie nie dociera³y.
Wojewódzka rzeczywistoæ w Kronie nie preferowa³a naszego Stowarzyszenia,
chocia¿ i tu zdarza³y siê niekiedy pozory, kurtuazyjne raczej. Byæ mo¿e, ¿e poza
ogólnie przyjêt¹ taktyk¹ na przeszkodzie sta³a, akcentowana w pewnych ko³ach,
odrêbnoæ kulturowa regionu jasielskiego, rzeczywista lub domniemana. Ponadto
integracja z Ziemi¹ Kronieñsk¹, nie tylko w województwie, ale nawet w Kole
warszawskim, natrafia³a na przeszkodê wysuwan¹ przez sanoczan, którzy ci¹gle
i niezmiennie zas³aniali siê faktem istnienia Ziemi sanockiej, której stolic¹ by³ zawsze Sanok11, a nie Krosno. Z tego historycznego faktu mo¿e ka¿dy, niewiadomy
powiedzi, czy by³ to jedynie kronieñski, odosobniony przypadek, czy to niekorzystne dla towarzystw regionalnych zjawisko wyst¹pi³o równie¿ w innych województwach, po roku 1975.
11
Kronianinowi, aby nie mia³ kompleksów co do Ziemi sanockiej, wystarczy wiedza podstawowa, ¿e by³a to staropolska jednostka administracyjna, mniejsza od województwa a wiêksza od
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lub zainteresowany deprecjacj¹ Ziemi Kronieñskiej, wierzyæ lub twierdziæ, ¿e jest
to nazwa nieuprawniona, a tak¿e pospolita uzurpacja terytorialna oraz zaw³aszczenie nazwy historycznej12.
W tych latach, o których by³a ju¿ mowa, Ko³a zamiejscowe mia³y na ogó³ lepsze mo¿liwoci do realizacji swoich pomys³ów. Wykazywana przez nie aktywnoæ
dobrze widziana by³a w Kronie, u w³adz miejskich i wojewódzkich, chocia¿ zmieniali siê i prezydenci miasta i wojewodowie. Ten fakt mo¿e nawet sprzyja³ kontaktom i relacjom, stolica  teren, teren  stolica, co by³o i sympatyczne, i potrzebne.
Najwiêcej jednak pomocy, zw³aszcza merytorycznej, otrzymywa³y Ko³a zamiejscowe od Stowarzyszenia kronieñskiego, które otwarte by³o na wszelkie inicjatywy
z zewn¹trz, a tak¿e na wolê dzia³ania. Cel pozostawa³ wspólny, a efekty uzyskiwane
w Krakowie lub Warszawie mia³y na ogó³ wiêksz¹ nonoæ, a przy tym podwójnie
siê liczy³y.
Poza tym w Stowarzyszeniu kronieñskim dzia³alnoæ prowadzono na miarê
mo¿liwoci. To, czemu nie podo³ano, przenosi³o siê na rok nastêpny, nie rezygnowano a szukano natomiast pilnie sojuszników. Dzia³alnoæ by³a znaczna i w sumie
powiatu (w naszym przypadku tworzy³y j¹ dwa powiaty). Powsta³a po w³¹czeniu do Ma³opolski, za
Kazimierza Wielkiego (po 1340), Rusi Halickiej. Przesta³a istnieæ po I rozbiorze Polski (1772), kiedy
to Austria na ziemiach tego zaboru wkrótce zburzy³a polsk¹ strukturê administracyjn¹. Nie zosta³a
ona ju¿ nigdy w dawnym kszta³cie przywrócona. W sk³ad Ziemi sanockiej, kiedy funkcjonowa³a jako
jednostka administracyjna  ponad 200 lat temu  wchodzi³ powiat kronieñski, którego obszar siêga³
o wiele dalej ni¿ dzi, poza Wis³ok na wschód. Na tej zasadzie Krosno nale¿a³o do Ziemi sanockiej.
Na jej czele sta³ starosta sanocki. Mia³ on swoj¹ urzêdow¹ siedzibê na zamku w Sanoku, bezpieczn¹.
12
Trzeba o tym pamiêtaæ, ¿e z uwagi na rangê Krosna przed wiekami, trwaj¹c¹ przez stulecia
ca³e, oraz rolê wyznaczon¹ temu miastu przez Kazimierza Wielkiego, nie administracyjn¹ jednak, ale
gospodarcz¹ a zatem i kulturaln¹, istnia³y w tym warownym grodzie warunki scalaj¹ce, od czasów
dawnych. Miasto stanowi³o bowiem dla przyleg³ego obszaru, doæ znacznego, swoiste centrum handlowe i to nie tylko dla zachodniej czêci Ziemi sanockiej, ale dla wschodnich obszarów dwóch powiatów staropolskich: bieckiego, do którego nale¿a³a nie tylko Dukla, lecz tak¿e podkronieñski Zrêcin
czy ¯arnowiec, oraz powiatu pilzneñskiego, który tak samo zaczyna³ siê pod Krosnem, od wierzowej, Polanki, Turaszówki, Potoka, Dobieszyna i Jedlicza. Prawd¹ jest, ¿e polityka szlachty polskiej
nie by³a ³askawa dla miast i nie preferowa³a te¿ Krosna, a funkcjonowanie Ziemi sanockiej oddala³o
powstanie nazwy Ziemia Kronieñska. Owa nazwa (Ziemia Kronieñska) mog³a siê przyj¹æ dopiero
wtedy, kiedy z obiegu urzêdowego ca³kowicie wysz³a Ziemia sanocka, i kiedy s³owo ziemia straci³o
konotacjê administracyjn¹. Powstanie pewnego krêgu miejscowoci zorientowanych na Krosno i dobrowolnie akceptuj¹cych supremacjê gospodarcz¹ i kulturaln¹ miasta (mimo niesprzyjaj¹cych temu
podzia³ów administracyjnych, tj. przynale¿noci wsi podkronieñskich do ró¿nych powiatów) potwierdza bardzo znaczna liczba dokumentów osiemnastowiecznych. Ta rzeczywistoæ utrzymuje siê
przez wieki, ale póno zosta³a nazwana Ziemi¹ Kronieñsk¹. Czêciowo zapewne sprzyja³ nazwie
i jej upowszechnieniu nowy poniek¹d fakt administracyjny  powiat kronieñski, reaktywowany
w 1867 roku. Jego obszar zmieni³ siê i przesuniêty zosta³ na zachód, tak ¿e Krosno znalaz³o siê
w rodku obszaru administrowanego. Po raz pierwszy w gestii naszego miasta znalaz³y siê miejscowoci po³o¿one na po³udniowy i pó³nocnyzachód od Krosna, znajduj¹ce siê poza Jasio³k¹ i poza
Wis³okiem. Za czasów polskich (do 1772 r.) by³ to peryferyjny obszar dwu du¿ych powiatów ma³opolskich, bieckiego i pilzneñskiego, których po 1867 roku w³adze austriackie nie przywróci³y. Dzi
przewa¿aj¹ w nazwie Ziemia Kronieñska konotacje kulturowe. Dlatego jest ona nazw¹ kulturow¹
z gatunku, ale tak¿e i z definicji wielkiej rodziny Ziem.
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Il. 8. Wiceprezydent Krosna Wojciech Malinowski w otoczeniu cz³onków Stowarzyszenia przed
wejciem do wroc³awskiego Ratusza (11 wrzenia 1997 r.)

wiele znacz¹ca, ma³o jednak spektakularna. W Stowarzyszeniu odbywa³y siê regularnie posiedzenia Zarz¹du oraz w przewidzianym terminie walne zebrania sprawozdawczowyborcze. Stopniowo te¿ zacieniano kontakty z Ko³ami zamiejscowymi. Promowano twórców i sztukê kronieñsk¹ wspó³czesn¹. Urz¹dzono w Kronie
wystawê dzie³ kronieñskich artystów, profesjonalistów oraz amatorów. Nastêpnie
podobn¹ wystawê zorganizowano w sali ¯oliborskiego Domu Kultury z inicjatywy
i na probê Ko³a warszawskiego. Innym razem eksponowano tam wyroby atrakcyjne kronieñskich zak³adów pracy: Kronieñskich Hut Szk³a, Krosnolenu oraz
Fabryki Obuwia Sportowego. By³a to dobra forma promocji miasta i województwa. Po pewnym czasie Ko³o warszawskie zg³osi³o potrzebê utworzenia w stolicy
sklepu, w którym by³yby do nabycia, w dowolnej iloci, atrakcyjne kronieñskie
wyroby, poszukiwane na rynkach europejskich. I zrealizowano ten pomys³ przy
wspó³udziale kronieñskich w³adz, miejskich i wojewódzkich. Sklep istnia³ przez
kilka lat, a znajdowa³ siê przy Al. Niepodleg³oci. Ko³o warszawskie zadba³o o godne i eksponowane miejsce dla sklepu, który mia³ zamiast szyldu du¿y nad oknami
napis: Ziemia Kronieñska, a ekspedientki na czas pracy wk³ada³y kronieñskie
ludowe stroje.
To jednak, co kronieñskiemu Stowarzyszeniu by³o najbardziej potrzebne, bo
by³o dzia³aniem wy¿szego rzêdu, trwa³ym, sprawdzonym ju¿ w warunkach powiatowych, nie uda³o siê nawet przez kilkanacie lat zrealizowaæ. Nie uda³o siê w sprawach wydawniczych pozyskaæ sojusznika. rodki finansowe, które na tom trzeci
Krosna zgromadzi³o Stowarzyszenie, g³ównie ze sprzeda¿y w latach siedemdzie-
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si¹tych dwutomowej edycji, wydatkowane zosta³y w znacznej czêci na honoraria
autorskie za artyku³y do planowanego tomu, pozosta³e za, przeznaczone na pokrycie
kosztów druku, przechowywane na bankowych kontach, uleg³y w krótkim czasie
dewaluacji w latach osiemdziesi¹tych. I nawet z tego wzglêdu, ale i z powodu trudnej sytuacji pañstwa, nie mo¿na by³o ruszyæ z miejsca, dopóki ogólna sytuacja kraju
siê nie ustabilizowa³a. Trzeba jednak by³o zaczynaæ od pospolitej zbiórki pieniêdzy.
Kiedy apel do spo³eczeñstwa oraz zak³adów pracy nie da³ oczekiwanych rezultatów finansowych, Stowarzyszenie po raz kolejny zwróci³o siê do w³adz samorz¹dowych Krosna. Ale tym razem, chocia¿ dalej nie by³o pieniêdzy na dotacjê, to
jednak wysup³ano znacz¹c¹ kwotê na pokrycie rachunku za materia³y. W tej korzystnej sytuacji Zarz¹d podj¹³ natychmiastow¹ decyzjê o kupnie odpowiedniego
papieru, w iloci potrzebnej do wydrukowania ca³ego nak³adu wydawnictwa, od
dawna oczekiwanego. Pozosta³ jeszcze ostatni etap do przebycia  druk i pozyskanie pieniêdzy na pokrycie drukarskich kosztów. I tym razem w³adze miasta nie
odmówi³y pomocy. Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 3, pod red. Stanis³awa Cynarskiego, ukaza³o siê w po³owie 1995 roku.
Studia te s¹ koronnym wydawnictwem ksi¹¿kowym Stowarzyszenia, maj¹ charakter ci¹g³y, a Zarz¹d w Kronie ka¿dy kolejny tom tego tytu³u przygotowuje
z najwy¿sz¹ starannoci¹ i uwag¹. Widaæ to w doborze autorów oraz problematyki,
a tak¿e w zachowaniu edytorskiego kszta³tu i w kontynuacji szaty graficznej. Chocia¿ Krosno, t. 3 jest jeszcze do nabycia w Stowarzyszeniu, bo jako wydawnictwo
naukowe sprzedaje siê wolno, Zarz¹d konsekwentnie przygotowuje edycjê tomu
kolejnego.
Wydawnictwo ci¹g³e, pt. Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, nie wyczerpuje ca³ej dzia³alnoci wydawniczej Stowarzyszenia, istnieje bowiem i jest równolegle wydawana od 1993 roku tzw. ma³a seria wydawnicza, nie doæ jeszcze ukszta³towana merytorycznie, s³u¿¹ca g³ównie publikacjom rocznicowym, a przypadaj¹ce
w bie¿¹cym roku 40lecie Stowarzyszenia w Kronie zapala dla tej serii korzystne
wiat³o zielone.
Stowarzyszenie w swej d³ugoletniej dzia³alnoci, a szczególnie w latach ostatnich, wyda³o jeszcze kilka innych ksi¹¿ek, które jednak nie zosta³y do ma³ej serii
w³¹czone z uwagi na objêtoæ albo problematykê. Najnowsz¹ pozycj¹, w³anie tej
trzeciej grupy wydawniczej, przynosz¹c¹ Stowarzyszeniu naszemu chwa³ê, stanowi ksi¹¿ka autorstwa Mariana Huberta Terleckiego pt. Udzia³ Podkarpacia w Powstaniu Styczniowym, Krosno 1997, (s. 160). Stanowi ona plon d³ugoletnich badañ
i poszukiwañ kronieñskiego historyka, który wyznaczy³ sobie obszar badawczy
równy ca³emu kronieñskiemu województwu, i który precyzyjnie okreli³ ju¿ w tytule Udzia³ Podkarpacia w Powstaniu badany przedmiot i jego zakres, skupiaj¹c
uwagê wy³¹czn¹ na tych uczestnikach powstania, którzy st¹d, z naszych ziem i dawnej Galicji, udali siê na bój miertelny do Kongresówki. Ksi¹¿ka Terleckiego nobilituje nasz region, a tak¿e obszar szerszy, jest przede wszystkim znacz¹cym przyczynkiem do dziejów Powstania Styczniowego, ale jest tak¿e wydarzeniem, które
umacnia presti¿ Stowarzyszenia Mi³oników Ziemi Kronieñskiej jako wydawcy,
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ale te¿ jako Stowarzyszenia, które w roku 1998 zbiorow¹ refleksj¹ ogarnia swoje
czterdziestolecie.
Jak z przedstawionych wy¿ej faktów wynika, Stowarzyszenie Mi³oników Ziemi
Kronieñskiej w Kronie, chocia¿ nie nale¿y  jako powojenne  do najstarszych
w Polsce po³udniowowschodniej, legitymuje siê jednak dorobkiem wcale pokanym. W ci¹gu czterdziestu lat swej dzia³alnoci zanotowa³o co najmniej kilka znacz¹cych sukcesów, wydawniczych i organizacyjnych, które zdecydowanie wyró¿niaj¹ to Stowarzyszenie sporód plejady stowarzyszeñ regionalnych, o zadaniach
i mo¿liwociach zbli¿onych.
Fenomenem kronieñskim, który ma ju¿ za sob¹ próbê czasu, s¹ oddzia³y Stowarzyszenia w g³ównych orodkach nauki i kultury kraju13: w Krakowie od 1973,
w Warszawie od 1974, we Wroc³awiu od 1992. Pierwsze dwa Oddzia³y, obecnie
najstarsze, utworzy³y siê same. Oddzia³ Wroc³awski zosta³ zorganizowany wspólnie  mo¿na by powiedzieæ  w po³owie przez kronian zadomowionych we Wroc³awiu oraz w po³owie przez Zarz¹d w Kronie jako Zarz¹d G³ówny, formalnie w tej
roli dzia³aj¹cy od roku 1991. Od tego równie¿ roku najstarsze Ko³a  krakowskie
i warszawskie  przemianowane zosta³y, zgodnie ze znowelizowanym Statutem
Stowarzyszenia, na zamiejscowe Oddzia³y, a wiêc Oddzia³ Krakowski i Oddzia³
Warszawski Stowarzyszenia Mi³oników Ziemi Kronieñskiej. Po roku doszed³ nam
13
Zarz¹d G³ówny Stowarzyszenia czyni skuteczne starania o utworzenie Oddzia³u w Lublinie,
gdzie spora grupa kronian mieszka od lat powojennych.

462

Zdzis³aw £opatkiewicz

Oddzia³ Wroc³awski14. Naszej publicznoci dot¹d nie prezentowany, jako najm³odszy, sam siê zd¹¿y³ ju¿ zaprezentowaæ dzia³alnoci¹.
Odzia³ Wroc³awski SMZK legitymuje siê sk³adem osobowym wypróbowanym,
z przewag¹ liczebn¹ cz³onków za³o¿ycieli, za jego kierunek dzia³alnoci od pocz¹tku zosta³ tak wytyczony, ¿e akcent g³ówny pada zawsze na ma³¹ ojczyznê.
Krosno wiêc i region od pierwszej chwili pozostaj¹ tam w centrum uwagi. Oddzia³
odk³ada dobra duchowe do wspólnej skarbnicy, ale i w sprawach zdecydowanie
wymiernych obecnoæ swoj¹ zaznacza, kiedy np. finansowo wspomaga15 dzia³alnoæ edytorsk¹ Zarz¹du G³ównego w Kronie, gdy ten pilnie poszukiwa³ rodków
na druk tomu trzeciego Studiów. Kiedy Oddzia³ Wroc³awski obchodzi³ we wrzeniu 1997 swoje piêciolecie dzia³alnoci, to o tym mówi³o siê we Wroc³awiu stosunkowo ma³o, ale w tym czasie w Ratuszu odby³a siê wielka promocja Krosna i regionu, s³u¿y³a temu konferencja prasowa16, a zaraz po niej otwarcie wystawy lamp
naftowych z najbardziej reprezentatywnej w Muzeum Okrêgowym kolekcji. W uroczystoci wroc³awskiej przez kilka godzin uczestniczy³ Bogdan Zdrojewski, Prezydent Wroc³awia, który d³ugo rozmawia³ z Wojciechem Malinowskim, Wiceprezydentem Krosna. Obaj Prezydenci wymienili pogl¹dy i spostrze¿enia dotycz¹ce
samorz¹dnoci.
Oddzia³owi Wroc³awskiemu przewodniczy od pocz¹tku mgr Kazimierz Ole,
utrzymuj¹cy z Zarz¹dem G³ównym ¿ywy kontakt organizacyjny. Ma on te¿ osobistych przyjació³ w Oddziale Kronieñskim, z którymi prywatnie koresponduje. Ma
wiêc zawsze wie¿¹ wiedzê o miecie, ludziach i sprawach. W wiadczeniu dowodów przyjani ma Prezes Wroc³awski mo¿e i naladowców, ale przede wszystkim
ma wspó³zawodników, a to znamienne. Nie wszystko t³umaczy odleg³oæ Wroc³awia od Krosna, utrudniaj¹ca bezporednie przyjacielskie kontakty.
Stowarzyszenie kronieñskie zrzesza w swoich Oddzia³ach, tak zamiejscowych
jak te¿ w macierzystym, ludzi pisz¹cych teksty naukowe i popularnonaukowe,
posiadaj¹cych rozleg³¹ wiedzê interdyscyplinarn¹, a tak¿e wybitnych specjalistów
w jednej dyscyplinie wiedzy. Ma wiêc Stowarzyszenie w swoich (wszystkich) Oddzia³ach wielu cz³onków o znacz¹cym dorobku zawodowym, którzy prowadz¹ skomplikowane badania naukowe i legitymuj¹ siê tytu³ami naukowymi doktorów, doktorów habilitowanych oraz profesorów. W sk³adzie osobowym Stowarzyszenia s¹
równie¿ wybitni twórcy dzie³ sztuki, którzy to na Podkarpaciu i w okolicy Krosna
zaczerpnêli pierwsz¹ osnowê ¿ycia.
Znaczn¹ rolê w powstaniu Oddzia³u Wroc³awskiego ma mgr Andrzej Kosiek, wówczas cz³onek
Zarz¹du G³ównego.
15
Informacje o wp³acie Oddzia³u Wroc³awskiego, a tak¿e o wp³atach jego cz³onków, na druk
trzeciego tomu Studiów znajduj¹ siê na s. 433434, cytowanego tomu.
16
Konferencjê prasow¹ przygotowa³ i prowadzi³ Krzysztof Tenerowicz, radny Rady Miejskiej
Wroc³awia oraz Przewodnicz¹cy Komisji Kultury Zwi¹zku Miast Polskich. Na jego pytania, formu³owane z wyró¿niaj¹c¹ siê znajomoci¹ realiów kronieñskich odpowiadali, w zale¿noci od rodzaju
tematu, mgr in¿. Wojciech Malinowski, Wiceprezydent Krosna, mgr Marian H. Terlecki, pierwszy
wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du G³ównego SMZK oraz mgr Artur Bata ówczesny Dyrektor Muzeum
Okrêgowego w Kronie.
14

Stowarzyszenie Mi³oników Ziemi Kronieñskiej w okresie 19731998
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Il. 10. Uczestnicy spotkania we Wroc³awiu przed rotund¹ mieszcz¹c¹ Panoramê Rac³awick¹ (12 wrzenia 1997 roku)

Stowarzyszenie systematycznie i od lat organizuje w Kronie sesje naukowe
i popularnonaukowe, na tematy ró¿norodne, obejmuj¹ce wiele dziedzin, ale zawsze w granicach problematyki kronieñskiej. Tu od czterdziestu niemal lat przypomina siê ludzi o kronieñskim rodowodzie i popularyzuje siê ich nazwiska, a tak¿e z zapomnienia wydobywa siê postacie tych, którzy st¹d, z przys³owiowej
Komborni, w wiat kiedy wyszli. A mieli wytrwa³oæ i rozum, i pracowitoæ.
I kilka ze sob¹ ulubionych ksi¹¿ek wziêli. Wszystko st¹d. I ten, tak samo przys³owiowy wiat ich ukszta³towa³ ostatecznie i w nim uroli do zadañ i potrzeb ojczyzny wielkiej. Ale ma³a ojczyzna ma do nich ukryte prawo. Korzysta z niego dopiero po latach i to z powodu okr¹g³ej rocznicy. W ma³ej ojczynie bowiem jawi siê
i nasila nieoficjalna potrzeba istnienia regionalnego panteonu ludzi st¹d. Panteon
ten wspó³tworz¹: sesje, odczyty, wystawy i tablice na domach oraz pomniki na
placach, które to dla wielkich st¹d funduje siê i ods³ania. Ponadto, a nawet równoczenie, ulice i szko³y otrzymuj¹ patronów. Pojawiaj¹ siê równie¿ o ludziach st¹d
szczegó³owe publikacje.
Do sta³ej dzia³alnoci programowej Stowarzyszenia w Kronie dochodz¹ co
pewien czas nowe formy, oryginalne i wyraziste. W tej grupie najd³u¿sz¹ historiê
maj¹ zjazdy jesienne, kiedy wrzeniowe17, urz¹dzane przez Oddzia³ macierzysty
17
Nazwa zjazd wrzeniowy pochodzi od sta³ej daty dziennej i miesiêcznej Dni Krosna, uroczystoci odbywaj¹cych siê kiedy co roku w rocznicê wyzwolenia miasta spod okupacji hitlerowskiej
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dla cz³onków Oddzia³ów zamiejscowych18. Z tej okazji urz¹dzane by³y wycieczki
terenowe, które nastêpnie usamodzielni³y siê jako forma. S¹ to obecnie wiosenne
wycieczki po Ziemi Kronieñskiej, a niekiedy nawet do atrakcyjnych obszarów
województwa kronieñskiego. Od pewnego czasu tak¿e organizuje siê w Kronie
towarzyskie spotkania noworoczne. Ta forma najwczeniej upowszechni³a siê w Oddzia³ach zamiejscowych. Przyby³a wiêc do nas z Krakowa i Warszawy. Wczeniej
ju¿ uczestniczylimy w spotkaniach noworocznych, zapraszani przez Oddzia³y
zamiejscowe i delegowani przez Zarz¹d G³ówny w Kronie.
Ma Stowarzyszenie w naszym miecie pozycjê godn¹, utrwalon¹ dokonaniami
przez czterdzieci lat i przez cztery ju¿ dekady dwudziestego stulecia zapisuje swoj¹
kartê rzetelnie i trwale, dopisuj¹c co roku wci¹¿ nowe dokonania, oryginalne.
Jedlicze, w sierpniu 1998 roku

(11 wrzenia 1944). W tamtych latach by³o to wiêto wszystkich kronian, miejscowych i zamiejscowych. Dni Krosna organizowa³y w³adze miejskie przy wspó³udziale Stowarzyszenia. By³a to dogodna sposobnoæ nadawania zas³u¿onym cz³onkom Oddzia³ów zamiejscowych honorowych tytu³ów
(Honorowy Obywatel Krosna) oraz srebrnej i z³otej odznaki regionalnej (Za Zas³ugi dla Województwa Kronieñskiego). W ostatnich latach nie organizuje siê ju¿ Dni Krosna we wrzeniu. Pozosta³y
jednak w Stowarzyszeniu kronian zjazdy jesienne, najczêciej odbywaj¹ siê one we wrzeniu.
18
W 1997 roku wyj¹tkowo zjazd odby³ siê we Wroc³awiu. Szeroki udzia³ Krosna (Prezydent
Miasta, Stowarzyszenie, Muzea kronieñskie) przygotowa³ Zarz¹d G³ówny z przewodnicz¹cym mgrem
Adolfem Marczakiem na czele. W przygotowaniach du¿y udzia³ mia³ Prezes Marczak, wykona³ gros
pracy, zw³aszcza koordynacyjnej. Na kilka dni przed wyjazdem odwieziony zosta³ do szpitala, gdzie
zmar³ 10 wrzenia 1997 roku, w przeddzieñ uroczystoci wroc³awskich. Pogrzeb Prezesa Zarz¹du
G³ównego odby³ siê 12 wrzenia w Kronie. Aby wzi¹æ udzia³ w uroczystoci ¿a³obnej, czêæ kronieñskiej delegacji, po pierwszym dniu uroczystoci wroc³awskich, noc¹ 11/12 wrzenia wróci³a do
Krosna.

