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Kro�nieñskich studiów - tom szósty
9 lutego br. w Czytelni G³ównej Kro�nieñskiej Bi-

blioteki Publicznej zaprezentowano najnowsz¹ publi-
kacjê Stowarzyszenia Mi³o�ników Ziemi Kro�nieñ-
skiej. Jest ni¹ tom szósty wydawnictwa �Krosno. Stu-
dia z dziejów miasta i regionu�, który do r¹k czytelni-
ków trafia 40 lat po opublikowaniu dwutomowej mo-
nograficznej edycji (1972-1973), tworz¹cej wówczas
zamkniêt¹ ca³o�æ. Z czasem staraniem regionalistów -
g³ównie w miarê mo¿liwo�ci finansowych - podjêto
kontynuacjê studiów. Dziêki kolejnym tomom, zawie-
raj¹cym opracowania o zró¿nicowanej tematyce, suk-
cesywnie wzbogacano stan wiedzy o lokalnej przesz³o-
�ci. Kulisy serii ods³oni³ (w oparciu o przygotowan¹
przez siebie multimedialn¹ prezentacjê) dr Tadeusz
£opatkiewicz, sekretarz komitetu redakcyjnego tomu.
Okazuje siê, ¿e w dorobku studiów udzia³ ma 60. auto-
rów. Napisali oni 89. artyku³ów, które w 6. tomach wraz
z 686. ilustracjami wype³ni³y 2860 stronic.

Najnowszy tom, którego realizacj¹ wydawnicz¹
zajê³o siê kro�nieñskie Wydawnictwo RUTHENUS
Rafa³a Barskiego, ukaza³ siê dziêki wsparciu finan-
sowemu udzielonemu przez w³adze Krosna i powiatu.
Sk³ada siê on z 14 artyku³ów 13. autorów, które wzbo-
gacono 152. ilustracjami. Zawiera bogaty materia³ do-
kumentuj¹cy przesz³o�æ miasta i okolicy, o którym re-
daktor naukowy prof. zw. dr hab. Franciszek Le�niak
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie napisa³
lapidarnie w nocie �Od Redakcji�.

- Zwraca uwagê przewaga ar-
tyku³ów biograficznych, w tym
trzech po�wiêconych ¿yciu i twór-
czo�ci Wincentego Pola i jego
zwi¹zków z regionem kro�nieñ-
skim. Stanowi¹ one pok³osie sesji
popularnonaukowej zorganizowa-
nej przez Stowarzyszenie Mi³o�ni-
ków Ziemi Kro�nieñskiej w czerw-
cu 2007 roku w Kro�nie. Przedsta-
wiamy te¿ wybitne a nieco zapo-
mniane postacie kro�nieñskie
w osobach pisarza Franciszka
Pika-Mirandoli, aptekarza Alek-
sandra ¯urawskiego i dzia³acza
sportowego Zdzis³awa Deneki.
Z tym nurtem zbiega siê opowie�æ
o podkro�nieñskich okolicach
w pamiêtnikarstwie Kazimierza
Ch³êdowskiego. Na ³amach nasze-
go periodyku zago�ci³a równie¿
onomastyka poprzez analizê na-
zwisk mieszkañców ¯arnowca
oraz socjologia, w artykule
o ch³opskim etosie Podkarpacia.
Mamy te¿ historiê muzeum prze-

chowuj¹cego pamiêæ o silnym niegdy� w okolicy prze-
my�le naftowym. Istotn¹, w du¿ym stopniu �ród³o-
znawcz¹, czê�æ tomu zajmuj¹ rozwa¿ania przedstawia-
j¹ce najnowsze osi¹gniêcia z historii sztuki. Odnosz¹
siê one do zabytków pierwszorzêdnej warto�ci - zespo-
³u klasztoru franciszkañskiego w Kro�nie (historii jego
renowacji), znajduj¹cej siê w nim kaplicy O�wiêcimów
oraz do ko�cio³a �w. Marcina w Kro�cienku Wy¿nym.
Czasy bardziej odleg³e znalaz³y odbicie w relacjach
z potyczek s¹dowych toczonych przed urzêdami kro-
�nieñskimi.

Wybiórczo zacytujmy wypowied� debiutuj¹cego
w wydawnictwie dr. Piotra £opatkiewicza z Jedli-
cza o studium, którego jest autorem.

- W tym artykule przede wszystkim zwróci³em uwa-
gê na jeden podstawowy aspekt zwi¹zany z kaplic¹
O�wiêcimów, arcydzie³em architektury rangi europej-
skiej. Jest nim kwestia dekoracji artystycznej wnêtrza.
I tutaj warsztat naukowy historyka sztuki pozwala na
zwrócenie uwagi na te kwestie, na które dotychczas ba-
dacze, g³ównie historycy, uwagi nie zwracali. Koncen-
truj¹c siê na analizie zapisów �ród³owych, nie zwróci-
li uwagi na jedn¹ rzecz podstawow¹: kaplica bez w¹t-
pienia jest pomnikiem gloryfikacji rodu fundatora,
a jej kszta³t artystyczny wyra�nie na to wskazuje. Jed-
nym z najwa¿niejszych elementów mojego artyku³u jest
próba wykazania, ¿e portrety O�wiêcimów nie maj¹

w swej genezie bezpo�redniego
zwi¹zku z t¹ kaplic¹. Nie by³y fun-
dowane do tej kaplicy, powsta³y -
w przewadze - znacznie wcze�niej,
by³y zacz¹tkiem galerii portretów
rodowych O�wiêcimów, któr¹ za-
pewne Stanis³aw O�wiêcim gro-
madzi³ we dworze w pobliskim
Potoku. Natomiast wobec sytuacji
o nieustalonych okoliczno�ciach,
¿e nie dosz³o do fundacji ani epi-
tafiów, ani nagrobków w kaplicy,
portrety zosta³y umieszczone
w niszach architektonicznych,
w miejscach planowanych praw-
dopodobnie wcze�niej nagrobków
czy epitafiów. Dzisiaj traktujemy
je jako integralny element wypo-
sa¿enia. One podnosz¹ bardzo
mocno aspekt gloryfikacji rodu
i dodaj¹ �wieckiego dalece cha-
rakteru tej kaplicy.

Informuj¹c czytelników �Przy-
stani� o ukazaniu siê tej ciekawej
pozycji, trzeba zaznaczyæ, ¿e jej
redaktorzy ze wszech miar licz¹
na przychylno�æ ka¿dego zainte-

Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, pod
red. Franciszka Le�niaka, t. 6, Krosno 2012,
ss. 480, il., mapy, indeksy, ISBN 978-83-
910572-3-0. Ksi¹¿ka - w cenie 35 z³ - jest do
nabycia w siedzibie Stowarzyszenia w Kro�nie,
przy ul. Grodzkiej 10 oraz za po�rednictwem
witryny internetowej SMZK.
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PRO MEMORIA Papieskie Intencje
Apostolstwa Modlitwy

Kwiecieñ 2013
Ogólna: Aby publiczne wyznawanie wiary i modlitwa
by³y dla wiernych �ród³em ¿ycia.
Misyjna: Aby Ko�cio³y partykularne na terytoriach
misyjnych by³y znakiem i narzêdziem nadziei i zmar-
twychwstania.

Mapa Krosna
z 1851 roku

Rozwój Krosna mo¿na prze�ledziæ, analizuj¹c sta-
re mapy. Najstarszym dokumentem opisuj¹cym nasze
miasto jest kataster opracowany przez w³adze austriac-
kie w 1851 roku. Sk³ada siê on z czê�ci opisowej i gra-
ficznej (mapy). W czê�ci opisowej znajduj¹ siê dane
dotycz¹ce gruntów oraz ich w³a�cicieli, opisy obci¹-
¿eñ i s³u¿ebno�ci, jak równie¿ zabezpieczenia hipotecz-
ne. Mapa ta zosta³a wykonana w skali 1:2880 (bierze
siê to st¹d, ¿e:1 cal na mapie to 1 morga austriacka
w terenie, a jedna morga to 40x40 s¹¿ni, 1 s¹¿eñ to
6 stóp, 1 stopa to 12 cali). Mapa zosta³a pokolorowana
akwarel¹: grunty orne na ¿ó³to (siena z dodatkiem gu-
miguty), ³¹ki - ciemniejsza zieleñ, pastwiska - ja�niej-
sza zieleñ, ogrody - soczysta zieleñ, lasy s¹ w kolorze
ciemnoszarym, budynki drewniane ¿ó³tym (gumiguta),
a budynki murowane czerwonym (karmin).

Patrz¹c na plan miasta widzimy jak wtedy przebie-
ga³y koryta Wis³oka i Lubatówki. Nie znajdziemy na
tej mapie jeszcze ulic m.in. Czajkowskiego czy budyn-
ku S¹du. Budynek klasztoru oo. Kapucynów nie mia³
jeszcze wybudowanej czê�ci frontowej. Zamiast tego,
przy istniej¹cych skrzyd³ach klasztornych wznosi³y siê
dwa budynki murowane, które w pó�niejszych latach
rozebrano.

Na tylnej ok³adce �Przystani� przedstawiamy frag-
ment mapy katastralnej, znajduj¹cej siê obecnie
w Muzeum w Przemy�lu, a udostêpnionej nam dziêki
uprzejmo�ci Muzeum Podkarpackiego w Kro�nie.

Roman Zimka

resowanego czytelnika, na - jak czytamy - ¿yczliwo�æ
wyp³ywaj¹c¹ z umi³owania historii regionu i zamiesz-
kuj¹cych go ludzi, staraj¹c siê pamiêtaæ o sentencji
ksiêdza W³adys³awa Sarny, ¿e to �brak po najwiêkszej
czê�ci jakichkolwiek wiadomo�ci przeszkadza dobrym
chêciom� do poznania przesz³o�ci.

Mo¿e wiêc warto siêgn¹æ po tom, aby zapoznaæ siê
z oferowan¹ w nim interesuj¹c¹ cz¹stk¹ przesz³o�ci
Krosna i jego okolicy.

Andrzej Kosiek

Sakrament chrztu �w. otrzymali:
Maja Penar 2 II 2013 (ur. 4 XI 2012)
Micha³ Gradowicz 2 II 2013 (ur. 8 XI 2012)

Sakrament ma³¿eñstwa zawarli:
Joanna Sza³ankiewicz i John Cunningham (2 II
2013)
Jolanta Dec i Piotr Krzysztyniak (9 II 2013)

Odeszli do wieczno�ci:
Jan Szwast 16 II 2013 (l. 79)
Eugeniusz Pop³awski 18 II 2013 (l. 69)
Genowefa Moskal 20 II 2013 (l. 89)
Stefan Pietrasz 25 II 2013 (l. 69)
Franciszek Prajsnar 26 II 2013 (l. 63)
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