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Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra 
Wojnara w Jedliczu oraz  Stowarzyszenie 
Mi³oœników Ziemi Jedlickiej byli 
organizatorami spotkania ze Stowarzy-
szeniem Mi³oœników Ziemi Kroœnieñ-
skiej, które mia³o miejsce 17 kwietnia 
w budynku GOK w Jedliczu.  Spotkanie 
autorskie, w czasie którego zaprezento-
wany zosta³ szósty tom „KROSNO studia 
z dziejów miasta i regionu” by³o 
po³¹czone z kiermaszem ksi¹¿ek, 
wydanych przez SMZK. Pani Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej El¿bieta 
Kochañska powita³a autorów, zaproszo-
nych goœci, przedstawicieli w³adzy 
lokalnej oraz mieszkañców. Pani prezes 
stowarzyszenia Wanda Belcik pokrótce 
przedstawi³a Stowarzyszenie Mi³oœni-
ków Ziemi Kroœnieñskiej, przybli¿aj¹c 
jego ideê i dzia³alnoœæ, zaœ Tadeusz 
£opatkiewicz zaprezentowa³ rys 
historyczny dotycz¹cy wydawnictwa, 
którego pierwsza czêœæ ukaza³a siê 
w 1972 r. Kolejne w 1973, 1995, 2002, 2010, 
i najœwie¿sza w 2012 r. Prace nad ksi¹¿k¹ 
trwa³y blisko 10 miesiêcy. Ta naukowa 
publikacja jest wynikiem wielotema-
tycznych badañ regionalistycznych nad 
Krosnem i okolic¹. Nad poziomem 
merytorycznym ksi¹¿ki czuwa³ Komitet 
Redakcyjny, kierowany przez prof. dr 
hab. Franciszka Leœniaka z Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie. W sk³adzie 
Komitetu pracuj¹ ponadto: Wanda Belcik, 
Andrzej Kosiek, Tadeusz £opatkiewicz 
(sekretarz redakcji), Zdzis³aw £opatkie-
wicz i Marian H. Terlecki.
Podczas spotkania w Jedliczu, autorzy 
czêœci tekstów zachêcali czytelników do 
zapoznania siê z ich prac¹, a tak¿e 
pozosta³ych badaczy. Wanda Belcik 
pokrótce zreferowa³a tekst „Wincenty Pol 
i jego zwi¹zki z Podkarpaciem”. Pan  
Andrzej Kosiek zachêca³ do przeczytania  

tekstu swojego autorstwa „Rodzinne 
Wietrzno i podkroœnieñskie okolice 
w Pamiêtnikach Kazimierza Ch³êdo-
wskiego”. Adam Krzanowski opisa³ 
postaæ niezwykle wa¿n¹ dla Krosna, jego 
kultury zarówno tej duchowej jak 
i sportowej („Zdzis³aw Deneka (1910-
1969) - animator kultury i sportu 
w Kroœnie”). Piotr 
£opatkiewicz przepro-
wadzi³  badania by 
odpowiedzieæ sobie 
i czytelnikom na pyta-
nie „Kaplica Oœwiêci-
mów - mauzoleum 
rodziny, czy pomnik 
gloryfikacji rodu fun-
datora?”. G³os zabrali 
tak¿e Tadeusz £opat-
kiewicz autor tekst” 
Koœció³ Œw. Marcina 
w Kroœcienku Wy¿nym 
- jakim go widzia³ Stani-
s³aw Tomkowicz”, zaœ 
Zdzis³aw £opatkiewicz  
przeprowadzi³ i opisa³ badania „O na-
zwiskach mieszkañców ¯arnowca 
w œwietle  osiemnastowiecznych 
inwentarzy pauliñskich”. 
Ponadto w wydawnictwie zamieszczone 
zosta³y tak¿e teksty innych autorów: 
£ukasz Kucharski - Franciszek Pik-
Mirandola na "Tropach" fantastyki, 
Franciszek Leœniak - Pitawal kroœnieñski. 
Procesy s¹dowe w latach 1538-1630, 
Stanis³aw Szafran - Pó³ wieku dzia³alno-
œci Muzeum Przemys³u Naftowego 
i Gazowniczego im. Ignacego £ukasiewi-
cza w Bóbrce, Kazimierz Szmyd - 
Ch³opski etos Podkarpacia a nowocze-
snoœæ, Artur Timofiejew - Poezja 
Wincentego Pola wobec nurtów literac-
kich XIX wieku oraz Jerzy Zieliñski - 
Aptekarz kroœnieñski Aleksander 

¯urawski  (1845-1920) .  Artyku³y  
ilustrowane s¹ 164. fotografiami, 
rysunkami i mapami. 
Wspó³autorzy wydawnictwa zachêcali 
do zakupu ksi¹¿ki, tym bardziej, ¿e 
podczas prezentacji czêsto przewija³y siê 
nazwy gminnych miejscowoœci oraz 
w¹tki z gmin¹ Jedlicze zwi¹zane. Przy 

stoliku gdzie prowadzona by³a sprzeda¿ 
ustawi³a siê spora kolejka chêtnych do 
zakupu nie tylko najnowszego wydawni-
ctwa, wielu nabywa³o tak¿e poprzednie 
czêœci.  Zakup by³ tym bardziej udany, ¿e 
ka¿dy móg³ uzyskaæ dedykacjê i podpis 
autorów zamieszczonych tekstów. 
Spotkanie poza prezentacj¹ nowego 
wydawnictwa, wzbogacone zosta³o 
o akcent muzyczny, o który zadba³ 
dyrektor GOK Maciej £ukaszewicz. Zaœ 
coœ dla podniebienia przygotowa³y panie 
ze Stowarzyszenia „Nasza Piotrówka”, 
które wzbogaci³y wieczór autorski 
pysznymi domowymi ciastami oraz 
ma³ymi przek¹skami. W ramach 
podziêkowania za wieczór autorski, 
opatrzony ciekawymi wyst¹pieniami 
autorzy tekstów zamieszczonych 
w prezentowanym wydawnictwie 
otrzymali z r¹k pani El¿biety Kochañskiej 
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Jedliczu oraz Bo¿eny Baran Prezesa 
Stowarzyszenia Mi³oœników Ziemi 
Jedlickiej, pozycje ksi¹¿kowe wydane 
przez bibliotekê i inne lokalne instytucje. 
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