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w „ich” leskiej szkole znanych i mniej 
znanych pisarzy, których polecał im Jan 
Szelc. Lecz to tylko kilka przykładów, 
znacznie więcej o Szelcu może powie-
dzieć choćby znany przewodnik i autor 
przewodników po Bieszczadach, Stani-
sław Orłowski. 
Przypomnijmy kilka tytułów zbiorów 
wierszy Jana Szelca, zwłaszcza te, które 
są w lwiej części apoteozą Bieszczadów: 
„Gwiazda Małej Rawki”, „Sine Wiry”, 
„Mycykowy Dział”, „Liptowa Droga”, 
„Odmawiam góry” (Janusz Szuber za-
mieścił na skrzydełku okładki tego 
tomu piękny Późnojesienny wiersz dla 
Jana Szelca – Poety). 

Ostatni zbiór poezji „bieszczadzkiego 
barda” „Łzą żywiczną zalakowane”, 
do którego miałem radość pisać szkic 
wstępny, pozostał jakby sumą jego do-
konań twórczych. Dramatyczny był to 
czas: Janek czytał ów esej, dziękował 
i cieszył się moimi wypowiedziami. Za-
brakło bodaj tygodnia życia, by pierw-
sze egzemplarze tego tomiku dotarły do 
jego rąk. Na żadnej z okładek tego zbio-
ru nie będzie już nigdy jego linii papi-
larnych. Tak postanowiono. Amen.

Jan Tulik

PREZENTACJA V TOMU STUDIÓW O KROŚNIE I REGIONIE
Pomyślnym zwieńczeniem kilkuletnich 
starań Stowarzyszenia Miłośników Zie-
mi Krośnieńskiej o kolejny tom studiów 
z dziejów Krosna i regionu była uro-
czysta prezentacja książki w RCKP (5 
II br.). W licznym gronie zainteresowa-
nych członków i sympatyków organiza-
cji byli również przedstawiciele władz 
Krosna, powiatu krośnieńskiego, gmin 
i jednostek kultury.
Spotkaniu przewodniczył prezes SMZK 
Marian Terlecki. Po przypomnie-
niu historycznych - bo sięgających lat 
60. XX w. - szczegółów związanych 
z powstaniem serii, a także jej kształ-
towaniem się, oraz po powitaniu gości, 
zawartość tomu omówił jego redaktor 
naukowy prof. zw. dr hab. Franciszek 
Leśniak z Katedry Historii Nowożyt-
nej w Uniwersytecie Pedagogicznym 
w Krakowie, wybitny znawca i autor 
szeregu odkrywczych książek i artyku-
łów z dziejów Krosna w XVI-XVII wie-
ku. Kwintesencję ustnie wypowiedzia-
nych uwag zawiera jego autorska nota 

„Od Redakcji”, krótko charakteryzują-
ca zawartość rzeczową wydawnictwa, 
w której m.in. czytamy:
„Na niniejszy tom złożyły się dokona-
nia kilkunastu autorów, w większości 
historyków regionalistów z Krosna 
i okolic. Napisali oni szesnaście artyku-
łów naukowych. Staraliśmy się utrzy-
mać układ chronologiczno-problemo-
wy nawiązujący do tradycji studiów 
krośnieńskich. Nietrudno zauważyć, 
że zdecydowana większość prac mieści 
się w XIX i początkach XX stulecia. 
Można wyróżnić wśród nich cechy cha-
rakterystyczne. Pierwszą jest skupienie 
się na biografistyce rozumianej jako 
opowieści historyczne o zasłużonych 
dla Krosna osobach z historii bardziej 
czy mniej odległej. Dokonania ludzi 
tu przedstawianych, a związanych w 
znacznym stopniu z miastem i okolicą, 
można zaliczyć do najszerzej pojętej eli-
ty intelektualnej, wojskowej, patriotycz-
nej, artystycznej i literackiej. Ich trud 
wart jest wydobycia na światło dzienne 
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i utrwalenie drukiem. Nieźle dokumen-
towane zostało krośnieńskie środowi-
sko wojskowo-patriotyczne w czasach 
powstania styczniowego, bojownicy 
o wolność tacy na przykład, jak właści-
ciel pobliskiego Żarnowca i powstaniec 
Wojciech Komorowski. Istotne znacze-
nie poznawcze posiada artykuł poświę-
cony udziałowi w powstaniu mieszkań-
ców Krosna i okolicy, a walor auten-
tycznego dokumentu „Dziennik” Emilii 
z Jabłonowskich Skrzyńskiej. W nurcie 
biografistyki mieszczą się też opracowa-
nia innych ważnych dla historii regionu 
postaci jak Kaspra Wojnara, Franciszka 
Waligórskiego, czy Modesta Humie-
ckiego. Bywał tutaj Józef Bliziński, 
dramaturg i komediopisarz okresu po-
zytywizmu. Region krośnieński bogaty 
w zabytki architektury i sztuki u schył-
ku XIX w. odwiedzali uczeni i studenci 
z krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. 
W tomie znalazło się miejsce dla omó-
wień niektórych aspektów działalności 
w dziedzinie rzemiosła artystycznego 
czy wytwórczości pocztówek oraz opra-

cowanie dziejów budowy gmachu Sądu 
Powiatowego. Kilka artykułów dotyczy 
dawniejszego Krosna. Ich autorzy piszą 
o krośnieńskich wodociągach w świetle 
najnowszych odkryć archeologicznych, 
o krośnieńskiej elicie intelektualnej 
doby odrodzenia, a w wymiarze prze-
krojowym historyczno-terytorialnym 
o losach powiatu krośnieńskiego. Za-
mieściliśmy również prace z dziedziny 
oświaty i geografii historycznej. Całości 
dopełnia obszerne opracowanie poświę-
cone zasłużonemu wielce krakowskie-
mu Oddziałowi Stowarzyszenia Miłoś-
ników Ziemi Krośnieńskiej”. 
Dla uzupełnienia trzeba dodać, że w to-
mie pojawił się skromny dział recenzji 
z nadzieją, że w przyszłości będzie ich 
więcej. Zrecenzowano w nim cenne wy-
dawnictwo źródłowe „Stanisława Tom-
kowicza Inwentarz zabytków powiatu 
krośnieńskiego. 
Z rękopisów Autora wydali i własnymi 
komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz 
Łopatkiewiczowie”. Ponadto, w trosce 
o czytelnika, książkę wzbogaciły indek-

 fot. T. Łopatkiew
icz
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sy - geograficzny i osobowy oraz spis 
ilustracji. Pod względem objętości tom 
jest najobszerniejszy spośród dotych-
czas wydanych (ma format B5 i 608 s. 
druku).
Prof. F. Leśniak słusznie uznał, że w ra-
mach kontynuowanej serii wskazane 
byłyby krótsze terminy ukazywania się 
kolejnych tomów studiów, w których 
- jako nowość - widziałby także kroni-
kę ważniejszych wydarzeń w Krośnie 
i okolicy. - Studia chcielibyśmy utrzy-
mać jako wydawnictwo kulturalno-na-
ukowe na dobrym poziomie - dodał.
W imieniu władz gminy wyrazy 
wdzięczności i uznania za zaangażowa-
nie oraz wkład pracy w przygotowanie 
tomu przekazał Bronisław Baran, wice-
prezydent Krosna, który okolicznościo-
we adresy podpisane przez Piotra Przy-
tockiego, prezydenta Krosna, wręczył 
członkom komitetu redakcyjnego (prof. 
F. Leśniak, M. Terlecki, A. Kosiek). 
W podobnym tonie wypowiedział się 
także Stanisław Słyś, przewodniczący 
Rady Miasta Krosna. 
Jedenastu autorów obecnych na pro-
mocji tomu, którym redaktor naukowy 
dziękował za trud badawczy, krótko 
omówiło zawartość swoich opracowań, 
zaś gratulacje i wydawnictwa własne 
w postaci upominków przekazała kroś-
nianom Felicja Jałosińska, prezes Sto-
warzyszenia Miłośników Jasła i Regio-
nu Jasielskiego.
Starannego wydania V tomu podjęło się 
krośnieńskie Wydawnictwo RUTHE-
NUS Rafała Barskiego, zaś druk wraz 
z twardą oprawą i obwolutą książki 
w nakładzie 1000 egz. wykonały Rze-
szowskie Zakłady Graficzne S. A. Trze-
ba wyraźnie podkreślić, że tom mógł się 
ukazać dzięki wsparciu finansowemu 

druku, którego udzieliły: Gmina Kros-
no, Polskie Górnictwo Naftowe i Ga-
zownictwo S.A. w Warszawie - Oddział 
w Sanoku oraz kilku indywidualnych 
darczyńców. 
Książkę w bardzo przystępnej cenie 35 
zł za egz. można nabyć w Krośnieńskiej 
Bibliotece Publicznej Filia nr 6 - Cen-
trum Multimedialne, ul. Ordynacka 8, 
I p. (poniedziałek - piątek, w godz. 
10:00 - 17:00) lub droga internetową za 
pośrednictwem witryny Stowarzyszenia 
www.smzk.org.
Końcowym i niejako dodatkowym ak-
centem była także promocja książki 
„Z dziejów bieszczadzkich kolejek leś-
nych”. Jej autor - dr inż. Zygmunt Ry-
giel, b. pracownik RDLP w Krośnie 
i działacz ZG SMZK - jeszcze w 2008 r. 
przygotował nową wersję tekstu książ-
ki, ale nie dożył momentu ukazania się 
publikacji. 
Dr Edward Marszałek, rzecznik pra-
sowy RDLP w Krośnie, który krótko 
i interesująco mówił o tej książce, także 
przygotowanej w Wydawnictwie RUT-
HENUS, podkreślił, że po raz pierwszy 
kompleksowo traktuje „bieszczadzką 
ciuchcię” jako obiekt techniki leśnej 
i kulturowy zabytek leśnictwa sprzed 
lat. Edycję książki wspierała Regio-
nalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Krośnie, Polskie Towarzystwo Leśne 
oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Tech-
ników Leśnictwa i Drzewnictwa - Od-
dział w Krośnie.
Zasygnalizowane wydawnictwa i inne 
publikacje można było nabyć na kier-
maszu w hallu RCKP.

Andrzej Kosiek 


