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OD REDAKCJI

Kolejne tomy studiów nad dziejami Krosna i okolicy towarzyszą przemianom doko-
nującym się w naszej rzeczywistości historycznej. Minęło niemal 40 lat od czasu, 
kiedy grono zapaleńców skupionych w Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Krośnień-
skiej podjęło inicjatywę wydawania periodyku, a właściwie książek w serii, którą 
zatytułowano Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu. Pierwsze dwa tomy wydano 
na początku lat siedemdziesiątych XX wieku, następne ukazały się po dłuższej 
przerwie – trzeci w 1995, czwarty w 2002 roku, piąty natomiast doczekał się druku 
w 2010 roku.

Na niniejszy tom złożyły się dokonania kilkunastu autorów, w większości histo-
ryków regionalistów z Krosna i okolic. Napisali oni szesnaście artykułów nauko-
wych. Staraliśmy się utrzymać układ chronologiczno -problemowy nawiązujący 
do  tradycji studiów krośnieńskich. Nietrudno zauważyć, że zdecydowana większość 
prac mieści się w XIX i początkach XX stulecia. Można wyróżnić wśród nich cechy 
charakterystyczne. Pierwszą jest skupienie się na biogra�styce rozumianej jako opo-
wieści 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 elity intelektualnej, wojsko-
wej, patriotycznej, artystycznej i literackiej. Ich trud wart jest wydobycia na światło 
dzienne i utrwalenie drukiem. Nieźle dokumentowane zostało krośnieńskie środo-
wisko wojskowo -patriotyczne w czasach powstania styczniowego, bojownicy o wol-
ność tacy na przykład, jak właściciel pobliskiego Żarnowca i powstaniec Wojciech 
Komorowski. Istotne znaczenie poznawcze posiada artykuł poświęcony udziałowi 
w powstaniu mieszkańców Krosna i okolicy, a walor autentycznego dokumentu 
Dziennik Emilii z Jabłonowskich Skrzyńskiej. W nurcie biogra�styki mieszczą się 
też opracowania innych ważnych dla historii regionu postaci jak Kaspra Wojnara, 
Franciszka Waligórskiego i Modesta Humieckiego. Bywał tutaj Józef Bliziński, dra-
maturg i komediopisarz okresu pozytywizmu. Region krośnieński bogaty w zabytki 
architektury i sztuki u schyłku XIX w. odwiedzali uczeni i studenci z krakowskiej 
Szkoły Sztuk Pięknych. W tomie znalazło się miejsce dla omówień niektórych 
aspektów działalności w dziedzinie rzemiosła artystycznego czy wytwórczości pocz-
tówek oraz opracowanie dziejów budowy gmachu Sądu Powiatowego. Kilka artyku-
łów dotyczy dawniejszego Krosna. Ich autorzy piszą o krośnieńskich wodociągach 
w świetle najnowszych odkryć archeologicznych, o krośnieńskiej elicie intelektualnej 
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doby odrodzenia, a w wymiarze przekrojowym historyczno -terytorialnym o losach 
powiatu krośnieńskiego. Zamieściliśmy również prace z dziedziny oświaty i geogra-
�i historycznej. Całości dopełnia obszerne opracowanie poświęcone zasłużonemu 
wielce krakowskiemu Oddziałowi Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.

Wydawnictwo zawdzięcza ukazanie się wielu osobom, którym droga jest prze-
szłość regionu krośnieńskiego. Prezentowany tom studiów niech dobrze służy 
poszerzaniu wiedzy i rozbudzaniu zainteresowań historycznych. Niech świadczy 
o aktywności tutejszego środowiska regionalistów.

Prof. dr hab. Franciszek Leśniak
Przewodniczący 

Komitetu Redakcyjnego



Artur Bęben, Stanisław Szafran

POCZĄTKI I PIERWSZE TRZYDZIEŚCI LAT 
ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO 

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KROŚNIEŃSKIEJ

W roku 2003 obchodziliśmy dwa jubileusze – 45 lat Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Krośnieńskiej i 30 lat jego krakowskiego Oddziału. 20 września 2003 r., 
na spotkaniu zorganizowanym w Krośnie przez Zarząd Główny SMZK z okazji 
45-lecia, krakowski Oddział przekazał ZG spisaną na tę okazję kronikę 30-lecia swo-
jej działalności. Spotkała się ona z dużym uznaniem, stając się zaczynem do przed-
stawienia niniejszego opracowania. 

Myślą przewodnią jego autorów jest pokazanie sylwetek ludzi, którzy mieszkając 
i pracując w Krakowie powołali do życia Koło przekształcone później w Oddział 
SMZK. W opracowaniu prezentujemy również tych, którzy będąc członkami 
Oddziału, oraz pełniąc różne funkcje zawodowe i społeczne, utrzymują stałe kontakty 
z ziemią krośnieńską i aktywnie dla niej działają.  Starania o zorganizowanie Koła 
SMZK w Krakowie i jego późniejszą ponad 30 lat trwającą działalność przedsta-
wiamy w formie kronikarskiej ze względu na ważne fakty, daty oraz okoliczności, 
w których przyszło nam działać.

A zaczęło się to tak…

W dniach 26 – 28 czerwca 1971 r. absolwenci b. Państwowej Szkoły Realnej w Kro-
śnie, którzy zdawali maturę w 1921 r., spotkali się po 50. latach, aby spędzić trzy 
dni na wspomnieniach o swojej młodości, rozmowach i spotkaniach z krośnianami.

Inicjatorem Zjazdu był zamieszkały w Stanach Zjednoczonych dr Marian Panek, 
a jego organizacją zajęło się pięciu absolwentów mieszkających w Krakowie. Dzięki 
usilnym staraniom i pomocy mgr. Józefa Kuczy, dyrektora Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Mikołaja Kopernika (b. Szkoła Realna), odbyły się wzruszające spotkania 
z gronem profesorskim, młodzieżą, przedstawicielami Rady Pedagogicznej oraz 
Komitetu Rodzicielskiego.

26 czerwca 1971 r., w czasie wieczornego spotkania z przedstawicielami Rady 
Pedagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego i Dyrekcji Szkoły, przedstawiono myśl 
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założenia w Krakowie Koła krośnian. Ustalono, że organizacją zajmie się pięciu 
mieszkających w Krakowie absolwentów Szkoły.

Pierwsze spotkanie inicjatorów nastąpiło 20 września 1972 r. i odbyło się 
w Instytucie Naftowym w Krakowie, w gabinecie dyrektora prof. mgr. inż. Józefa 
Wojnara. W spotkaniu tym, oprócz Profesora, udział wzięli: mgr inż. Stefan Kury-
łas, inż. Stanisław Sąsiadek, mgr inż. Stanisław Szymański i mgr Henryk Wia-
necki. Postanowiono rozpocząć akcję organizowania Koła, a czynności związane 
z rozpoczęciem i kontynuowaniem tej pracy powierzono prof. Józefowi Wojnarowi 
i mgr. Henrykowi Wianeckiemu.

Należy podkreślić, że „motorem” całej akcji był prof. Józef Wojnar. Jego pomy-
słowość, energia, wytrwałość i poświęcony czas, przy współudziale inicjatorów, 
a później wszystkich członków Komitetu Organizacyjnego, pomimo wielu trudności 
natury prawnej, doprowadziły do założenia Koła krośnian w Krakowie.

Prof. Józef Wojnar, człowiek niezwykle ambitny, o niespożytej energii, będący 
uosobieniem wszelkich krośnieńskich cnót, już po wyzwoleniu spod okupacji nie-
mieckiej dał się poznać jako znakomity fachowiec w dziedzinie wydobywania ropy 
naftowej i gazu ziemnego oraz organizator Instytutu Naftowego w Krośnie, ośrodka 
naukowo-badawczego, który następnie został przeniesiony do Krakowa1. 

1  Z. Łopatkiewicz, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w okresie 1973-1998, [w:] Kro-
sno. Studia z dziejów miasta i regionu, pod red. F. Leśniaka, t. 4, Krosno 2002, s. 452.

Il. 1. Jubileuszowy zjazd absolwentów z 1921 r. b. Państwowej Szkoły Realnej w Krośnie; 26 VI 1971 r. Prze-
mawia mgr Józef Kucza, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krośnie
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Drugie spotkanie inicjatorów odbyło się 10 grudnia 1972 r., także w gabinecie 
prof. Józefa Wojnara. Przedłożył on listę 44. krośnian zamieszkałych w Krakowie, 
a członkowie uzupełnili ją o dodatkowe nazwiska. Wszystkie wyszczególnione 
na liście osoby postanowiono zaprosić na wstępne spotkanie. Każdy z inicjatorów 
miał zawiadomić część osób, informując je o celu spotkania.

Rezultatem tych działań było pierwsze spotkanie krośnian w dniu 18 grudnia 
1972 r. Do sali konferencyjnej Instytutu Naftowego (ul. Lubicz 25 A) przybyło 
19 osób. Wszyscy wykazali duże zainteresowanie sprawą, uznając potrzebę założe-
nia Koła krośnian w Krakowie. Wśród nich byli: Kazimierz Chodorowski, Jadwiga 
Cząstka, Jan Cząstka, Maria Gomułczyńska, Stanisław Jamroga, Maria Kahl, Kry-
styna Leszczyńska, Jerzy Lęcznar, Barbara Niedzielska-Zając, Jan Pawłowski, Zdzi-
sław Przybyła, Stanisław Szelc, Henryk Wianecki, Hermina Wojnar, Józef Wojnar.

Dla kontynuowania prac zmierzających do zorganizowania Koła wybrano Komitet 
Organizacyjny w składzie: prof. mgr inż. Józef Wojnar – przewodniczący, mgr Hen-
ryk Wianecki – sekretarz, mgr inż. Stanisław Jamroga – skarbnik oraz członkowie: 
Maria Kahl, Krystyna Leszczyńska, dr Jan Pawłowski, dr med. Stanisław Szelc.

Prof. Józef Wojnar poinformował zebranych, że spotkania towarzyskie odbywać 
się będą w pierwszą środę każdego miesiąca w kawiarni Noworolski (popularnie 

„U Noworola”) w Sukiennicach na Rynku Głównym.
Sam fakt powołania Komitetu Organizacyjnego był pewnym krokiem naprzód, 

ale nie miał podstaw prawnych do organizowania Koła. W tej sytuacji prof. Józef 
Wojnar zaproponował, aby przystąpić do Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Kro-

Il. 2. Spotkanie inicjatorów założenia Koła SMZK w Krakowie – 20 IX 1972. Od lewej: mgr inż. Stefan 
Kuryłas, mgr Henryk Wianecki, inż. Stanisław Sąsiadek, mgr inż. Stanisław Szymański, prof. mgr inż. Józef 
Wojnar 
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śnieńskiej i w jego ramach czynić starania o założenie Koła w Krakowie. Akces 
miał miejsce 3 lutego 1973 r. na spotkaniu w kawiarni „U Noworola”, a deklaracje 
zbiorowe i indywidualne podpisało 29 osób. Przesłano je do Zarządu Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie, który uznał Komitet Organizacyjny jako 
komisję powołaną do organizowania Koła w Krakowie.

Komitet ten podjął usilne starania o legalizację Koła SPZK w Krakowie. Jednak 
pomimo wielu starań nie można było go zalegalizować, bo statut SPZK nie przewi-
dywał zakładania kół ani oddziałów poza miastem Krosnem.

Pragnienie utworzenia Koła w Krakowie było tak duże, że na prośbę Komitetu 
Organizacyjnego dr Wincenty Pawłowski opracował obszerny projekt nowego 
statutu, proponując radykalne zmiany w statucie dotychczas obowiązującym. 
Komitet obawiając się, że duże zmiany mogą spowodować brak jego akceptacji 
ze strony Walnego Zebrania SPZK w Krośnie, oraz zasadnicze problemy z jego 
zatwierdzeniem przez Wojewódzką Radę Narodową w Rzeszowie, postanowił 
projekt dr. Pawłowskiego zatrzymać jako materiał do przyszłych zmian statuto-
wych SPZK. Równocześnie zwrócono się do mgr. Wianeckiego o opracowanie 
projektu nowelizacji dotychczasowego statutu w takim zakresie, aby wprowadzone 
zmiany umożliwiały zakładanie kół poza miastem Krosnem. Przedstawiony projekt 
został zaakceptowany przez Komitet Organizacyjny i 20 lutego 1973 r. wysłany 
do Zarządu SPZK w Krośnie.

Wydawało się, że zmiany statutowe są tylko formalnością i będą załatwione 
w krótkim czasie. Tak zapewniał mgr Franciszek Kraus, przewodniczący SPZK 
w Krośnie. Jednak tak się nie stało. Walne Zebranie SPZK, planowane na 8 marca 
1973 r., nie doszło do skutku z powodu „trudności obiektywnych”. Dopiero 
3 czerwca (a więc po trzech miesiącach) Walne Zebranie uchwaliło zaproponowaną 
nowelizację statutu SPZK. Brała w nim udział delegacja z Krakowa w osobach: 
Maria Gomułczyńska, Irena Sąsiadek i Henryk Wianecki. Delegatów zapewniono, 
że zatwierdzenie zmian w statucie SPZK nastąpi szybko. Powróciwszy do Krakowa 
w optymistycznym nastroju, delegaci przekazali otrzymane zapewnienia Komitetowi 
Organizacyjnemu, który Walne Zebranie członków postanowił zwołać 3 paździer-
nika 1973 r.

Jakież było jednak zdziwienie i rozczarowanie, gdy 5 września nadeszła z Krosna 
wiadomość, że Prezydium WRN w Rzeszowie nie zatwierdziło zmian dotyczących 
zakładania kół poza Krosnem. Zatwierdziło tylko zmianę nazwy Stowarzyszenia 
na: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej2.

2  Z. Łopatkiewicz, Trzydzieści pięć lat Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Kro-
śnie, [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, pod red. S. Cynarskiego, t. 3, Rzeszów 1995, 
s. 396-397. 

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krośnieńskiej zatwierdziło formalnie 24 lipca 1958 r. 
Prezydium WRN Urząd Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie. Tego dnia do prowadzonego przez 
Urząd rejestru stowarzyszeń i związków wpisane zostało pod numerem 1997 także krośnieńskie 
Stowarzyszenie, odtąd uznane za zarejestrowane. Stowarzyszenie jest najstarszą w Krośnie orga-
nizacją społeczno-kulturalną. Powstało na fali popaździernikowych przemian dzięki przedsiębior-
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Komitet Organizacyjny od nowa podjął starania o zmianę decyzji PWRN w Rze-
szowie i uzupełnienie zmian w statucie. Prof. Józef Wojnar osobiście przeprowadził 
wówczas rozmowy z kompetentnymi osobami z PWRN w Rzeszowie i uzyskał 
zapewnienie, że proponowane zmiany zostaną zatwierdzone. Komitet, nie mając jed-
nak pewności „czy i kiedy” sprawa statutu zostanie załatwiona pozytywnie, postano-
wił zaplanowane na 3 października 1973 r. Walne Zebranie potraktować jako zwykłe 
spotkanie członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krakowie3.

W ostatniej chwili nadeszła jednak telefoniczna wiadomość, że Prezydium WRN 
w Rzeszowie zatwierdziło zmiany, które dotyczyły zakładania kół terenowych poza 
miastem Krosnem. Stąd przyjęto, że spotkanie członków SMZK, zwołane na godz. 
18:00 do sali klubowej Domu Technika NOT (ul. Straszewskiego 28; salę załatwiono 
dzięki uprzejmości mgr. Jacka Sożyńskiego, ówczesnego sekretarza generalnego 
SITPnaft), należy traktować jako Walne Zebranie członków Koła SMZK w Krako-
wie z prawem wyboru władz Koła. Na 99. członków SMZK, których zarejestrował 
Komitet Organizacyjny w Krakowie, na zebranie przybyło 55 osób. 

Zagaił je prof. Józef Wojnar, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. 
Następnie zabrał głos mgr Marian Terlecki, przedstawiciel Zarządu SMZK w Kro-
śnie i dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie, który 
w ciekawej prelekcji, w sposób nad wyraz interesujący, przedstawił ważniejsze 
wydarzenia i  osiągnięcia miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego. Po prelek-
cji wręczył prof. Antoniemu Bartkowskiemu, b. nauczycielowi Szkoły Realnej 
w Krośnie, odznakę „Zasłużony dla Woj. Rzeszowskiego”, wszystkim obecnym 
rozdał znaczki z herbem Krosna, a członkom bardziej zasłużonym wręczył piękne, 
regionalne, lniane serwety wykonane w Zakładach Przemysłu Lniarskiego „Kro-
snolen” w Krośnie.

Po prelekcji prof. Józef Wojnar złożył sprawozdanie z całorocznych działań, 
starań i prac przygotowawczych „piątki inicjatorów” oraz Komitetu Organizacyj-
nego. Żywą dyskusję, dotyczącą historycznego rozwoju miasta Krosna, w której 
m.in. udział wzięli prof. mgr inż. Jan Cząstka, inż. Stefan Kuryłas, doc. Adam 
Waliduda, przerwano po pewnym czasie, aby dokonać wyboru członków Zarządu. 
Powołana „komisja matka” zaproponowała 10. członków Zarządu i 5. członków 

czej aktywności miejscowego środowiska. Początkowo funkcjonowało pod zatwierdzoną nazwą. 
Od 1973 r., po zmianie nazwy, działa do dziś jako Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.

Inicjatorem zmiany nazwy był mgr Zdzisław Łopatkiewicz (językoznawca z wykształcenia), 
sekretarz Zarządu SPZK (od 1967). Potrzebę zmiany nazwy uzasadnił na jego posiedzeniu w 1972 r. 
Pożądany skutek odniósł jego pisemny wniosek z 7 lutego 1973 r. Autor obszernie umotywował 
w nim zasadność zastąpienia rzeczownika „przyjaciel”, rzeczownikiem „miłośnik”. Wniosek przy-
jęto jednogłośnie, zmieniono pieczątki i wprowadzono do statutu nazwę Stowarzyszenia w nowym 
brzmieniu.

3  Z. Łopatkiewicz: […] jaka więc musiała być determinacja w działaniu krośnian w Krako-
wie, skoro Stowarzyszenie powstało w 1973 roku, na początku października. Nie dowiemy się już 
dziś, jakich przede wszystkim użyli oni argumentów i jakich zażyli forteli w stosunku do urzędni-
ków Wydziału Spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie, że ci 
w końcu przymrużyli oczy na jawną wtedy nieprawidłowość […]. Zob. Krosno. Studia…, t. 4, s. 452.
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Komisji Rewizyjnej. Zarząd Koła i Komisję Rewizyjną, które natychmiast ukonsty-
tuowały się na swych pierwszych posiedzeniach, wybrano jednogłośnie.

I kadencja (1973-1976)

Pierwszy Zarząd Koła SMZK w Krakowie ukonstytuował się w składzie: 
prof. mgr  inż. Józef Wojnar – przewodniczący, dr med. Władysław Trznadel 

– I zastępca przewodniczącego, dr Witold Kielar – II zastępca przewodniczącego, 
mgr Henryk Wianecki – sekretarz i kronikarz, mgr inż. Stanisław Jamroga – skarbnik. 
Ponadto na członków wybrano Zo�ę Bazanową, Marię Gomułczyńską, red. Józefa 
Niepokoja, dr. Tadeusza Urbanka i poetę Jana Zycha.

Pierwsza Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się 13 października 1973 r. w skła-
dzie: dr Jan Pawłowski – przewodniczący, mgr inż. Krzysztof Sojka – zastępca prze-
wodniczącego, Barbara Niedzielska-Zając – sekretarz oraz Apolonia Chodorowska 
i Krystyna Leszczyńska – członkowie4.

* * *

Józef Wojnar, prof. mgr inż., ur. 28 VI 1902 w Krościenku Niżnym; zm. 1 III 1990. 
Ukończył Szkołę Realną w Krośnie (1921). Studiował na Oddziale Naftowym 
Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej (1921-1928). Był sekretarzem 
Sekcji Naukowej Organizacji Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Przemysłu 
naftowego w Borysławiu (1928-1936), potem pracował jako referent, a następnie 
kierownik Biura Techniczno-Badawczego, przeorganizowanego na Biuro Studiów 
dla Przemysłu Naftowego. W jesieni 1944 r. zgłosił się do pracy w Państwowym 
Urzędzie Naftowym. Wystąpił wówczas z inicjatywą utworzenia Instytutu Naftowego 
w Krośnie, który powołano w styczniu 1945 r.; był organizatorem i dyrektorem 
tego Instytutu.

W styczniu 1947 r. został dyrektorem technicznym w Centralnym Zarządzie Prze-
mysłu Naftowego w Krakowie. Jednak w 1948 r. powrócił na stanowisko dyrektora 
Instytutu Naftowego, który przeniesiono do Krakowa; pełnił je do 1969 r. Zainicjo-
wał powołanie miesięcznika „Nafta” (1945), w którym przez 26 lat pełnił funkcję 
redaktora naczelnego.

Otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego (1954); był członkiem wielu 
gremiów naukowych i zawodowych, m.in. Rady Techniczno-Ekonomicznej Mini-
sterstwa Górnictwa i Energetyki, Państwowej Rady Górnictwa, Komitetu Górnictwa 
PAN, Rady Techniczno-Ekonomicznej Centralnego Urzędu Geologii i innych. Pełnił 
funkcję kierownika Zakładu Ekonomiki i Organizacji w Wiertnictwie i Kopalnictwie 
Naftowym na Wydziale Wiertniczo-Naftowym AGH (od 1 XII 1967). W Instytucie 
Wiertniczo-Naftowym AGH pracował do przejścia na emeryturę (1972).

Z wielkim oddaniem działał też społecznie. Jeszcze przed wojną należał do orga-
nizacji „Strzelca” w Borysławiu, gdzie wydał przewodnik narciarski dla okolic 

4  „Dziennik Polski” 1973 nr 24 (11 X). 
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Borysławia i był cenionym sędzią narciarskim. W tym czasie był również czynnym 
członkiem Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Przemysłu Naftowego w Borysławiu. 

Po wojnie współorganizował i aktywnie pracował w SITPN i działał w Towarzy-
stwie Opieki nad Dziećmi Specjalnej Troski. Był jednym z inicjatorów, organiza-
torów i aktywnych działaczy krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Krośnieńskiej, „Honorowym Obywatelem Krosna” (1976) i „Honorowym 
Członkiem SMZK” (1987). Aktywnie wspierał inicjatywę organizacji Muzeum 
Przemysłu Naftowego w Bóbrce.

Za swe osiągnięcia w pracy naukowej, organizacyjnej i zawodowej uzyskał wiele 
odznaczeń państwowych i resortowych, m.in. Order Sztandaru Pracy II klasy, Krzyż 
Kawalerski i O�cerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal X-lecia PRL, Medal Komi-
sji Edukacji Narodowej, Medal l00-lecia Sportu Polskiego, Złotą Odznakę PTTK, 
Złotą Odznakę PZN, złote honorowe odznaki SITPNiG i NOT, odznakę za działal-
ność w dziedzinie ochrony przyrody, odznakę „Przyjaciel Dziecka” i inne. Nadano 
mu także stopień generalnego dyrektora górniczego II stopnia, godność Członka 
Honorowego SITPNiG oraz Medal im. Ignacego Łukasiewicza.

* * *

Nowe władze Koła SMZK w Krakowie podjęły natychmiast aktywną działalność. 
Dzięki uprzejmości mgr. Jacka Sożyńskiego, sekretarza generalnego SITPNaft, 
pierwszą o�cjalną siedzibą Zarządu Koła było Biuro ZG SITPNaft w Krakowie 
(ul. Rakowicka 21). 

Il. 3. Prof. mgr inż. Józef Wojnar i jego karykatura wykonana przez S. Kochanka
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3 października 1973 r. do Koła zapisanych było 99 osób5. Przedstawiony na zebra-
niu plan pracy ujęto w 14 zadań. Do najważniejszych należało:

• czynić starania o pozyskiwanie nowych członków Koła,
• włączyć naukowców i fachowców Koła do wspólnego z krośnianami rozwią-

zywania problemów ekonomicznych, gospodarczych i kulturalnych Krosna 
i ziemi krośnieńskiej, w szczególności patronować w budowie i odsłonięciu 
pomnika I. Łukasiewicza w Chorkówce, 

• zorganizować cykl odczytów, dyskusji i wystaw dla dalszego rozwoju kultu-
ralnego społeczeństwa ziemi krośnieńskiej, 

• pomagać w powiększaniu zbiorów Muzeum w Krośnie, 
• nawiązać kontakt z młodzieżą studiującą na uczelniach w Krakowie, 
• kontynuować comiesięczne spotkania członków Koła, 
• zawiadamiać przez prasę o spotkaniach członków Koła oraz informować prasę 

o wykonaniu ważniejszych prac, 
• założyć i prowadzić kronikę Koła. 

7 listopada 1973 r. w Instytucie Naftowym odbyło się drugie posiedzenie Zarządu 
Koła. Przedmiotem obrad – poza omówieniem spraw bieżących – był plan rocznej 
jego działalności oraz podział prac pomiędzy poszczególnych członków Zarządu6. 

Na zebraniu postanowiono, oprócz tradycyjnych comiesięcznych spotkań towa-
rzyskich, organizować zebrania naukowe i kulturalno-oświatowe, poświęcone 
m.in. sztuce, muzealnictwu i folklorowi ziemi krośnieńskiej. Sprawę współpracy 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych z Powiatową Radą Narodową w Krośnie 
w zakresie oprawy plastycznej poszczególnych miejscowości powiatu krośnień-
skiego powierzono dr. Witoldowi Kielarowi. Maria Gomułczyńska podjęła się orga-
nizacji w Krakowie wystawy obrazów artystów plastyków pochodzących z Krosna.

Tegoż dnia w godzinach wieczornych, w kawiarni „Sukiennice” w Krakowie, 
odbyło się także spotkanie towarzyskie członków Koła i ich rodzin, którzy z tej 
okazji zapoznali się z treścią październikowych numerów tygodnika „Podkarpacie”.

Roczny okres żmudnej pracy organizacyjnej, zakończonej założeniem Koła 
SMZK w Krakowie, znalazł oddźwięk w prasie: „Dzienniku Polskim”, „Gazecie 
Krakowskiej” i tygodniku „Podkarpacie”, dzięki członkom Koła – redaktorom 
Józefowi Niepokojowi i Jerzemu Domańskiemu. Prasa, przychodząc Zarządowi 
z pomocą, informowała członków SMZK w Krakowie o spotkaniach i zebraniach. 
Prof. Józef Wojnar i mgr Jerzy Lęcznar redagowali i przesyłali do tygodnika „Pod-
karpacie” informacje o pracach Koła. W ciągu roku odbyło się wiele posiedzeń, 
spotkań, wyjazdów i różnych imprez, które świadczyły o chęci uczestniczenia we 
wspólnych spotkaniach i integrowały środowisko krośnian w stołecznym królewskim 
mieście Krakowie.

5  Kronika Oddziału Krakowskiego SMZK.
6  „Podkarpacie” 1973 nr 47 (22 XI).
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Il. 4. Pierwsza lista członków Koła SMZK w Krakowie
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24 lutego 1973 r. zorganizowano spotkanie karnawałowe o charakterze rozryw-
kowym. wzięło w nim udział 75 osób, członkowie stowarzyszenia z rodzinami. 
tę wspaniałą imprezę przygotował komitet pod przewodnictwem pani marii Kah-
lowej. Były urocze dekoracje sali konferencyjnej instytutu naftowego, konsumpcja, 
tańce, hejnał krośnieński, szklanki z herbem Krosna dla członków i ich rodzin oraz 
kwiaty dla pań z komitetu. wszystko było urokliwe, doskonale zaplanowane i wyko-
nane. Chce się powiedzieć: ach gdzie te czasy… łza się w oku kręci. nie wszystko 
było przecież tak proste, choć stało się możliwe do zorganizowania i praktycznie 
wszystkich było stać na udział w imprezie.

na podkreślenie zasługuje 14 posiedzeń komitetu organizacyjnego, 4 posie-
dzenia jego prezydium, 7 spotkań towarzyskich w kawiarni „sukiennice”, 2 spo-
tkania członków o charakterze kulturalno-oświatowym w domu Kultury nowa 
Huta (7 iii 1973) i kawiarni „Kossakówka” (18 iV 1973). Członkowie wyjeżdżali 
5 razy do Krosna w celach organizacyjnych, na uroczystości „kopernikowskie” 
(15-16 Vi 1973), do Chorkówki na uroczystość położenia kamienia węgielnego 
pod pamiątkowy obelisk poświęcony ignacemu Łukasiewiczowi (31 Vii 1973) 
oraz do rzeszowa w sprawie statutu.

15 lutego 1974 r. zarząd Koła wystosował pismo okólne do członków, aby zapo-
znać ich z dotychczasową działalnością oraz zamierzeniami na najbliższy okres. 
w planie pracy Koła podkreślono:

1. czynić starania o pozyskanie nowych członków, 
2. kontynuować comiesięczne spotkania, w których mogą brać udział również 

członkowie rodzin. w piśmie okólnym zamieszczono także apel:

Zarząd Koła Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krakowie 
zwraca się do wszystkich swoich Członków z apelem o pozyskiwanie dalszych 
Członków związanych z ziemią krośnieńską pochodzeniem, zamieszkaniem 
lub sympatią, którzy przez swój udział i współpracę z Zarządem chcą pomóc 
w rozwoju Krosna i ziemi krośnieńskiej. Statut (paragraf 9). (Każdy czło-
nek SMZK ma obowiązek pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia, statut 
paragraf 16).

Obecnie Koło Krośnian w Krakowie liczy 109 członków. Osoby, które 
chcą być członkami Koła muszą wypełnić deklarację. Składka roczna jest 
minimalna i wynosi 12 złotych. Składki można wpłacać Skarbnikowi Koła 
w czasie spotkań.

Zarząd Koła zwraca się z prośbą do wszystkich członków o branie czyn-
nego udziału w organizowanych przez Koło spotkaniach i imprezach oraz 
o nadsyłanie lub wypowiadanie w czasie spotkań swoich spostrzeżeń i wnio-
sków odnośnie pracy Koła. Zwyczajne spotkania towarzyskie członków Koła 
będą się odbywać w pierwszy wtorek każdego miesiąca w lokalu NOT przy 
ul. Straszewskiego 28. Ogłoszenia o innych spotkaniach lub zebraniach będą 
zamieszczane w Dzienniku Polskim w rubryce „drobne ogłoszenia”.
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Zgodnie z p. 5 planu pracy Koła, Zarząd zwraca się z prośbą do wszyst-
kich swoich Członków o zgłaszanie w czasie spotkań lub telefonicznie czy też 
pisemnie odpowiednich eksponatów dla Muzeum Ziemi Krośnieńskiej. Zwy-
czajne, comiesięczne spotkania towarzyskie w lokalu NOT są od godz. 18-tej.

Apel podpisali przewodniczący Koła prof. Józef Wojnar i sekretarz mgr Henryk 
Wianecki.

Profesor na każdym spotkaniu przypominał i apelował o szerokie włączanie się 
członków do współpracy z ziemia krośnieńską. Związki z Krosnem były bardzo 
silne, gdyż łączyły je wspólne działania, głównie dwóch ośrodków: naukowego – 
Akademii Górniczo-Hutniczej w zakresie kształcenia oraz naukowo-badawczego – 
Instytutu Naftowego w zakresie szeroko pojętej współpracy z przemysłem naftowym. 
Krośnianie zatrudnieni w Akademii Górniczo-Hutniczej aktywnie działali na rzecz 
utworzonego w 1961 r. Punktu Konsultacyjnego AGH w Krośnie.

15 listopada 1974 r. zmarł inż. Stanisław Sąsiadek, jeden z pięciu członków 
inicjatorów-założycieli Koła krośnian w Krakowie7.

7  Stanisław Sąsiadek, ur. 28 IX 1903 w Krośnie; zm. 15 XI 1974. Ukończył Szkołę Realną 
w Krośnie (1921) i Wyższą Szkołę Handlu Zagranicznego we Lwowie (1925). Przez 6 lat przebywał 
we Francji. Zatrudniony w Konsulacie Generalnym RP w Lille, równocześnie studiował w Akade-

Il. 5. Informacja w „Nowinach Rzeszowskich” o inauguracji pierwszego roku studiów na Studium Zaocznym 
AGH w Krośnie
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W r. 1975 wprowadzony został w Polsce nowy podział administracyjny. W miej-
sce 17. województw utworzono 49, wśród nich województwo krośnieńskie obejmu-
jące powiaty: Krosno, Jasło, Sanok i Lesko. Krosno zostało miastem wojewódzkim.

W kadencji 1973-1976 zrealizowano następujący program spotkań: 

24 II 1973 – Spotkanie karnawałowe (sala Instytutu Naftowego), 
7 III 1973 – Impreza z okazji Dnia Kobiet (ZDK Huty im. Lenina), 
18 IV 1973 –  Spotkanie z Glorią Kossak, wnuczką art. mal. Wojciecha Kos-

saka (kawiarnia „Kossakówka”),
2 VI 1973 –  Józef Wojnar, Problemy naftowe w Polsce i w świecie 

współczesnym, 
3 X 1973 –  Zebranie założycielskie. Walne Zebranie Koła SMZK (sala 

Klubu NOT – Dom Technika), 
15 XII 1973 – Wieczór rozrywkowy (kawiarnia „Pod Pawiem”),
16 II 1974 – Spotkanie karnawałowe (sala Klubu NOT – Dom Technika),
8 IV 1974 – Maria Kahl, Wrażenia z pobytu w USA,
7 V 1974 –  Józef Garbacik, Stanisław Cynarski, Prezentacja monogra�i 

„Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu” (z udziałem Danuty 
Quirini-Popławskiej),

4 VI 1974 –  Stanisław Jurczak, Plany rozwoju Krosna i powiatu 
krośnieńskiego, 

20 VI 1974 –  Juliusz Ross, Wyspiański na ziemi krośnieńskiej (prelekcja 
w „Rydlówce” w Bronowicach),

19 XI 1974 – Józef Janowski, Pradzieje ziemi krośnieńskiej, 
19 XII 1974 –  Marian Konieczny, Rekonstrukcja Pomnika Grunwaldzkiego,
7 I 1975 –  Władysław Fejkiel, Wspomnienia z pobytu w obozach 

koncentracyjnych, 
8 II 1975 – Bal krośnian,
11 III 1975 –  Bronisław Żychiewicz, Wrażenia z pobytu w Rzymie i Algierze, 
8 IV 1975 –  Bronisław Żychiewicz, Reminiscencje z trasy Nowy York – Los 

Angeles, 
9 VI 1975 –  Kazimierz Kwaśnicki, Walory klimatyczne i balneologiczne 

Iwonicza-Zdroju,
16 IX 1975 –  Antoni Lęcznar, Walka podziemna z okupantem hitlerowskim 

na ziemi krośnieńskiej, 
7 X 1975 –  Józef Jędrzejczyk, Relacja prezydenta Krosna o dniu dzisiejszym 

miasta i planach jego rozwoju,
13 I 1976 – Witold Paraszczak, Norwegia w przezroczach (pogadanka),

mie Comerciale w Paryżu, dzięki czemu uzyskał w Polsce dyplom inżyniera. Po powrocie do kraju 
pracował w różnych instytucjach �nansowych oraz uczył przedmiotów zawodowych w szkołach 
zawodowych. Po wojnie (do śmierci) zatrudniony był w charakterze tłumacza przysięgłego w Woje-
wódzkim Sądzie Okręgowym w Krakowie. 
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27 I 1976 –  Wiktor Zin, Prezentacja poświęconego Krosnu projektu pro-
gramu telewizyjnego „Piórkiem i węglem” (emisja 8 II 1976),

3 II 1976 –  Stanisław Jucha, Wspomnienia z pobytu w Hiszpanii (prelekcja 
z przezroczami),

2 III 1976 –  Jerzy Domański, Współczesny Egipt (prelekcja z przeźroczami),
16 III 1976 –  Józef Janowski, Historia oświetlenia (do wynalazku lampy nafto-

wej przez I. Łukasiewicza; prelekcja z okazji otwarcia wystawy 
lamp naftowych z Muzeum w Krośnie w Muzeum Archeolo-
gicznym w Krakowie).

6 kwietnia 1976 r. odbyło się Walne Zebranie Koła, na którym wybrano nowy 
Zarząd i Komisję Rewizyjną; ich ukonstytuowanie nastąpiło 27 kwietnia. 

II kadencja (1976-1979)

Zarząd Koła: prof. mgr inż. Józef Wojnar – przewodniczący, dr Witold Kielar 
– zastępca, mgr Henryk Wianecki – zastępca, mgr inż. Roman Cetnarowicz – sekre-
tarz, mgr inż. Stanisław Jamroga – skarbnik. Pozostali członkowie Zarządu weszli 
w skład rady i komisji: dr Władysław Trznadel – Rada Ekspertów i Doradców; 
mgr Jerzy Domański, Jerzy Lęcznar, mgr inż. Andrzej Gonet, mgr inż. Albin Wojnar 

– Komisja Informacji i Propagandy; Irena Sąsiadek, Zo�a Bazan, Janina Cząstka, 
Urszula Gumułka – Komisja Imprez i Spotkań.

Komisja Rewizyjna: dr Jan Pawłowski – przewodniczący, dr inż. Tadeusz Hejnar 
– zastępca, mgr inż. Bronisław Żychiewicz – sekretarz, mgr inż. Krzysztof Sojka, 
dr Stanisław Szelc – członkowie. 

W informacji Jerzego Lęcznara o działalności Koła krośnian w Krakowie, 
zamieszczonej w tygodniku „Podkarpacie”, czytamy:

Krakowskie Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, któremu prze-
wodniczy prof. mgr inż. Józef Wojnar, skupia już 146 członków. Spotykają 
się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w Klubie NOT przy ul. Straszewskiego 
w Krakowie, dyskutując o sprawach Krosna i ziemi krośnieńskiej. 

Z inicjatywy Zarządu Koła odbyły się dwie audycje telewizyjne prof. Wik-
tora Zina z cyklu „Piórkiem i węglem” oraz urządzono ekspozycję 30 lamp 
naftowych w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. W jednej z atrakcyjniej-
szych turystycznie miejscowości Krośnieńskiego spotykają się dziennikarze 
z całej Polski, a w sympozjum poświęconym generalnej koncepcji zagospo-
darowania przestrzennego Krosna wzięli udział członkowie stowarzyszenia 
architekci krakowscy: Kazimierz Chodorowski i Henryk Machnik.

W czasie comiesięcznych spotkań w klubie przy ul. Straszewskiego, sze-
reg ciekawych prelekcji wygłosili zaproszeni goście z Krosna: prezydent 
miasta Józef Jędrzejczyk (perspektywiczny plan rozwoju Krosna), Józef 
Janowski (pradzieje ziemi krośnieńskiej, historia rozwoju lampy naftowej), 
Stanisław Jurczak (plany rozwoju Krosna i ziemi krośnieńskiej), Kazimierz 
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Kwaśnicki (walory klimatyczne i bal-
neologiczne Iwonicza-Zdroju), Antoni 
Lęcznar (walka podziemna z okupan-
tem na ziemi krośnieńskiej), Zdzisław 
Łopatkiewicz (dzieje Muzeum Marii 
Konopnickiej w Żarnowcu). Ciekawe 
prelekcje wygłosili krośnianie, człon-
kowie stowarzyszenia mieszkający 
w Krakowie: Jerzy Domański, Włady-
sław Fejkiel, Stanisław Jucha, Maria 
Kahl, rektor ASP – Marian Konieczny, 
Witold Paraszczak, Juliusz Ross, Józef 
Wojnar i Bronisław Żychiewicz8.

27 lipca 1976 r., na uroczystej sesji 
Miejskiej Rady Narodowej w Krośnie, 
za zasługi położone dla miasta Krosna 
i ziemi krośnieńskiej, pierwsi członkowie 
Koła otrzymali tytuł „Honorowy Oby-
watel Krosna”. Byli to: prof. mgr inż. 
Jan Cząstka, mgr Jerzy Domański, 
mgr inż. Stefan Kuryłas, dr Juliusz Ross, 
mgr inż. Stanisław Szymański, mgr Hen-
ryk Wianecki i prof. mgr inż. Józef Wojnar. 

W następnym roku (26 IV 1977) poin-
formowano na Zebraniu sprawozdaw-
czym, że liczba członków Koła wzrosła 
do 157 osób. 

Z okazji „Dni Krosna” (9-11 IX 1977), 
uchwałą MRN kolejni jego członkowie 
otrzymali tytuły „Honorowy Obywatel 
Krosna” za zasługi dla miasta Krosna 

i ziemi krośnieńskiej: mgr Adam Bazan, prof. dr Władysław Fejkiel, mgr inż. Sta-
nisław Jamroga, prof. Marian Konieczny, mgr Jacek Sożyński.

Warto podkreślić, że w listopadzie 1977 r. sprawy towarzystw regionalnych 
(do których zaliczało się SMZK) były przedmiotem obrad sejmowej Komisji Kul-
tury i Sztuki pod przewodnictwem posła Witolda Lassoty. Komisja stwierdziła, 
że w kraju działa aktualnie 541 regionalnych towarzystw kultury, a najliczniejszą 
grupę stanowią towarzystwa miłośników regionu, ziemi lub miasta. 

W sumie towarzystwa regionalne skupiały ponad 200 tys. członków, którzy 
w sposób bezinteresowny poświęcali swój czas i wysiłek ważnym sprawom politycz-
nym, społecznym i kulturalnym. Cennym dorobkiem towarzystw była ich działalność 

8  „Podkarpacie” 1976 nr 24 (17 VI).

Il. 6. Informacja z „Podkarpacia”
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wydawnicza. Dyskusja poselska potwierdziła ogromną rolę i znaczenie społecznego 
ruchu kulturalnego w kształtowaniu psychiki człowieka, jego świadomości społecz-
nej i politycznej. Za te działania posłowie wyrazili podziękowanie ogromnej rzeszy 
bezinteresownych działaczy stowarzyszeń i towarzystw regionalnych9.

* * *

Stanisław Jamroga, mgr inż., ur. 8 IX 1929 w Krośnie; 
zm. 25 VIII 1991. Absolwent LO im. M. Kopernika 
w Krośnie (1949). Studia w AGH na Wydz. Elektry-
�kacji Górnictwa i Hutnictwa (mgr inż. 1955). Praca 
zawodowa w Hucie im. T. Sendzimira na różnych sta-
nowiskach w Dziale Inwestycji. Członek założyciel 
SMZK w Krakowie, skarbnik Koła od chwili jego 
założenia, niestrudzony działacz społeczny, członek 
ZG SMZK w Krośnie, „Honorowy Obywatel Krosna” 
(1977). Wyróżniony licznymi odznaczeniami, m.in. 
odznaką honorową „Za Zasługi dla Woj. Krośnień-
skiego” (1984), medalem pamiątkowym 25-lecia 

9  Z notatnika sejmowego - 77: O prawidłowy rozwój towarzystw regionalnych, „Echo Kra-
kowa”; listopad 1977. 

Il. 7. Pamiątkowe zdjęcie wykonane w Krośnie podczas uroczystego wręczania tytułu „Honorowy Obywa-
tel Krosna” (9 IX 1977). Z Koła SMZK w Krakowie siedzą od lewej: mgr A. Bazan, mgr inż. S. Jamroga, 
prof. J. Wojnar

Il. 8. Mgr inż. Stanisław Jamroga
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SMZK (1983), złotą odznaką „Zasłużony dla Miasta Krakowa i dla Ziemi Krakow-
skiej”, odznaką „Budowniczy Nowej Huty” i innymi. Radny Dzielnicowej Rady 
Narodowej w Krakowie – Nowej Hucie (1988), aktywny działacz Stow. Elektryków 
Polskich w Krakowie i Związku Łowieckiego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.

* * *

Z okazji „Dni Krosna”, na uroczystej sesji MRN (8 IX 1978), tytuł „Honoro-
wego Obywatela Krosna” otrzymali: prof. dr Stanisław Grochmal, Jerzy Lęcznar, 
mgr inż. Krzysztof Sojka, prof. dr hab. Kazimierz Zając, dr Władysław Trznadel 
i Jan Zych.

W II kadencji Koło realizowało następujący program spotkań: 

4 V 1976 –  Zdzisław Łopatkiewicz, Muzeum Marii Konopnickiej w Żar-
nowcu k. Krosna, 

1 VI 1976 –  Kazimierz Chodorowski, Henryk Machnik, Koncepcja zagospo-
darowania przestrzennego miasta Krosna (relacja z sympozjum 
w Bieszczadach),

7 IX 1976 –  Jan Cząstka, Jerzy Domański, Józef Wojnar, O działalności 
na rzecz Krosna (w związku z nadaniem tytułu „Honorowy 
Obywatel Krosna”),

5 X 1976 –  Józef Jędrzejczyk, Osiągnięcia Krosna po roku działalności jako 
stolicy województwa krośnieńskiego,

19 X 1976 –  Marian Konieczny, Spotkanie autorskie z okazji odsłonięcia 
(16 X 1976) zrekonstruowanego Pomnika Grunwaldzkiego, 

7 XII 1976 –  Kazimierz Zając, Sylwetki polskich i światowych ekonomistów, 
w tym kandydatów i laureatów Nagrody Nobla,

11 I 1977 – „Spotkanie Noworoczne”,
1 II 1977 – Występ Kabaretu „BEANUS” (sala Klubu NOT),
22 II 1977 – „Śledziówka u krośnian”,
1 III 1977 –  W ł a d ys ł aw  K r yg ows k i ,  B i e s z c z a d y  –  r e g i o n 

turystyczno-rekreacyjny,
19 IV 1977 – Zebranie sprawozdawcze Koła SMZK w Krakowie, 
3 V 1977 –  Międzynarodowe Studio Folksongu pod kierownictwem Adama 

Macedońskiego oraz Inder Brambry – Hata-Yoga, 
7 X 1977 –  Józef Pietrusza, Sylwetka dr. Jana Pawłowskiego, działacza spo-

łecznego przemysłu naftowego, członka SMZK w Krakowie 
(zm. 26 VIII 1977),

8 XI 1977 –  Ryszard Lisak, Ranga miasta Krosna jako stolicy nowego 
województwa,

7 II 1978 – Stanisław Wdowiarz, Wrażenia z pobytu w Maroku, 
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7 III 1978 –  Władysław Jurczak, Osiągnięcia i plany rozwojowe Rymanowa 
Zdroju, 

3 III 1978 –  Tadeusz Alibożek, Andrzej Pieniądz, Plany rozbudowy miasta 
Krosna, 

6 II 1979 – Jan Bobrzecki, Wrażenia z pobytu w Libii, 
6 III 1979 –  Stanisław Steliga, Aktualny stan rozwiązań  komunikacyjnych 

w Krośnie oraz perspektywy szybkiej urbanizacji miasta.

3 kwietnia 1979 r. w sali Klubu NOT odbyło się Zebranie sprawozdawczo-
wyborcze Koła, któremu przewodniczył mgr Jacek Sożyński. Wzięli w nim udział: 
prezydent miasta Krosna mgr Tadeusz Alibożek, wiceprzewodniczący MRN 
mgr inż. Stanisław Steliga oraz przewodniczący SMZK w Krośnie mgr Franciszek 
Kraus. Podczas zebrania prezydent Krosna zapoznał zebranych z ambitnymi planami 
rozbudowy miasta. W podsumowaniu interesującej dyskusji wysoko ocenił, wraz 
z prezesem SMZK F. Krausem, zaangażowanie członków Koła w sprawy Krosna. 
Jednocześnie dokonano wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Przewod-
niczącym Koła został ponownie prof. mgr inż. Józef Wojnar.

Il. 9. Uczestnicy Uroczystej Sesji, delegaci Kół i odznaczeni. Pierwszy z lewej siedzi prof. J. Wojnar, prze-
wodniczący Koła SMZK w Krakowie
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III kadencja (1979-1983)

24 kwietnia 1979 r. ukonstytuował się Zarząd Koła w składzie: prof. mgr inż. Józef 
Wojnar – przewodniczący, dr Witold Kielar – zastępca, dr Alfred Armata – zastępca, 
mgr inż. Roman Cetnarowicz – sekretarz, mgr inż. Stanisław Jamroga – skarb-
nik. Powołano także trzy komisje. Komisja Informacji i Propagandy: Jerzy Lęcz-
nar – przewodniczący i kronikarz, mgr inż. Andrzej Gonet, mgr inż. Albin Wojnar, 
red. Józef Niepokój – członkowie. Komisja Imprez i Spotkań: Zo�a Sękowska 

– przewodnicząca, Janina Cząstka, Alicja Samborska, Irena Sąsiadek, Barbara Nie-
dzielska-Zając – członkinie. Komisja Doradców i Ekspertów: dr Władysław Trznadel 

– przewodniczący, mgr Henryk Wianecki – zastępca przewodniczącego.
Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco: doc. dr Tadeusz Hejnar 

– przewodniczący, mgr inż. Bronisław Żychiewicz – sekretarz, mgr inż. Krzysztof 
Sojka, dr inż. Józef Pietrusza, dr Stanisław Szelc – członkowie. 

5 września 1979 r., na uroczystej sesji MRN z okazji 35. rocznicy wyzwolenia 
Krosna, za zasługi dla rozwoju miasta i więzi z regionem dwaj członkowie Koła: 
mgr inż. Roman Cetnarowicz i prof. dr Stanisław Wdowiarz otrzymali tytuł „Hono-
rowy Obywatel Krosna”. 

* * *

Roman Cetnarowicz, mgr inż., ur. 24 V 1931 w Gorli-
cach. Absolwent LO w Krośnie (1949). Studia w AGH 
na Wydziale Górniczym; specjalizacja – eksploata-
cja ropy naftowej i gazu ziemnego (1949-1953) oraz 
w Politechnice Krakowskiej na Wydziale Mechanicz-
nym w zakresie projektowania i konstruowania urzą-
dzeń przemysłu chemicznego i naftowego (1954-1958). 
Praca zawodowa w Biurze Proj. Przem. Naftowego 

„Bipronaft” (1950-1982). Koordynator rozbudowy 
ra�nerii wschodnich (Jedlicze, Jasło, Glinik) i Gene-
ralny Projektant ra�nerii Jedlicze i Jasło (do 1982). 
Członek Komisji Głównej ds. Muzeum Naftowego 
przy Zarządzie Głównym SITPNiG. Członek zało-
życiel SMZK w Krakowie (od 1973); pełnił funkcję 
sekretarza (1976-1983), wiceprezesa (1989-2001) oraz 

kronikarza (od 2001). „Honorowy Obywatel Krosna” (1979) i „Honorowy Członek 
Stowarzyszenia” (2005). Wyróżniony m.in. Medalem Pamiątkowym 25-lecia SMZK, 
odznaką honorową „Za Zasługi dla Woj. Krośnieńskiego” (II stopnia; 1985), Złotą 
Odznaką IiTPN. Odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem 
XXX-lecia PRL.

Il. 10. Mgr inż. Roman 
Cetnarowicz
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* * *

29 kwietnia 1979 r. w wieku 52 lat zmarł członek Koła mgr Zygmunt Sakiewicz, 
wiceprezydent miasta Krakowa10.

7 kwietnia 1981 r., na Walnym Zebraniu sprawozdawczym, w którym uczestni-
czył sekretarz ZG SMZK w Krośnie mgr Zdzisław Łopatkiewicz, płomienne zaga-
jenie wygłosił prof. Józef Wojnar, przewodniczący Koła. Poniżej obszerny fragment 
wystąpienia: 

Głównym naszym celem i zadaniem jest krzewienie miłości do naszej Ziemi 
Rodzinnej, do naszego domu rodzinnego. Jakże ta nasza ziemia w ostatnich 
latach została zaniedbana i opuszczona, w znacznej części nie uprawiana, 
leżąca odłogiem. To jej zaniedbanie, niedouprawienie, niedożywienie jest 
główną przyczyną obecnego kryzysu gospodarczego, obecnego niedostatku 
i niedożywienia Narodu Polskiego.

Bo tą naszą ziemię musimy kochać nie platonicznie, lecz realnie. Ona 
może nas dostatnio wyżywić, ale trzeba o nią zadbać, trzeba ją w całości 
uprawiać, każdy jej zagon wykorzystać. 

Mówił o tym szeroko na marcowym naszym spotkaniu członek naszego 
Koła, wychowanek Szkoły Rolniczej w Suchodole, obecnie Rektor Akademii 
Rolniczej w Krakowie, profesor Tadeusz Wojtaszek. I dalej. Jak żałośnie 
wygląda teraz nasza wieś, opuszczona przez młodzież, zamieszkała tylko 
przez starych zniedołężniałych naszych rodziców. Oby ta nasza matka-ziemia 
była tak ceniona, tak umiłowana – jak to nam w swym spadku poetycznym 
przekazała w swoich patriotycznych wierszach Maria Konopnicka, tak ściśle, 
tak blisko, związana z nami – Krośnianami, której 70-lecie śmierci obcho-
dziliśmy w roku ubiegłym.

Nie usłuchaliśmy wzniosłych jej wskazań – jak należy kochać naszą zie-
mię i nasz dom rodzinny. Wzywała nas ona do tej miłości między innymi 
w następujących strofach:

A jak ciebie ktoś zapyta:
kto ty taki, skąd ty rodem? 
Mów, że z takiej jesteś ziemi –
kędy kwiaty gorzka rosa wykarmiła… 
Mów, że jesteś z takiej chaty,
co Piastową chatą była. 

10   Zygmunt Sakiewicz, ur. 1927 w Krośnie. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w LO 
im. M. Kopernika w Krośnie (1946) i ukończeniu studiów w Akademii Handlowej w Krakowie 
(1951), rozpoczął pracę w administracji państwowej na różnych stanowiskach w WRN; był rów-
nież prezesem ZW Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Wyróżniony złotymi odznakami 

„Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej” oraz „Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa”. Odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim OOP, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz pośmiertnie Krzyżem 
Komandorskim OOP. 
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1 grudnia 1981 r. odbyło się spotkanie dla uczczenia 100. rocznicy śmierci Ignacego 
Łukasiewicza, pioniera przemysłu naftowego i wynalazcy lampy naftowej. Prof. Józef 
Wojnar omówił na nim pionierską działalność Łukasiewicza, a mgr Jacek Sożyń-
ski zapoznał zebranych z działalnością Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce.

13 grudnia 1981 r. nastąpiła krótka przerwa w działalności Koła ze względu 
na ogłoszenie stanu wojennego. Niezależnie od tego faktu, wielu członków Koła 
działało nadal na rzecz Krosna i ziemi krośnieńskiej, bo z racji wykonywanych 
zawodów utrzymywało kontakt z ziemią rodzinną. Urząd Wojewódzki w Krośnie 
(pismo z 23 IX 1982) potwierdził, że SMZK w Krośnie nie było zawieszone po 
wprowadzeniu stanu wojennego.

W obchodach „Dni Krosna” (10-12 IX 1982), podczas uroczystej sesji MRN, 
dr med. Stanisław Szelc oraz doc. dr inż. Ryszard Wolwowicz otrzymali tytuł „Hono-
rowy Obywatel Krosna”.

W ramach tych obchodów odbyło się w Bóbrce sympozjum „Ignacy Łukasiewicz 
1822-1882”, połączone z odsłonięciem obelisku z jego popiersiem. W sympozjum 
udział wzięli również członkowie krakowskiego Koła: Artur Bęben, Janina Cząstka, 
Roman Cetnarowicz, Stanisław Jucha i Jerzy Lęcznar. 

4 stycznia 1983 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Koła od czasu wpro-
wadzenia stanu wojennego. Działalność postanowiono wznowić „Spotkaniem Nowo-
rocznym” w sali Klubu NOT (11 I), które upłynęło w serdecznej i przyjacielskiej 
atmosferze.

Tygodnik „Podkarpacie” zamieścił notatkę pod tytułem „Spotkanie”, przekazaną 
redakcji przez przewodniczącego Koła prof. Józefa Wojnara: 

W Krakowie, w dniu 11 stycznia, odbyło się I-sze po zawieszeniu stanu wojen-
nego, a zarazem noworoczne spotkanie krośnian zrzeszonych w Krakowskim 
Kole Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. 

Przybyło 60 członków Koła. Tradycyjnie już po raz dziesiąty noworoczne 
życzenia złożył przybyłym krośnianom przewodniczący Koła prof. inż. Józef 
Wojnar. Potem były wzajemne życzenia wszystkich – łamali się opłatkiem przy 
lampce wina. Wypito też zdrowie i złożono gratulacje odznaczonym ostatnio 
członkom: profesorowi inż. Józefowi Wojnarowi, który ostatnio otrzymał 
Medal Komisji Edukacji Narodowej, profesorowi dr. Arturowi Bębnowi, pro-
rektorowi Akademii Górniczo-Hutniczej, profesorowi dr. Michałowi Fuchsie, 
dziekanowi Wydziału Geodezji Górniczej AGH, oraz profesorowi dr. Stani-
sławowi Wdowiarzowi, emerytowanemu nauczycielowi akademickiemu tej 
Uczelni, którym nadano tytuły. 

W spotkaniu wzięli udział profesorowie: Władysław Fejkiel (rodem 
z Krościenka Wyżnego), Stanisław Grochmal (z Korczyny), Jan Cząstka 
(z Krościenka Niżnego), Stanisław Jucha (z Odrzykonia) i Andrzej Szeptycki 
(z Korczyny), którzy również wygłosili ciekawe okolicznościowe przemówie-
nia. W miłej świątecznie rodzinnej atmosferze, z przyśpiewkami i nagraniami 
tradycyjnych polskich kolęd, uczestnicy spędzili wieczór w salach krakowskiej 
Naczelnej Organizacji Technicznej przy Straszewskiego. 
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Przy sposobności warto wspomnieć że 1 marca krakowscy krośnianie 
mają się spotkać z prezydentem Krosna mgr. inż. Zbigniewem Piotrowskim, 
a 12 kwietnia odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze tego 
aktywnego Koła, liczącego ponad 170 członków11.

W „Dzienniku Polskim” (3 III 1983) ukazał się wywiad z przewodniczącym Koła 
prof. Józefem Wojnarem, który w rozmowie z red. Elżbietą Borek stwierdził m.in.:

Dziś liczymy już 10 lat i 170 członków. Obecnie mieszkamy w Krakowie 
jednak pochodzimy z Krośnieńskiego, kochamy tę ziemię i chcemy dla niej 
zrobić tyle, ile jest to z tej odległości możliwe. Przykładowo z naszej inicja-
tywy stworzony jest skansen w Bóbrce – tam gdzie odkryto pierwszą ropę; 
sprzeciwiliśmy się planom rozwoju Krosna wielkości miasta 160-tysięcznego, 
wychodząc z założenia, że nie należy robić giganta ale poprzez dobrą komu-
nikację rozwiązać podstawowe potrzeby zatrudnieniowe. To natychmiast 
zlikwidowało przyszłościowe kłopoty z wodą, mieszkania itd.; zwyciężyła 
więc nasza koncepcja miasta nie większego niż 80 tysięcy ludności. Na 
sesję WRN złożyliśmy projekt uruchomienia starego, istniejącego tu niegdyś 
lotniska, bo z tym rejonem Polski nie ma żadnego szybkiego połączenia. 
Utrzymujemy z ziemią rodzinną stałe kontakty. Poza tym – z daleka lepiej 
widać! Nasza pomoc dla Krosna to propozycje, projekty i ekspertyzy. W Kole 
są specjaliści z wszystkich dziedzin nauki i techniki. A kłopoty? To głównie 

11  „Podkarpacie” 1983 nr 4 (27 I).

Il. 11. Zaświadczenie Wydziału Spraw Społeczno-Administracyjnych Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie, 
organu nadzorującego działalność SMZK o nie zawieszeniu SMZK w czasie stanu wojennego
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brak młodych. Członkami są w większości ludzie starsi. Przy okazji warto 
powiedzieć, że wśród członków honorowych naszego Koła Miłośników Ziemi 
Krośnieńskiej byli między innymi Stanisław Pigoń i Władysław Gomułka. 
A wszystkich, którym ta ziemia się podoba, którzy chcą jej dobra – zapra-
szamy do nas. 

W trudnej III kadencji pracy Koła krośnian w Krakowie zrealizowano następu-
jący program spotkań:

5 VI 1979 –  Zbigniew Wróblewski, Perspektywy rozwoju lecznictwa 
w Iwoniczu-Zdroju oraz własne doświadczenia w leczeniu 
akupunkturą, 

2 X 1979 –  Franciszek Kochan, Akcja dywersyjna AK przeciw okupantowi 
i powstanie „Rzeczypospolitej Iwonickiej”,

3 XI 1979 –  Jan Cząstka, 125-lecie powstania pierwszej w świecie kopalni 
ropy naftowej w Bóbrce koło Krosna, 

4 XII 1979 –  Witold Żabicki, Tradycje i zwyczaje górnicze w górnictwie 
naftowym i węglowym, 

4 III 1980 – Jan Machnik, Archeologia Karpat, 
4 IV 1980 – Jan Bobrzecki, Libia w przeźroczach, 
2 IX 1980 –  Stanisław Jamroga, Relacja z przebiegu i skutków olbrzymiej 

powodzi w Krośnie w lipcu 1980 r.,
7 X 1980 –  Stanisław Grochmal, Teor ia i  metodyka ćwiczeń 

relaksowo-koncentrujących,
3 XI 1980 –  Andrzej Kosiek, Prawda i legenda o Stanisławie i Annie 

Oświęcimach, 
2 XII 1980 –  Tadeusz Jewiarz, Rewaloryzacja krośnieńskiego zespołu 

staromiejskiego, 
3 II 1981 –  Krzysztof Sojka, Wielka ropa w Polsce na przykładzie szybu 

naftowego w Daszewie koło Karlina,
3 III 1981 – Irena Okólska, Operacja dukielsko-prešowska w 1944 r.,
6 X 1981 –  Alfred Armata, Sadownictwo i gospodarka rolna 

w Krośnieńskiem, 
1 XII 1981 –  Jacek Sożyński, Józef Wojnar, 100. rocznica śmierci pioniera 

przemysłu naftowego Ignacego Łukasiewicza,
 1982 –  Przerwa w działalności krakowskiego Koła SMZK spowodo-

wana wprowadzeniem stanu wojennego, 
1 III 1983 –  Józef Wojnar, Relacja z uroczystości nadania im. W. Gomułki 

Szkole Podstawowej nr 14 w Krośnie.

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze krakowskiego Koła SMZK, któremu 
przewodniczył doc. dr inż. Ryszard Wolwowicz, odbyło się 12 kwietnia 1983 r.; 
uczestniczył przedstawiciel władz Krosna mgr Jan Krzanowski, dyrektor LO i prze-
wodniczący SMZK. Podsumowano na nim 10-letnią działalność Koła pod przewod-
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nictwem prof. Józefa Wojnara, który jego członkom przedstawił decyzję o rezygnacji 
z kandydowania do Zarządu.

Walne Zebranie, mając na uwadze wybitne zasługi włożone w organizację Koła 
i olbrzymie zaangażowanie w sprawy Stowarzyszenia, Krosna i ziemi krośnieńskiej 
oraz duży wkład pracy w pogłębianie więzi z ziemią rodzinną, postanowiło uhonoro-
wać prof. inż. Józefa Wojnara, długoletniego przewodniczącego i współzałożyciela 
Koła w Krakowie, godnością Honorowego Przewodniczącego Koła. 

W wyniku wyborów Walne Zebranie powierzyło funkcję przewodniczącego Koła 
prof. dr. Stanisławowi Wdowiarzowi, pracownikowi naukowemu Instytutu Wiert-
niczo-Naftowego AGH w Krakowie, a zarazem współpracownikowi Ministerstwa 
Energii i Kopalń Królestwa Maroka. Wybrano też nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną, 
które ukonstytuowały się 18 maja 1983 r.

IV kadencja (1983-1986) 

Zarząd Koła: prof. dr Stanisław Wdowiarz – przewodniczący, mgr inż. Krzysztof 
Sojka – zastępca, mgr inż. Jan Bobrzecki – zastępca, dr inż. Stanisław Szafran – 
sekretarz, mgr inż. Stanisław Jamroga – skarbnik; członkowie: mgr inż. Roman 
Cetnarowicz – przewodniczący Komisji ds. Imprez K-O i Spotkań, mgr inż. Albin 
Wojnar – przewodniczący Komisji ds. Młodzieży, Jerzy Lęcznar – kronikarz i prze-
wodniczący Komisji ds. Informacji i Propagandy, Irena Sąsiadek, Maria Gonet-Te-
klińska, Barbara Niedzielska-Zając – członkinie. 

Komisja Rewizyjna działała w składzie: doc. dr inż. Stanisław Jucha – prze-
wodniczący, Janina Cząstka, dr inż. Andrzej Gonet, Zo�a Taborska – członkowie.

* * *

Stanisław Wdowiarz, prof. dr, ur. 23 VII 1911 w Rogach; zm. 14 I 1987. W rodzin-
nej wsi ukończył Szkołę Powszechną (1921). Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości 
w Gimnazjum im. M. Kopernika w Krośnie (1929), podjął studia na Wydziale 
Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W cza-
sie studiów odbył staż naukowy w Uniwersytecie Bukareszteńskim i Rumuńskim 
Instytucie Geologicznym. Po ich ukończeniu (1936) podjął pracę w TN „Galicja”. 
Równocześnie, specjalizując się w geologii naftowej i geologii regionalnej Karpat 
i zapadliska przedkarpackiego, prowadził prace naukowe; w ich wyniku uzyskał 
stopień naukowy doktora (1938). W czasie wojny pracował w �rmach państw oku-
pacyjnych: „Ukrniewtiedobycza” i „Karpathen Öl”. W 1943 r. wstąpił w szeregi 
AK, przyjmując ps. „Śmigło”. Po wojnie pełnił wiele wysokich stanowisk w prze-
myśle i instytucjach naukowych. Był m.in. naczelnym geologiem w Centralnym 
Zarządzie Przemysłu Naftowego (1951-1954), dziekanem Wydziału Geologiczno-
Poszukiwawczego AGH (1956-1960), kierownikiem Oddziału Karpackiego Instytutu 
Geologicznego w Krakowie (1960-1968), kierownikiem Katedry Geologii Naftowej 
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na Wydziale Górniczym AGH (1966-1968), dyrektorem Instytutu Wiertniczo-Nafto-
wego AGH (1968-1970), kierownikiem Zakładu Geologii Naftowej na Wydziale 
Wiertniczo-Naftowym AGH (1968-1981), prodziekanem Wydziału Wiertniczo-
Naftowego AGH (1974-1979). Uzyskał tytuły profesora nadzwyczajnego (1954) 
i profesora zwyczajnego (1968).

Przewodniczył lub był członkiem wielu gremiów naukowych i społecznych: 
członek Państwowej Rady Górnictwa (1966-1972), członek Naukowo-Technicznej 
Rady Geologicznej w Centralnym Urzędzie Geologii (od 1958), przewodniczący 
Rady Naukowej Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (1960-1975), czło-
nek Rady Naukowej Instytutu Geologicznego (1964-1967), członek Rady Naukowej 
Międzyresortowego Instytutu Geo�zyki Stosowanej i Geologii Naftowej AGH, czło-
nek Komitetu Nauk Geologicznych PAN (od 1960), członek Komitetu Górnictwa 
PAN oraz innych rad naukowych i technicznych, sekretarz na Polskę Karpacko-
Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej (od 1963), doradca do spraw ropy naftowej 
i gazu ziemnego w Centralnym Urzędzie Geologii, konsultant naukowy Oddziału 
Karpackiego PIG oraz uzdrowisk w Iwoniczu i Rymanowie (od 1953), członek hono-
rowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, członek Belgijskiego Towarzystwa 
Geologicznego, założyciel i członek honorowy Stowarzyszenia Inżynierów i Tech-
ników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, członek Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Krośnieńskiej – prezes Oddziału krakowskiego. Prof. Stanisław Wdowiarz 
wypromował 14. doktorów.

W uznaniu zasług został uhonorowany wieloma nagrodami: Państwową III stop-
nia Ministra Szkolnictwa Wyższego i Rektora AGH. Odznaczony: Krzyżem O�-
cerskim OOP, Krzyżem Kawalerskim OOP, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalami 
XX-lecia, XXX-lecia i XL-lecia PRL, Medalem KBN, Medalem im. Karola Boh-
danowicza, tytułem honorowym „Zasłużony Nauczyciel PRL”, tytułem „Honorowy 
Obywatel Krosna” (1979), stopniem „Generalny Dyrektor Górniczy II stopnia”, 

Il. 12. Prof. dr Stanisław Wdowiarz i jego karykatura w wykonaniu Antoniego Wasilewskiego
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statusem Członek Honorowy PRG i Członek Honorowy SITPNiG. Ponadto otrzymał 
wiele odznak resortowych, stowarzyszeniowych i regionalnych.

* * *

Nowy Zarząd przyjął zasadę systematycznych spotkań Koła w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca i opracował program spotkań sezonowych (jesień – zima – wiosna). Każde 
pierwsze spotkanie miało być poświęcone spotkaniu rodaków na rodzinnej ziemi.

W ramach „Dni Krosna” (w 39. rocznicę wyzwolenia miasta), MRN obradu-
jąca pod przewodnictwem mgr. Adolfa Marczaka (8 IX 1983), specjalną uchwałą 
na uroczystej sesji nadała tytuły „Honorowy Obywatel Krosna”. Z krakowskiego 
Koła otrzymali je: prof. dr hab. inż. Artur Bęben, prof. dr inż. Stanisław Jucha 
i dr Witold Kielar. 

* * *

Jan Bobrzecki, mgr inż., ur. 14 XII 1926 w Krośnie. 
Absolwent LO im. M. Kopernika w Krośnie (1946). 
Studia na Wydz. Mechanicznym Politechniki Krakow-
skiej (mgr inż. mechanik, 1946-1953) i na Wydz. Gór-
niczym AGH (specjalizacja wiertnictwo – 1965-1968). 
Praca zawodowa w Przedsiębiorstwie Geologicznym 
w Krakowie (1950-1970), w PGBW „Hydrogeo” 
(1970-1998) na stanowisku dyrektora technicznego 
(1970-1984) i dyrektora naczelnego (1984-1998). 

Członek założyciel Koła SMZK w Krakowie, 
wieloletni wiceprzewodniczący (1983-2001), „Hono-
rowy Obywatel Krosna” (1984) i „Honorowy Członek 
SMZK” (1999). Wyróżniony m.in. złotymi odzna-
kami: „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, „Za pracę 
społeczną dla miasta Krakowa”, „Za zasługi dla woj. katowickiego”, „Za zasługi 
dla woj. wrocławskiego i miasta Wrocławia”, a także odznakami honorowymi: 

„Zasłużony dla Polskiej Geologii” i „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Mat. 
Budowlanych”. Posiada stopień „Generalny Dyrektor Górniczy II st.”. Odznaczony 
Krzyżem O�cerskim i Kawalerskim OOP, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
Medalem XL-lecia PRL. 

* * *

W tym czasie prof. Józef Wojnar wystąpił pisemnie z nowymi inicjatywami progra-
mowymi dla ZG SMZK. Swoje propozycje przedstawił Zarządowi Koła w Krakowie 
i na posiedzeniu ZG SMZK w Krośnie (10 I 1984), które przytaczamy:

Il. 13. Mgr inż. Jan Bobrzecki
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W związku z proponowanym na koniec stycznia br. terminem Walnego 
Zebrania Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej proponuję, aby 
to zebranie odbyło się w połowie lutego br. i aby na nim dokonać zmiany 
statutu. Jako bezpartyjny proponuję, aby naszemu Stowarzyszeniu nadać 
imię naszego sławnego rodaka Władysława Gomułki. Od momentu założenia 
naszego Stowarzyszenia był On jego członkiem honorowym, na dowód czego 
przedkładam wycinek z rzeszowskich „Nowin” z października 1977 r. W roku 
ubiegłym odbyła się tu piękna uroczystość nadania Jego imienia nowoczesnej 
Szkole Podstawowej nr 14. Sądzę, że nadanie naszemu Stowarzyszeniu Jego 
imienia przyniosłoby nam wiele splendoru i korzyści w upowszechnianiu 
zamiłowania dla naszego regionu. 

Jeżeli chodzi o obecny statut to obowiązuje on od października 1973 roku, 
kiedy to został on zmieniony przez Krakowskie Koło (czytaj: SMZK) i zatwier-
dzony przez ówczesne władze wojewódzkie w Rzeszowie a to dlatego, 
że poprzedni statut nie przewidywał możliwości zakładania Kół poza terenem 
byłego powiatu krośnieńskiego, a przez to nie można by tworzyć kół w Kra-
kowie i w Warszawie. Bardzo nam pomógł w tej sprawie były zastępca prze-
wodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie, Józef Rak, który 
już po odmowie zmiany statutu przez jego Wydział Administracji, spowodował 
zatwierdzenie statutu wg naszego projektu. A trzeba pamiętać, że ówczesne 
aspiracje Rzeszowa były bardzo wielkie, bo rzeszowianie za Ziemię Rzeszow-
ską uważali nie tylko ziemię krośnieńską ale i Bieszczady: (Mam taką mapę 
Ziemi Rzeszowskiej).

Dlatego też – uważam – statut naszego Stowarzyszenia winien być zatwier-
dzony przez nasze województwo. Projekt zmian statutowych powinna zapro-
ponować wybrana dziś specjalna komisja.

Przypominam, że statut przewiduje 2-tygodniowy termin zawiadomienia 
członków o walnym zebraniu. Proszę nie zapominać – jak to miało miejsce 
dotychczas – o zaproszeniu wszystkich członków krakowskiego i warszaw-
skiego koła, bo oni są faktycznymi członkami Stowarzyszenia – nie tylko Kół. 
Dlatego też, niezrozumiałym jest stwierdzenie wojewódzkiego inspektora 
kontrolującego działalność naszego Stowarzyszenia, że liczy ono zaledwie 
200 członków: samo Koło Krakowskie ma 80 członków. Tak samo niesłuszne 
jest żądanie inspektora ściągnięcia od członków Stowarzyszenia zaległych 
za 3 lata składek członkowskich, bowiem według obowiązujących przepisów 
wolno żądać uiszczenia zaległych składek tylko za 3 miesiące. My w Kole 
Krakowskim do składek nie przywiązujemy takiej wagi, bo nam chodzi o to, 
aby członkowie uczestniczyli w naszych pracach i w naszych spotkaniach; 
zresztą składki są bardzo małe (obecnie 2 złote miesięcznie) i od ich wpłat 
nie zależy działalność społeczna naszej organizacji.

Jeżeli chodzi o protokół pokontrolny, to pozwolę sobie zauważyć, że jest 
on niewłaściwy i nietaktowny, wymagający ostrej odpowiedzi, a nawet skargi 
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do Wojewody, bo jego ton i treść nam – społecznym pracownikom – ubliża 
i nas demobilizuje.

Jeżeli chodzi o sprawozdanie na Walne Zebranie to winien je zrobić sekre-
tarz Stowarzyszenia. Oba Koła muszą mu nadesłać swoje sprawozdania, które 
sekretarz winien włączyć do sprawozdania ogólnego. Co do proponowanej 
przez naszego przewodniczącego wyboru komisji organizacyjnej Walnego 
Zebrania to nie leży w naszej kompetencji wybór takiej komisji, bo to należy 
do uprawnień walnego zebrania i jego uczestników. 

Pozwolę sobie kolegom przypomnieć, że we wrześniu tego roku minie 
40 lat od uwolnienia Krosna od okupacji hitlerowskiej. Tą rocznicę trzeba 
uczcić szczególnie uroczyście. Proponuję, aby ją poświęcić głównie tym 
osobom, które od tego czasu do dziś aktywnie pracują dla dobra i rozwoju 
naszego Miasta i naszej Ziemi Krośnieńskiej. Do takich osób należy w pierw-
szej kolejności przewodniczący kol. Józef Kusiba. Z taką inicjatywą powinno 
wyjść nasze Stowarzyszenie – jako najbardziej kompetentne. 

Jako pewien mało znaczący ale ciekawy przypadek chcę tu przytoczyć; 
mianowicie podczas walnego zebrania naszego Stowarzyszenia w roku 1981 
przekazałem nieżyjącemu a wielce zasłużonemu byłemu naszemu prezesowi 
mgr. Franciszkowi Krausowi kilka ciekawych unikalnych zdjęć fotogra-

Il. 14. Prof. mgr inż. Józef Wojnar w karykaturze 
Stanisława Kochanka
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±cznych z pałacyku Aleksandra Fredry w Beńkowej Wiszni oraz z grobu 
Jego w byłym kościele w Rudkach pod Lwowem, wykonanych i nadesłanych 
mi przez syna koleżanki mojej żony w Borysławiu. 

Chodzi mi o to, aby one nie zaginęły. Mogą one nam posłużyć do akcji 
sprowadzenia do Krosna prochów Aleksandra Fredry. Jego trumna znaj-
duje się pod płytą grobową w tym byłym kościele, zamienionym obecnie 
na magazyn owocowo-jarzynowy; podczas dokonywania w/w zdjęć na tej 
płycie znajdował się skład cebuli. Sądzę, że w drodze porozumienia Woje-
wództwa Krośnieńskiego z Województwem Lwowskim można by łatwo spro-
wadzić trumnę z prochami Fredry do Krosna. W roku 1976 wystąpiłem z taką 
propozycją do ówczesnych władz Krosna, na co otrzymałem odpowiedź, że 
może to nastąpić; równocześnie obiecano wstawić na nowym budynku MRN 
tablicę pamiątkową, a w Hoczwi w Bieszczadach na rozdrożu Cisna – mała 
pętla Bieszczadzka, jego popiersie. 

Aleksander Fredro był bardzo blisko związany z naszym rejonem: wszak 
w Korczynie pojął za żonę Jabłonowską, […] w tamtejszym kościele odbył się 
jego ślub, a jego sławna komedia „Zemsta” rozgrywała się na zamku odrzy-
końskim. Kraków i literaci krakowscy nie interesują się Fredrą. Przed trzema 
laty pod ich auspicjami ukazała się złośliwie napisana książka pt. „Pan Fre-
dro w złym humorze”. Jego życiem i twórczością zajmował się przez szereg 
lat znany polonista nasz rodak profesor Stanisław Pigoń.

Na uroczystej sesji MRN (7 IX 1984), która z okazji 40. rocznicy wyzwo-
lenia Krosna odbyła się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej, 
przewodniczący Rady mgr Adolf Marczak wręczył tytuły „Honorowy Obywa-
tel Krosna” członkom krakowskiego Koła SMZK. Otrzymali je: mgr inż. Jan 
Bobrzecki i Maria Kahl, a odznaki „Za Zasługi dla Woj. Krośnieńskiego” przy-
znano i wręczono: prof. mgr. inż. Janowi Cząstce, mgr. inż. Stanisławowi Jamrodze 
i prof. dr. inż. Stanisławowi Wdowiarzowi.

* * *

Jan Cząstka, prof. mgr inż., ur. 13 VIII 1899 w Krośnie; zm. 1 XII 1990. Uczył się 
w Szkole Realnej w Krośnie, w której złożył egzamin dojrzałości (1916). W tymże 
roku rozpoczął pracę w kopalni ropy naftowej w Krościenku Niżnym. Służąc 
w armii austriackiej (1917-1918), kilka miesięcy przebywał na froncie włoskim. 
Potem odbył służbę w Wojsku Polskim (1918-1920), biorąc udział w kampanii 
wojennej na froncie ukraińskim i białoruskim. Studia, rozpoczęte w Politechnice 
Lwowskiej (1920), przerywał dwa razy z powodu trudnych warunków materialnych. 
W tym czasie podejmował pracę na różnych kopalniach ropy naftowej w Jasielskim 
Okręgu Górniczym, w Biurze Techniczno-Badawczym Stowarzyszenia Polskich 
Inżynierów Przemysłu Naftowego w Borysławiu, w Instytucie Przemysłu Naftowego 
w Krośnie. Egzamin dyplomowy złożył na Wydziale Mechanicznym Politechniki 
Lwowskiej (8 VI 1932).
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W pracy zawodowej łączył doświadczenia praktyczne z pasją naukowca. Przed 
wojną pracował we Lwowie w �rmie Pionier S.A. dla poszukiwania i wydoby-
cia minerałów bitumicznych oraz w Instytucie Przemysłu Naftowego w Krośnie; 
podczas wojny w niemieckich �rmach „Beskiden Erdolgewinnungsgesellschaft”, 

„Karpathen Öl Aktiongesellschaft” i „Baubureaugas”.
We wrześniu 1944 r. rozpoczął pracę w Państwowym Urzędzie Naftowym w Kro-

śnie. Od 1945 r. prowadził wykłady z zakresu górnictwa naftowego w Akademii Gór-
niczej w Krakowie, gdzie na Wydziale Górniczym habilitował się (VII 1946). Został 
mianowany zastępcą profesora, obejmując obowiązki kierownika nowo utworzonej 
Katedry Eksploatacji Ropy. Równocześnie zatrudniono go w dyrekcji Centralnego 
Zarządu Przemysłu Paliw Płynnych. Po uzyskaniu tytułu profesora nadzwyczaj-
nego (1948), zrezygnował z pracy w Centralnym Zarządzie Przemysłu Naftowego. 
Poświęcił się wyłącznie pracy naukowo-dydaktycznej w AGH w Krakowie, w której 
kierował Katedrą Wiertnictwa. Na uczelni był prodziekanem na Wydziale Górni-
czym (1950-1952) oraz dziekanem Wydziału Wiertniczo-Naftowego (1967-1969). 
Ponadto był członkiem Rady Naukowej Instytutu Naftowego w Krakowie, członkiem 
Międzynarodowej Komisji Normalizacji i Typizacji Sprzętu i Maszyn Wiertniczych 
przy Centralnym Urzędzie Geologii, członkiem Zespołu Górnictwa Rady Głównej 
Szkolnictwa Wyższego, przewodniczącym Rady Muzealnej Muzeum w Krośnie, 
przewodniczącym Komisji Postępu Technicznego ZG SITPnaft. Prof. Jan Cząstka, 
promotor 9. prac doktorskich, opublikował 125 prac naukowych, w tym 6 książek. 
Był wybitnym znawcą historii przemysłu naftowego oraz inicjatorem i organizatorem 
Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce.

Członek SMZK od chwili założenia. „Honorowy Obywatel Krosna” (1976) 
i „Honorowy Członek SMZK” (1987). 

W uznaniu zasług został uhonorowany wieloma nagrodami Ministra Szkolnictwa 
Wyższego i Rektora AGH, odznaczony Krzyżem O�cerskim OOP, Krzyżem Kawa-
lerskim OOP, Medalem X-lecia PRL, tytułem „Zasłużony Nauczyciel PRL”, Meda-
lem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem dla uczczenia Górnictwa w 1000-lecie 

Il. 15. Prof. mgr inż. Jan Cząstka i jego karykatura wykonana przez Antoniego 
Wasilewskiego
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Państwa Polskiego, tytułem Honorowego Członka SITPNiG, Złotą Odznaką NOT, 
Złotą Odznaką ZNP i innymi odznaczeniami resortowymi i regionalnymi. 

* * *

6 listopada 1984 w r. w sali Klubu NOT odbyło się spotkanie członków Koła z wła-
dzami miasta Krosna i Stowarzyszenia. Przybyli na nie przewodniczący MRN mgr 
Adolf Marczak, prezydent Krosna inż. Zbigniew Piotrowski i dyrektor LO mgr Jan 
Krzanowski, przewodniczący ZG SMZK. Tematem były „Aktualne problemy roz-
woju Krosna”. Przewodniczący MRN wręczył odznaki „Za Zasługi dla Woj. Kro-
śnieńskiego” prof. dr. inż. Stanisławowi Wdowiarzowi (odznaka I stopnia) oraz 
prof. inż. Józefowi Wojnarowi (odznaka II stopnia).

Natomiast w WDK w Krośnie (7 XII 1984) uroczyście uczczono jubileusz 
25-lecia Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Wybite na tę okazję 
pamiątkowe medale, których autorem był artysta rzeźbiarz Władysław Kandefer, 
zostały przyznane i osobiście wręczone m.in. działaczom krakowskiego Koła przez 
pomysłodawcę – mgr. Jana Krzanowskiego, prezesa Stowarzyszenia. Otrzymali 
je: prof. Józef Wojnar, prof. Stanisław Wdowiarz, prof. Jan Cząstka, mgr Henryk 
Wianecki, mgr inż. Roman Cetnarowicz, dr inż. Stanisław Szafran, Jerzy Lęcznar, 
dr inż. Józef Pietrusza, Maria Gonet-Teklińska i mgr inż. Stanisław Jamroga.

* * *

Maria Gonet-Teklińska, ur. 9 VII 1920 w Korczynie. W czasie II wojny świato-
wej jako żołnierz ruchu oporu w Związku Walki Zbrojnej i dywersji Armii Krajo-
wej ps. „Stacha” brała udział przy odbiciu więźniów w Jaśle. Pracownik Dyrekcji 
Ra�nerii Nafty i Instytutu Naftowego (od 1945), później Zarządu Inwestycji Szkół 
Wyższych w Krakowie. Członek Koła SMZK w Krakowie (od 1973), członek 
Zarządu Koła (od 1983), „Honorowy Obywatel Krosna” (1988). Członek Świato-
wego Związku Żołnierzy AK. Odznaczona Krzyżem Armii Krajowej (z Londynu), 
Krzyżem Partyzanckim, czterokrotnie Medalem Wojska Polskiego oraz Krzyżem 
Kawalerskim OOP.

* * *

Na uroczystej sesji MRN (6 IX 1985) z okazji 41. rocznicy wyzwolenia Krosna 
członkom Koła przyznano tytuł „Honorowy Obywatel Krosna”. Otrzymali go: 
prof. dr Tadeusz Wojtaszek i dr med. Jerzy Pilch. Ponadto odznaki „Za Zasługi dla 
Woj. Krośnieńskiego” nadano: mgr. inż. Romanowi Cetnarowiczowi, mgr. inż. Sta-
nisławowi Jamrodze i prof. dr. hab. Janowi Machnikowi.
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* * *

9 września 1985 r. zmarł w Krakowie w wieku 81 lat 
mgr Henryk Wianecki – emerytowany nauczyciel 
liceów, wieloletni działacz m.in. ZNP oraz ZHP, 
współzałożyciel krakowskiego Koła SMZK i zało-
życiel kroniki Koła, którą prowadził do 27 kwietnia 
1976 r.; sekretarz Koła pierwszej kadencji, zastępca 
przewodniczącego (1976-1979) i zastępca przewod-
niczącego Komisji Ekspertów i Doradców. „Hono-
rowy Obywatel Krosna” (1976), wyróżniony medalem 
pamiątkowym 25-lecia SMZK, licznymi odznacze-
niami państwowymi oraz organizacji związkowych 
i społecznych. Koło straciło jednego z najbardziej 
zaangażowanych działaczy.

* * *

W całej kadencji w działalności Koła widoczne były systematyczne działania, wyra-
żające się regularnymi spotkaniami i sezonowymi programami zebrań: 

6 XII 1983 –  Krzysztof Sojka, Historia górnictwa naftowego w Polsce; Spo-
tkanie z władzami miasta Krosna i ZG SMZK nt.: „Aktualne 
problemy rozwoju miasta Krosna”,

4 I 1984 –  Zdzisław Gil (wojewódzki konserwator zabytków), Zabytki ziemi 
krośnieńskiej i stan ich konserwacji,

8 I 1985 – Tradycyjny „opłatek”,
5 II 1985 –  Edward Fruga, Działalność Towarzystwa Gimnastycznego 

„Sokół” w Krośnie,
5 III 1985 – Jan Machnik, Archeologia regionu krośnieńskiego,
2 IV 1985 –  Zdzisław i Stanisława Łopatkiewiczowie, Maria Konopnicka i jej 

Muzeum w Żarnowcu,
7 V 1985 – Zebranie sprawozdawcze,
4 VI 1985 –  Józef Zuzak, Historia i działalność Aeroklubu Podkarpackiego 

w Krośnie,
5 XI 1985 –  Tadeusz Wojtaszek, Zagospodarowanie ziem górskich w regionie 

krośnieńskim,
3 XII –  Stanisław Wdowiarz, Józef Wojnar, Tradycje „Barbórkowe” 

w górnictwie naftowym na Podkarpaciu,
7 I 1986 – Tradycyjny „opłatek”,

Il. 16. Mgr Henryk Wianecki
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4 II 1986 –  Stanisław Jamroga, Działalność Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” w Krośnie,

4 III 1986 –  Stanisław Steliga, Perspektywy rozwoju województwa 
krośnieńskiego,

1 IV 1986 – Spotkanie z przedstawicielami Koła krośnian w Warszawie,
6 V 1986 –  Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła, które liczyło 

168 członków.

Na zebraniu tym podsumowano dotychczasową działalność i wytyczono kierunki 
na przyszłość. W wyniku wyborów ukonstytuował się nowy Zarząd Koła a prof. Sta-
nisław Wdowiarz został wybrany jednogłośnie jego przewodniczącym. 

V kadencja (1986-1989) 

Zarząd Koła: prof. dr Stanisław Wdowiarz – przewodniczący, dr Alfred Armata – 
zastępca, mgr inż. Jan Bobrzecki – zastępca, dr inż. Stanisław Szafran – sekretarz, 
mgr inż. Stanisław Jamroga – skarbnik, Jerzy Lęcznar – kronikarz, mgr inż. Roman 
Cetnarowicz, Maria Gonet-Teklińska, mgr Kazimierz Habrat, Barbara Niedzielska-
Zając, mgr inż. Albin Wojnar – członkowie.

Komisja Rewizyjna: prof. dr hab. inż. Artur Bęben – przewodniczący, 
dr inż. Lesław Bober, dr inż. Andrzej Gonet, prof. dr inż. Stanisław Jucha, Zo�a 
Taborska – członkowie.

Na uroczystej sesji MRN (12 IX 1986), która inaugurowała obchody 42. rocz-
nicy wyzwolenia miasta i doroczne „Dni Krosna”, miłym akcentem było nadanie 
uchwałą MRN członkom Koła tytułu „Honorowy Obywatel Krosna”. Otrzymali 
je: dr Alfred Armata i doc. dr hab. Tadeusz Gerlach. Uchwałą WRN przyznano 
odznaki „Za Zasługi dla Woj. Krośnieńskiego” prof. dr Stanisławowi Grochmalowi 
i mgr. Jackowi Sożyńskiemu.

12 kwietnia 1987 r., na podstawie uchwały Walnego Zebrania SMZK, tytuł 
„Honorowego Członka Stowarzyszenia” otrzymali: prof. mgr inż. Jan Cząstka 
i prof. mgr inż. Józef Wojnar.

W 1987 r., w 43. rocznicę wyzwolenia Krosna przez żołnierzy 38. Armii gen. 
płk. K. S. Moskalenki, podczas obchodów „Dni Krosna” (11 IX 1987) uchwałą 
MRN tytuły „Honorowy Obywatel Krosna” otrzymali: prof. dr hab. Jan Machnik 
i mgr inż. Kazimierz Krzanowski. Natomiast odznaki „Za Zasługi dla Woj. Kro-
śnieńskiego” otrzymali: mgr inż. Stanisław Jamroga (odznaka I stopnia) i dr Lesław 
Bober (odznaka II stopnia).

* * *

Kazimierz Krzanowski, mgr inż., ur. 15 III 1925 w Krośnie. Absolwent LO 
im. M. Kopernika w Krośnie (1945), studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach, (mgr inż. elektryk 1951). Praca zawodowa PBE „ELBUD” 
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w Krakowie (dyrektor techniczny 1963-1976). Członek 
założyciel Koła SMZK w Krakowie, wieloletni czło-
nek Zarządu, wiceprzewodniczący (od 2005), „Hono-
rowy Obywatel Krosna” (1987), „Honorowy Członek 
SMZK” (1999). Wyróżniony m.in. złotymi odznakami: 

„Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa”, „Zasłużony 
dla Energetyki”, „Zasłużony dla Budownictwa i PMB”, 

„Zasłużony dla ELBUD”. Odznaczony Krzyżem Kawa-
lerskim OOP, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalami 
X-lecia i XL-lecia PRL. Będąc kierownikiem budów, 
prowadził modernizację i budowę linii wysokich napięć 
w rejonie Krosna i całej Polski południowej, budowę 
linii i stacji transformatorowych dla Krośnieńskich 
Hut Szkła, Elektrowni w Solinie i innych. 

* * *

Podczas obchodów kolejnych „Dni Krosna” uchwałą MRN (9 IX 1988) tytuły 
„Honorowy Obywatel Krosna” otrzymali: Maria Gonet-Teklińska i Emilia Magura, 
natomiast odznakę „Za Zasługi dla Woj. Krośnieńskiego” przyznano mgr inż. Janowi 
Bobrzeckiemu, mgr. Kazimierzowi Habratowi i dr. inż. Czesławowi Nowotarskiemu. 
Ponadto w dworku Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu odbyło się uroczyste 
zebranie SMZK z udziałem członków Kół z Krosna, Krakowa i Warszawy, na którym 
przewodniczący SMZK w Krośnie mgr Adolf Marczak wręczył okolicznościowe 
adresy z gratulacjami i wyrazami uznania za społeczne zaangażowanie w realizacji 
zadań organizacji. Z krakowskiego Koła adresy otrzymali: prof. mgr inż. Jan Cząstka, 
mgr inż. Roman Cetnarowicz, prof. dr Stanisław Grochmal, dr inż. Stanisław Szafran, 
Jerzy Lęcznar i mgr inż. Albin Wojnar.

* * *

Albin Wojnar, mgr inż., ur. 25 XII 1949 w Dobru-
cowej. Absolwent LO im. Marii Konopnickiej 
w Jedliczu (1967). Studia na Wydziale Wiertniczo-
Naftowym AGH w Krakowie (1967-1973), na któ-
rym podjął pracę zawodową jako asystent. Obecnie 

– starszy wykładowca na Wydz. Wiertnictwa, Nafty 
i Gazu. W SMZK od 1974 r., członek Zarządu Koła 
od 1976 r. Pracował w Komisji Informacji i Propa-
gandy (1976-1983) i był przewodniczącym Komisji 
ds. Młodzieży (1983-1986). 

Il. 17. Mgr inż. Kazimierz 
Krzanowski

Il. 18. Mgr inż. Albin Wojnar
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* * *

Przeglądając zapis kronikarski można wyciągnąć wniosek, że organizowanie wszel-
kiego rodzaju spotkań Koła było proste i łatwe. Jednak dodając do tego tła lata, 
w których się one odbywały, okaże się, iż nie były one proste. Piętrzyły się bowiem 
najrozmaitsze trudności, szczególnie w zakresie zaopatrzenia konsumpcyjnego. 
Potwierdzeniem jest pismo (wysyłane wielokrotnie) kierowane do Urzędu Miasta 
Krakowa z prośbą o umożliwienie zakupu artykułów konsumpcyjnych na organi-
zowane przez Koło tradycyjne „Spotkanie Noworoczne”.

W kadencji tej zrealizowano ciekawy program spotkań o następującej tematyce: 

3 VI 1986 –  Stanisław Jucha, Historia i legendy zamku odrzykońskiego i wsi 
Odrzykoń,

7 X 1986 – Stanisław Jamroga, Jerzy Lęcznar, „Dni Krosna ‘86”,
4 XI 1986 – Alfred Armata, Wspomnienia z pobytu w Australii,
2 XII 1986 – Adolf Marczak, Nafta w literaturze pięknej,
6 I 1987 – Tradycyjne „Spotkanie Noworoczne”,
3 II 1987 –  Marian Terlecki, Wielcy i zasłużeni krośnianie XIX i początku 

XX wieku, 
3 III 1987 –  Stanisław Grochmal, Alfred Armata, Wartości odżywcze i lecz-

nicze roślin uprawianych w ogrodach,
7 IV 1987 – Wspomnienie o prof. dr. Stanisławie Wdowiarzu,
5 V 1987 – Zebranie sprawozdawcze Koła, 
2 VI 1987 –  Stefan Wacnik, Stanisław Giemzowski, Reminiscencje z podróży 

po świecie (Chiny, Kuba i…), 
6 X 1987 –  Stanisław Jamroga, Wydarzenia kulturalne w Krośnie w ubie-

głym sezonie,
3 XI 1987 – Stanisław Grochmal, Wspomnienia z ponad pół wieku,
1 XII 1987 –  Stanisław Dąbrowa-Kostka, Ruch oporu na ziemi krośnieńskiej 

w przeżyciach jego uczestników,
5 I 1988 – Tradycyjne „Spotkanie Noworoczne”,
2 II 1988 –  Jan Machnik, Z najnowszych badań archeologicznych w regionie 

krośnieńskim,
1 III 1988 – Stanisław Jucha, Kierunki współpracy AGH z woj. krośnieńskim, 
5 IV 1988 –  Stanisław Jucha, Rola gospodarcza woj. krośnieńskiego 

w Makroregionie Południowo-Wschodnim, 
3 V 1988 – Zebranie sprawozdawcze Koła, 
7 VI 1988 – Marian Terlecki, Udział krośnian w Powstaniu Styczniowym,
4 X 1988 – Stanisław Jamroga, „Dni Krosna ‘88”, 
8 XI 1988 –  Stanisław Jucha, Krośnieńskie w okresie rodzącej się 

niepodległości, 
6 XII 1988 – Spotkanie z przedstawicielami Koła krośnian w Warszawie,
10 I 1989 – Tradycyjne „Spotkanie Noworoczne”,
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7 II 1989 – Adolf Marczak, Zbigniew Piotrowski, Krosno dziś i jutro, 
7 III 1989 – Stanisław Panek, Wspomnienia z trudnych lat okupacji, 
4 IV 1989 –  Stanisław Steliga, Stanisław Jucha, Perspektywy rozwoju 

woj. krośnieńskiego,
2 V 1989 – Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

2 maja 1989 r. w budynku „NAFTY” odbyło się Walne Zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze Koła. Wybrano nowy jego Zarząd. Przewodniczącym został 
dr Alfred Armata.

VI kadencja (1989-1992)

Zarząd: dr Alfred Armata – przewodniczący, mgr inż. Jan Bobrzecki – zastępca, 
mgr inż. Roman Cetnarowicz – zastępca, dr inż. Stanisław Szafran – sekretarz, 
mgr inż. Stanisław Jamroga – skarbnik; członkowie: mgr Jerzy Domański, Maria 
Gonet-Teklińska, Kazimiera Gumińska-Grochmal, mgr Kazimierz Habrat, Jerzy 
Lęcznar – kronikarz, mgr inż. Kazimierz Krzanowski, prof. dr hab. Jan Machnik.

Komisja Rewizyjna: prof. dr hab. inż. Artur Bęben – przewodniczący, 
dr inż. Lesław Bober, dr inż. Andrzej Gonet, Zo�a Taborska – członkowie.

Podobnie jak w latach poprzednich Zarząd przyjął program działania Koła na naj-
bliższą kadencję. Podtrzymano tradycyjne spotkania członków w każdy pierwszy 
wtorek miesiąca dla wysłuchania prelekcji oraz dyskusji na tematy określone celami 
statutowymi i interesujące członków. W programie eksponowano potrzebę utrzy-
mywania stałych kontaktów z krośnieńskimi środowiskami decyzyjnymi, gospodar-
czymi i społecznymi oraz działania na rzecz ziemi krośnieńskiej. 

Uroczyste spotkania krośnian „Na rodzinnej ziemi” odbywały się zawsze z okazji 
wrześniowych „Dni Krosna”, zaś MRN odbywała uroczystą sesję, podsumowując 
dokonania minionego roku pracy, wskazując osiągnięcia, problemy do rozwiązania, 
wyznaczając nurty działań programowych oraz wyróżniając zasłużonych. W uro-
czystej sesji MRN brali liczny udział miejscowi działacze gospodarczy i społeczni 
oraz delegacje krośnian przybyłe spoza Krosna.

* * *

Alfred Armata, dr nauk rolniczych, ur. 14 XII 1918 w Krośnie. Absolwent LO 
im. M. Kopernika w Krośnie (1939), studia w Uniwersytecie Jagiellońskim na 
Wydz. Rolniczym (1945-1949). Asystent w Katedrze Ogrodnictwa (1947-1950), 
dyrektor Zakładu w Instytucie Sadownictwa (1951-1960), starszy asystent i adiunkt 
w Wyższej Szkole Rolniczej (od 1961), doktorat (1972). Stała współpraca ze Spół-
dzielczością Przetwórstwa Owocowego w Krośnie i w Korczynie. Biegły sądowy 
i rzeczoznawca w ramach Stowarzyszenia Inż. i Techn. Ogrodnictwa. Członek SMZK 
w Krakowie (od 1977), wiceprzewodniczący (1979-1983) i przewodniczący Koła 
(1989-1992), „Honorowy Obywatel Krosna” (1986) i „Honorowy Członek SMZK” 
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(1990). Wyróżniony złotymi odznakami: „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”, „Zasłu-
żony Działacz Ruchu Spółdzielczego” oraz srebrną odznaką „Za zasługi dla ziemi 
krakowskiej”. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

* * *

W uroczystej sesji MRN (9 IX 1989) z okazji „Dni Krosna ‘89” brała udział dele-
gacja Koła krakowskiego. Sekretarz Zarządu dr inż. Stanisław Szafran przekazał 
uczestnikom gratulacje i pozdrowienia następującej treści:

Szanowny Panie Przewodniczący, 
Dostojni Członkowie Miejskiej Rady Narodowej, 
Panie, Panowie! 

Jeśli się chce myśleć o przyszłości, trzeba spoglądać wstecz, żeby wiedzieć 
jaką drogę się przeszło, jakie trudności się pokonało i gdzie skierować 
następny krok. Dni Krosna są tym szczególnym momentem w życiu Miasta 
i Regionu Krośnieńskiego, w którym zbiegają się nasze myśli na dokona-
niach i osiągnięciach naszej Małej Ojczyzny w zakresie kultury i gospodarki. 
Sięgamy również myślami do czasów przeszłych, w tym do czasów naszej 
młodości, by z doświadczeń historii czerpać wskazówki do kształtowania 
przyszłości.

Na Dni Krosna z odległych stron zbiegają się dzieci tej Ziemi, które wyszły 
przed laty z tego gniazda, a dziś chcą pokłonić się ludziom i miejscom kształ-
tującym ich osobowości, hartującym ich charaktery, formującym część ich 
biogra±i. W tych miejscach uzyskaliśmy swoistą orientację magnetyczną, 
która niezależnie od późniejszych losów, zawsze wskazuje drogi powrotu 
i wiąże silnymi więzami emocjonalnymi nasze życie z losami drogiej nam 
Małej Ojczyzny. Tu stawialiśmy pierwsze kroki, uczyliśmy się mowy, modlitwy 
i pracy, tu zdobywaliśmy nasze doświadczenia, tu uczyliśmy się szacunku 
do ludzi i w trudzie zdobywanego chleba. Tu przeżywaliśmy swoje pierwsze 
przyjaźnie i miłości, tu otrzymaliśmy bilety na naszą późniejszą drogę życiową.

Tak wiele wątków łączy nas i sprowadza corocznie z Krakowa i innych 
miejsc do Krosna, by zakorzenioną w tradycji oraz własnej historii więź 
z Ziemia Krośnieńską umocnić. Przybywamy corocznie, by pokłonić się tej 
Ziemi i oddać szacunek ludziom, którzy w codziennym trudzie ją wzboga-
cają i sprawiają, że jest zasobniejsza i piękniejsza. Benedykt Chmielowski 
w Nowych Atenach mówi: „…Koń jaki jest każdy widzi…”. Jakie jest Krosno 
w swoich dniach 1989 r. można zobaczyć na pierwszy rzut oka: widzimy 
świeżo odnowione zabytki Starówki z symbolami Krosna – wieżą kościoła 
farnego, odnowione kamienice w rejonie Rynku, odrestaurowaną Kaplicę 
Oświęcimów itd. Bardzo nas to raduje i wszystkim tym, którzy do tego się 
przyczynili swoją wiedzą, chęciami i możliwościami działania, szczerze i ser-
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decznie dziękujemy. Jest jeszcze wiele spraw i problemów do rozwiązania, ale 
wierzymy, że przy tak silnej woli konstruktywnego działania na rzecz Ziemi 
Krośnieńskiej jak dotychczas, znajdą się możliwości ich pokonania.

My, krakowscy Krośnianie, chcemy nie tylko słowem, ale i czynem, w miarę 
naszych możliwości i umiejętności, przyczyniać się do rozwoju naszej pięknej 
Małej Ojczyzny, bowiem z niej tak wiele wynieśliśmy, a mówiąc słowami 
naszego rodaka prof. Pigonia – przede wszystkim „…ten wielki szacunek 
dla rzetelnego mozołu pracy, nie dla siebie podejmowanej, nie wykrętnej, ale 
najuczciwszej. W niej sumienność niewyrachowaną nauczyliśmy się uważać 
za wartość, za gwiazdę przewodnią”. 

Mówi się i odczuwa, że czas dzisiejszy jest trudny i ciężki. Retrospekcja 
wskazuje jednak, że czasy były ciężkie zawsze, a sztuka Michała Bałuckiego 

„Ciężkie czasy” nie schodzi ze sceny dziejów. Jeśli mimo ciężkich czasów 
w Krośnie widzimy tak duże dokonania, to znaczy, że trudne warunki bar-
dziej mobilizują i zmuszają do większego wysiłku. Tym większą satysfakcję 
odczuwamy z osiągniętych wyników. 

Z okazji Dni Krosna 1989 pragnę w imieniu Zarządu i wszystkich człon-
ków krakowskiego Koła Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej 
złożyć Władzom Miasta Krosna i województwa krośnieńskiego, społeczeństwu 
krośnieńskiemu, najserdeczniejsze gratulacje i pozdrowienia. Przekazujemy 
Wam wyrazy wysokiego uznania za dokonania minionego okresu. Chylimy 
czoła przed tymi, którzy swoją myślą i czynem sprawiają, że Krosno i region 
krośnieński jest dziś inny i piękniejszy niż choćby przed rokiem. Składamy 
równocześnie najlepsze życzenia dalszych znakomitych osiągnięć w nowych 
warunkach transformacji politycznej i gospodarczej Kraju. Życzymy Wam 
pokonania wszystkich problemów piętrzących się w codziennej pracy. 

Wszystkim życzymy, żeby czas był lepszy, a rok dobry – oby był dobry!

Z okazji „Dni Krosna”, uchwałą MRN (9 IX 1989), przyznano tytuły „Honorowy 
Obywatel Krosna” dr. inż. Stanisławowi Szafranowi i Barbarze Niedzielskiej-Zając. 
Przyznano też odznaki „Za Zasługi dla Woj. Krośnieńskiego”, które otrzymali: 
mgr inż. Roman Cetnarowicz i prof. dr Stanisław Grochmal (odznaka I stopnia) 
oraz Eugenia Lęcznar i Zo�a Taborska (odznaka II stopnia). 

W trakcie kadencji Koło nawiązało przyjazne kontakty z Towarzystwem Miło-
śników Lwowa. Liczne grono członków w swojej pracy zawodowej utrzymywało 
bliskie kontakty z władzami, instytucjami i przedsiębiorstwami województwa kro-
śnieńskiego, służąc wiedzą i umiejętnościami rozwojowi ziemi krośnieńskiej. Utrzy-
mywano stałe kontakty z władzami miejskimi i wojewódzkimi oraz ZG Stowarzysze-
nia w Krośnie. Wyrazem tego było zorganizowanie obchodów jubileuszu 90-lecia 
Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie (21-23 IX 1990). Zarząd Koła zaproponował 
wsparcie przemian zachodzących w naszym kraju, a idąc za wnioskami członków 
Koła, przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na powiększenie „Funduszu Mazowiec-
kiego”. Zorganizowano też zbiórkę na wsparcie Funduszu Renowacji Cmentarza 
Orląt Lwowskich we Lwowie.
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8 maja 1990 r. koło liczyło 171 członków. Nie był to jednak realny obraz, gdyż 
wiele osób zapisanych nie wykazywało większej aktywności. Wyrażono podzięko-
wanie Dyrekcji Poszukiwań Nafty i Gazu w Krakowie za nieodpłatne udostępnianie 
Kołu lokalu Klubu na zebrania.

Na zebraniu Koła (10 IX 1990) zaproponowano zmiany w statucie SMZK. Pro-
pozycje, przesłane do ZG w Krośnie, zostały zaakceptowane przez Walne Zebranie 
korporacji.

7 października 1990 r., na podstawie uchwały Walnego Zebrania SMZK, tytuł 
„Honorowy Członek Stowarzyszenia” otrzymali: dr Alfred Armata i Maria Kahl.

Sąd Wojewódzki w Krośnie (Wydział I Cywilny) dokonał (29 I 1991) wpisu 
do rejestru stowarzyszeń zmiany statutu SMZK uchwalone na zebraniu w dniu 
7 października 1990 r., zgodnie z nową wersją statutu przedłożoną do akt sprawy. 

W § 4 rozdz. I Statutu czytamy: SMZK ma prawo zakładania Oddziałów i Kół 
według zasad organizacyjnych, przewidzianych w niniejszym statucie. 

Paragraf § 21 podkreśla, iż Oddziały i Koła mogą powstawać za zgodą 
Zarządu Głównego SMZK w miejscowościach, w których liczba członków 
Stowarzyszenia przekracza 10 osób ±zycznych. Oddziały nie mniejsze niż 
15-osobowe posiadają osobowość prawną. 

W § 13 podkreślono, że członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być 
osoby wybitnie zasłużone dla Ziemi Krośnieńskiej. Godność członka hono-
rowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Głównego. Członkowie 
honorowi zwolnieni są od obowiązku płacenia składek członkowskich. 

W § 33 zaznaczono, że Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium w 
składzie 7 osób w tym: prezesa, 2-ch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. 

Od daty rejestracji nowego Statutu SMZK zmieniono status Kół terenowych na 
Oddziały oraz w miejsce funkcji dotychczasowego przewodniczącego Koła wpro-
wadzono prezesa Oddziału.

W minionej kadencji zrealizowano spotkania z następującymi tematami: 

6 VI 1989 – Marian Konieczny, Spotkanie autorskie, 
3 X 1989 – Jerzy Lęcznar, „Dni Krosna ‘89”, 
7 XI 1989 –  Spotkanie z prof. dr. hab. inż. Jerzym Kowalczukiem, przewod-

niczącym Krakowskiego Klubu Towarzystwa Przyjaciół Lwowa,
5 XII 1989 – Józef Pietrusza, Znani i nieznani naftowcy krośnieńscy,
9 I 1990 – Tradycyjne „Spotkanie Noworoczne”,
6 II 1990 –  Andrzej Kosiek, Wojciech Portius, wybitny mieszczanin i kupiec 

krośnieński XVII wieku,
6 III 1990 – Zdzisław Gil, Dworki podkarpackie,
3 IV 1990 – Edward Długosz, Perspektywy rozwoju Iwonicza-Zdroju,
8 V 1990 – Zebranie sprawozdawcze Koła,
5 VI 1990 –  Krzysztof Sojka, Wspomnienia z działalności konspiracyjnej 

na Podkarpaciu,
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2 X 1990 – Spotkanie z prezydentem miasta Krosna inż. Romanem Buchtą,
6 XI 1990 – Marian Konieczny, Spotkanie autorskie,
4 XII 1990 – Reminiscencje z jubileuszu 90-lecia LO w Krośnie,
8 I 1991 – Tradycyjne „Spotkanie Noworoczne”,
5 II 1991 – Zdzisław Gil, Zabytkowe dworki z okolic Krosna,
5 III 1991 – Andrzej Kosiek, Sławni a nieznani krośnianie,
2 IV 1991 – Alfred Armata, Drzewa i krzewy odporne na choroby,
7 V 1991 – Zebranie sprawozdawcze Koła, 
4 VI 1991 –  Beata Łopatkiewicz, Działalność Towarzystwa Gimnastycznego 

„Sokół” w Krośnie,
1 X 1991 – Jan Machnik, Najnowsze odkrycia archeologiczne w Małopolsce,
5 XI 1991 – Wspomnienie o mgr. inż. Stanisławie Jamrodze,
3 XII 1991 – Stanisław Grochmal, Rehabilitacja w leczeniu narządów ruchu,
7 I 1992 – Tradycyjne „Spotkanie Noworoczne”,
5 II 1992 –  Józef Kusiba, Narciarstwo w Bieszczadach i Beskidzie Niskim 

dawniej i dziś,
3 III 1992 – Jacek Sożyński, Polskie naftowe organizacje techniczne,
7 IV 1992 –  Andrzej Kosiek, Życie kulturalne i towarzyskie dawnego 

Iwonicza-Zdroju, 
5 V 1992 – Zebranie sprawozdawcze Koła,
2 VI 1992 –  Lesław Bober, Problemy hydrogeologiczne i geomorfologiczne 

Podkarpacia,
6 X 1992 –  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. ReÍeksje ze spotkania 

Miłośników Ziemi Krośnieńskiej Krosno – 1992.

6 października 1992 r. na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym krakow-
skiego Oddziału wybrano nowy Zarząd na kolejną kadencję, powierzając funkcję 
prezesa prof. zw. dr. hab. inż. Arturowi Bębnowi.

VII kadencja (1992-1995) 

Zarząd Oddziału: prof. zw. dr hab. inż. Artur Bęben – prezes, mgr inż. Jan Bobrzecki 
– wiceprezes, mgr inż. Roman Cetnarowicz – wiceprezes, dr inż. Stanisław Szafran 
– sekretarz, mgr Kazimierz Habrat – skarbnik, Jerzy Lęcznar – kronikarz; członkowie 
Prezydium: dr Alfred Armata, mgr Kazimierz Grochmal, prof. dr inż. Ryszard Wol-
wowicz; członkowie Zarządu: dr inż. Leszek Bober, Stanisław Giemzowski, Miro-
sława Gunia, mgr inż. Kazimierz Krzanowski, mgr Zdzisław Kubit, prof. dr hab. Jan 
Machnik, mgr Jolanta Makowska, dr inż. Andrzej Myśko, dr inż. Czesław Nowo-
tarski, mgr inż. Albin Wojnar, prof. dr hab. Kazimierz Zając.

Komisja Rewizyjna: Zo�a Taborska – przewodnicząca, Danuta Nowicka-Bober, 
dr inż. Czesław Rybicki, mgr Stefan Wacnik – członkowie.
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* * *

Artur Bęben, prof. zw. dr hab. inż., ur. 1 I 1930 w Turaszówce (od 1972 dz. Krosna). 
Absolwent Gimnazjum im. M. Kopernika w Krośnie (1947) i LO im. S. Konarskiego 
w Oświęcimiu. Studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale 
Elektromechanicznym (później Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa; mgr inż., 
mechanik górniczy 1955). Praca zawodowa: AGH (od 1953 i nadal) Wydział Inży-
nierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych, Trans-
portowych, dr – AGH 1963; dr hab. – AGH 1966; prof. (tytuł) – 1973; prof. zw. 
(tytuł) – 1989. Wypromowanych doktorów – 13; stanowiska: profesor (1973), pro-
fesor zwyczajny (1989); kierownik Zakładu Maszyn Odkrywkowych i Wiertni-
czych AGH 1964-1990; kierownik Wydziałowego Studium Doktoranckiego AGH 
1972-1981; współzałożyciel Punktu Konsultacyjnego Studiów dla Pracujących 
w Krośnie (1961), prodziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (obecna 
nazwa) AGH 1975-1981; dziekan Wydziału IMiR AGH 1987-1990; Senat AGH 

– członek 1991-2000; prorektor ds. nauczania AGH 1981-1984; członek Państwowej 
Rady Górnictwa przy Urzędzie Rady Ministrów – członek stały 1984-1992, Komi-
tet Górnictwa PAN – członek 1977-1990, członek prezydium 1981-1990; Sekcja 
Mechanizacji Górnictwa KG PAN – członek od 1977, przewodniczący w/w Sekcji 
1981-1990; Sekcja Wiertnictwa i Eksploatacji Surowców Płynnych KG PAN – czło-
nek 1978-1980; Sekcja Górnictwa Odkrywkowego KG PAN – członek od 2000; 
Rada Naukowa Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa – członek 1976-1991 
i innych rad naukowych. 

Il. 19. Prof. zw. dr hab. inż. Artur Bęben i jego karykatura 
wykonana przez Antoniego Wasilewskiego
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Członek SMZK w Krakowie od chwili założenia (1973), przewodniczący Komi-
sji Rewizyjnej (1986-1992), prezes Oddziału krakowskiego (1992-2009), „Honorowy 
Obywatel Krosna” (1983), „Honorowy Członek SMZK” (1996). Wyróżniony odzna-
kami regionalnymi: „Zasłużony dla województw…”: rzeszowskiego, krośnieńskiego, 
nowosądeckiego, katowickiego, kieleckiego, opolskiego, bydgoskiego, „Za Pracę 
Społeczną dla Miasta Krakowa” (złota) i „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej” (złota). 
Odznaczony odznakami resortowymi: odznaka (brązowa i złota) „Zasłużony dla 
Górnictwa RP”, „Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa”, „Budow-
niczy Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego”, „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej” (2008) i innymi. Wyróżniony: Medalem prof. Bolesława Krupińskiego 
– „Za Zasługi dla Górnictwa i Jego Rozwoju” przez Państwową Radę Górnictwa, 
„Honorową Szpadą Górniczą” i „Honorowym Kordzikiem Górniczym KADRA”. 
Posiada stopień Generalnego Dyrektora Górniczego I Stopnia.

W uznaniu zasług został uhonorowany wieloma nagrodami Ministra Szkolnictwa 
Wyższego i Rektora AGH oraz odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Meda-
lem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem XL-lecia PRL, tytułem honorowym 

„Zasłużony Nauczyciel PRL”, Krzyżem Kawalerskim, O�cerskim i Komandorskim 
OOP oraz wyróżniony innymi odznaczeniami resortowymi i medalami wojskowymi.

* * *

Na Zebraniu podjęto szereg uchwał, z których należy wymienić: 

1. Postanawia się kontynuować spotkania członków i sympatyków koła w każdy 
wtorek miesiąca w lokalu „Nafty”, ul. Lubicz 25. 

2. Utrzymywać i pogłębiać współpracę z Zarządem Głównym w Krośnie 
oraz Oddziałami w Warszawie i Wrocławiu. 

3. Propagować tradycje i piękno Krosna i ziemi krośnieńskiej poprzez organi-
zowanie odczytów, spotkań i wycieczek.

4. Reklamować osiągnięcia kulturalne i gospodarcze tego regionu.
5. Wspomagać Krosno i ziemię krośnieńską inicjatywami naszych członków 

i służyć fachową pomocą naszych specjalistów. 
6. Wzmocnić i uatrakcyjnić nabór nowych członków. 
7. Podnieść składkę członkowską do wysokości 5000 zł miesięcznie.

25 kwietnia 1993 r. odbyło się w Krośnie Walne Zebranie sprawozdawczo-wybor-
cze, na którym w uznaniu wieloletniej i aktywnej działalności tytuły „Honorowego 
Członka SMZK” otrzymali: prof. dr hab. Stanisław Grochmal, dr inż. Stanisław 
Szafran i Jerzy Lęcznar.

Zarząd Oddziału zwrócił się z prośbą (pismo z 21 IX 1993) do JM Rektora 
AGH prof. Mirosława Handke o wyrażenie zgody na nieodpłatne zlokalizowanie 
siedziby Zarządu Oddziału SMZK w budynku Akademii Górniczo-Hutniczej. 
5 października 1993 r. otrzymano zgodę JM Rektora AGH. Dzięki temu w sezo-
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nie 1994/1995 zebrania członków Oddziału odbywały się (i odbywają do chwili 
obecnej) w pawilonie A-0, I piętro, pokój 143, za dodatkową zgodą Dziekana 
ówczesnego Wydziału Wiertniczo-Naftowego.

17 kwietnia 1995 r. zmarł prof. dr med. Stanisław Grochmal, jeden z pionierów 
rehabilitacji leczniczej, wybitny naukowiec, lekarz społecznik, o�cer AK, poeta. 
Pracował jako lekarz, dydaktyk, należał do różnych towarzystw naukowych, zawsze 
jednak służył ludziom jako oddany społecznik, a sprawie rehabilitacji ludzi niepełno-
sprawnych poświęcił się bez reszty. W dowód uznania za wybitne zasługi oraz głę-
boką więź z ziemią krośnieńską, a w szczególności z rodzinną Korczyną i Krosnem, 
Rada Gminy w Korczynie na sesji 27 grudnia 2004 r. podjęła uchwałę, aby nowo 
powstający szlak turystyczny nosił nazwę „Szlak turystyczny prof. dr. Stanisława 
Grochmala”. Pisał także wiersze – już w gimnazjum jako redaktor naczelny pisma 

„Wzloty” (1929). Drukiem ukazały się dwa tomiki jego wierszy „Tęczowa droga” 
(1994) i „Ścieżki życia” (1997 – pośmiertnie)12. 

* * *

Stanisław Grochmal, prof. dr hab. med., 
ur. 13 IV 1911 w Jureczkowej; zm. 17 IV 1995. 
Absolwent Gimnazjum Humanistycznego w Kro-
śnie (1929), studia na Wydziale Lekarskim Uni-
wersytetu w Poznaniu (dyplom lekarza 1935, 
dr medycyny „exima cum laude” 1937). Służba 
wojskowa w Szkole Podchorążych w Warsza-
wie (1935). Powołany jako ppor. rez. do czyn-
nej służby wojskowej – do szpitala w Warszawie 
(IV 1937), później do 5. Szpitala Okręgowego 
w Krakowie (1937) i jako asystent Zakładu Pato-
logii Ogól. i Dośw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(od 1 II 1939). W kampanii wrześniowej lekarz 
16 pp; cały okres okupacji przebywał w Tuchowie 
k. Tarnowa, pracując jako kierownik Szpitala Epi-
demiologicznego i Ośrodka Zdrowia. Równocze-
śnie działał w konspiracji. 

Po wojnie (od 1945) pracował w Krakowie w Szpitalu św. Łazarza; został st. asy-
stentem i adiunktem w Klinice Chorób Nerwowych Akademii Medycznej (od 1950). 
Był kierownikiem Katedry Fizjologii w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego 
(1954-1956), z-cą prof. (1954), docentem (1962), rektorem Uczelni (1965-1968) 
i profesorem nadzwyczajnym nauk med. (1968). W 1972 r. przeszedł do pracy 
w Akademii Medycznej w Krakowie jako kierownik Oddziału Rehabil. w Instytu-
cie Neurologii, gdzie pracował do emerytury (1981). Społecznie czynny w wielu 
fundacjach, m.in. w Fundacji na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu w Krako-

12  „Gazeta Wyborcza”; Kraków 2005 (nr z 28 IV). 

Il. 20. Prof. dr hab. med. Stanisław 
Grochmal
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wie (odznaczony przez Fundację dyplomem „Virtuti Medicinali”; 1994). Był też 
współzałożycielem, a później w Zarządzie dyrektorem ekonomicznym, Fundacji im. 
Brata Alberta w Radwanowicach. Członek SMZK w Krakowie (od 1973), „Hono-
rowy Obywatel Krosna” (1978), „Honorowy Członek SMZK” (1993). Wyróżniony 
m.in. złotą odznaką „Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa”, „Za Wzorową Pracę 
w Służbie Zdrowia”, „Zasłużony Lekarz PRL”. Odznaczony Orderem Virtuti Militari 
V kl., Krzyżem Partyzanckim, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem 
Armii Krajowej, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim OOP.

* * *

W okresie kadencji zrealizowano spotkania z następującymi tematami: 

3 XI 1992 – Zdzisław Gil, Dwory i dworki ziemi krośnieńskiej, 
1 XII 1992 – Stanisław Roman, 600 lat Korczyny – historia i współczesność,
5 I 1993 – Tradycyjne „Spotkanie Noworoczne”, 
2 II 1993 – Helena Pelczarowa, Sylwetka bł. bp. Józefa Sebastiana Pelczara,
2 III 1993 – Andrzej Kosiek, Dr Juliusz Ross, historyk sztuki i regionalista,
6 IV 1993 – Józef Kusiba, Harcerstwo na ziemi krośnieńskiej,
4 V 1993 – Doroczne Zebranie sprawozdawcze,
1 VI 1993 –  Marian Terlecki, Dowódcy Powstania Styczniowego związani 

z Krosnem i regionem,
5 X 1993 –  Jerzy Lęcznar, XX lat działalności krakowskiego Oddziału Sto-

warzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej,
2 XI 1993 – Artur Bata, Problemy Euroregionu Podkarpackiego,
7 XII 1993 –  Adolf Marczak, Aleksander Fredro wobec ziemi krośnieńskiej 

– w 200. rocznicę urodzin pisarza, 
4 I 1994 – Tradycyjne „Spotkanie Noworoczne”,
1 II 1994 – Jan Czajkowski, Historia szpitalnictwa w Krośnie,
1 III 1994 – Józef Kusiba, Gen. Ludomił Rayski i jego związki z Krosnem,
5 IV 1994 –  Artur Bata, Ukraińcy na Podkarpaciu – aspekty historyczne 

i teraźniejszość,
10 V 1994 – Doroczne Zebranie sprawozdawcze,
7 VI 1994 – Ryszard Wolwowicz, 140 lat przemysłu naftowego w Polsce,
4 X 1994 – Andrzej Kosiek, Józef Piłsudski i jego związki z Krosnem,
8 XI 1994 –  Zygmunt Rygiel, Rezerwaty i pomniki przyrody na terenie 

Krośnieńskiego, 
6 XII 1994 –  Ryszard Czekajowski, Ochotnicza Kompania Harcerska 

w II Obronie Lwowa (IX 1939),
9 I 1995 – Tradycyjne „Spotkanie Noworoczne”,
7 II 1995 – Artur Bata, Problemy Euroregionu Karpackiego,
7 III 1995 –  Kazimierz Zając, Dr Kamil Bogacki – lekarz i działacz 

społeczny, 
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4 IV 1995 –  Jan Czajkowski, Z powojennych dziejów szpitalnictwa 
w Krośnie,

9 V 1995 – Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

9 maja 1995 r. odbyło się Zebranie sprawozdawczo-wyborcze krakowskiego 
Oddziału SMZK, na którym wybrano nowy Zarząd. Funkcję prezesa powierzono 
ponownie prof. zw. dr. hab. inż. Arturowi Bębnowi.

VIII kadencja (1995-1998) 

Zarząd Oddziału: prof. zw. dr hab. inż. Artur Bęben – prezes, mgr inż. Jan 
Bobrzecki – wiceprezes, mgr inż. Roman Cetnarowicz – wiceprezes, dr inż. Stani-
sław Szafran – sekretarz, mgr Kazimierz Habrat – skarbnik; członkowie: dr Alfred 
Armata, mgr Kazimierz Grochmal, Mirosława Gunia, mgr inż. Kazimierz Krza-
nowski, prof. dr inż. Ryszard Wolwowicz, dr inż. Andrzej Myśko, Barbara Nie-
dzielska-Zając, Zo�a Buda, prof. dr hab. inż. Ludwik Zawisza, Edmund Tutsch, 
dr inż. Leszek Bober. 
Komisja Rewizyjna: Zo�a Taborska – przewodnicząca, członkowie: Julia Haniebnik, 
dr inż. Czesław Rybicki, prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet, mgr Zdzisław Kubit.

* * *

Kazimierz Habrat, mgr, ur. 18 VI 1937 w Krośnie. 
Absolwent LO im. M. Kopernika w Krośnie (1955), 
studia w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydz. 
Mat.-Fiz.-Chem. (mgr matematyki 1961). Praca 
zawodowa – nauczyciel matematyki w Technikum 
Mechanicznym im. Szczepana Humberta w Kra-
kowie (1961-1998). Skarbnik SMZK w Krakowie 
(od 1992). „Honorowy Członek SMZK” (1996). 
Sekretarz Zarządu Środowiskowego AZS i Klubu 
AZS-AWF (1968-1991), członek ZG ZNP (od 2002), 
przew. Małopolskiej Sekcji Emer. i Renc. ZNP 
(od 1998). Wyróżniony m.in. złotymi odznakami: 
AZS, ZNP, „Za Pracę Społeczną dla m. Krakowa”, 
„Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, „Zasłużony 

Działacz Kultury Fizycznej”, odznaką „Za Zasługi dla Woj. Krośnieńskiego” (1988) 
i innymi. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym i Srebrnym Krzyżem 
Zasługi, Medalem XL-lecia PRL i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

Il. 21. Mgr Kazimierz Habrat
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* * *

Na Zebraniu zaakceptowano plan pracy na nową kadencję z podkreśleniem utrzy-
mywania nadal kierunków działań sprawdzonych w poprzednich latach. Wskazano, 
aby spotkania rozpoczynały się informacją na tematy związane z ziemią krośnieńską 
w oparciu o regionalną prasę. Ten obowiązek powierzono kol. Jerzemu Lęcznarowi. 
Zaproponowano, aby dołożyć starań w udostępnieniu kaset wideo z nagraniami 
związanymi tematycznie z ziemią krośnieńską, co zostało przyjęte z dużym zado-
woleniem. Prezes zawnioskował, aby władzom Stowarzyszenia w Krośnie przekazać 
podziękowania za pomoc i dużą życzliwość w rozwiązywaniu wewnętrznych potrzeb 
Oddziału krakowskiego. 

* * *

Andrzej Gonet, prof. dr hab. inż., ur. 7 I 1951 w Krośnie. 
Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie 
i Technikum Elektrycznego w Turaszówce, studio-
wał na Wydziale Wiertniczo-Naftowym AGH (1970-
1975). Specjalizując się w wiertnictwie, podjął pracę 
w Instytucie Wiertniczo-Naftowym AGH (1975). 
Uzyskał stopnie naukowe doktora nauk technicznych 
(1980), doktora habilitowanego (1989) i tytuł profe-
sora (1998). Wypromował 4 doktorów oraz ponad 
50 magistrów i inżynierów. Pełnił wiele stanowisk: 
zastępcy dyrektora Instytutu Wiertniczo-Naftowego 
AGH (1987-1988), prodziekana Wydziału Wiertnictwa, 
Nafty i Gazu AGH (1990-1996), kierownika Zakładu 
Wierceń Geologiczno-Poszukiwawczych, Hydrogeolo-
gicznych i Inżynierskich WWNiG AGH (1992-1996), 
dziekana Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH (1996-1999), kierownika 
Zakładu Wiertnictwa i Geoinżynierii WWNiG AGH (od 1999). Był współorganiza-
torem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, a później jej prorektorem 
(1999-2000) i rektorem (2000-2004). Jest aktywnym członkiem i działaczem wielu 
organizacji oraz gremiów naukowych, zawodowych i społecznych. Wielokrotnie 
nagradzany przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu oraz Rektora AGH. 

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
oraz wyróżniony innymi odznakami resortowymi i stowarzyszeniowymi. 

Il. 22. Prof. dr hab. inż. Andrzej 
Gonet
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* * *

9 sierpnia 1995 r. pożegnaliśmy na zawsze Jerzego Lęcznara, niestrudzonego dzia-
łacza społecznego, kronikarza naszego Stowarzyszenia, który od 1976 r. prowadził 
kronikę działalności Koła i był prawie stałym członkiem jego Zarządu. Włączając się 
w działalność Koła, wykazał wielkie przywiązanie i umiłowanie Krosna i ziemi kro-
śnieńskiej. Aktywnie uczestniczył we wszystkich spotkaniach Koła w Krakowie oraz 
wszystkich wyjazdach stowarzyszeniowych do Krosna. Brał udział w corocznych 
spotkaniach członków kół, w okazjonalnych uroczystościach z okazji „Dni Krosna”, 
w spotkaniach „Na rodzinnej ziemi”, w organizowanych sympozjach i wystawach 
artystycznych. Współpracował z władzami Krosna i redakcją tygodnika „Podkar-
pacie”, którego był wiernym czytelnikiem. Pisał do niego artykuły i informacje 
o działalności Koła SMZK w Krakowie. 

Jego pasją życiową stało się prowadzenie kroniki Koła. Rejestrował w niej dzia-
łalność, związki z Krosnem oraz akcentował szczególne wydarzenia mające miej-
sce w Krośnie i na ziemi krośnieńskiej w zakresie gospodarczym, kulturalnym 
i turystycznym. 

* * *

Jerzy Lęcznar, ur. 26 II 1930 w Łańcucie; zm. 4 VIII 1995. 
Absolwent LO im. Mikołaja Kopernika w Krośnie (1948), 
studia na Wydziale Ekonomiki Przemysłu w Wyższej 
Szkole Ekonomicznej w Krakowie (1951). Praca zawo-
dowa w Hucie im. Lenina w Krakowie (1952 - do emery-
tury). Członek założyciel SMZK i jego kronikarz (od 1976). 

„Honorowy Obywatel Krosna” (1978), „Honorowy Członek 
SMZK” (1993).

* * *

Zapełnione strony prowadzonej przez niego kroniki są historią pracy Koła w minio-
nych latach oraz dowodem wielkiego przywiązania jej członków do Krosna i ziemi 
krośnieńskiej. Zawarte w kronice informacje posłużyły także jako materiał źródłowy 
autorom niniejszego opracowania.

Uchwałą Walnego Zebrania SMZK (25 IV 1996) tytuły „Honorowego Członka 
Stowarzyszenia” otrzymali: prof. zw. dr hab. inż. Artur Bęben, mgr Kazimierz 
Habrat, Zo�a Taborska, Edmund Tutsch, prof. zw. dr hab. Kazimierz Zając. Dyplomy 
wręczono im w Krośnie (21 IX 1996). 

Il. 23. Jerzy Lęcznar
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* * *

Zo±a Taborska, ur. 12 V 1924 w Korczynie. Technik budowlany, członek SMZK (od 
1979). Nieprzerwanie członek Komisji Rewizyjnej (1983-1992) i jej przewodnicząca 
(1992-2004). „Honorowy Członek SMZK” (1996). Osoba bardzo aktywna, propa-
gująca piękno ziemi krośnieńskiej, zwłaszcza Korczyny i okolic, współpracująca 
z gminą w Korczynie.

* * *

W VIII kadencji zrealizowano ciekawy program spotkań o tematyce:

6 VI 1995 –  Adolf Marczak, Stanisław Pigoń i jego związki z ziemią 
rodzinną,

3 X 1995 – Wspomnienie pośmiertne o prof. dr. hab. Stanisławie Grochmalu,
5 XI 1995 – Wspomnienie pośmiertne o mgr. Jerzym Lęcznarze,
5 XII 1995 –  Szczepan Świątek, Udział banków krakowskich w rozwoju Kro-

sna i regionu krośnieńskiego,
9 I 1996 – Tradycyjne „Spotkanie Noworoczne”,
6 II 1996 –  Zygmunt Rygiel, Dzieje kolejki leśnej na terenie Polski 

południowo-wschodniej,
5 III 1996 –  Kazimierz Zając, Dr Kamil Bogacki – lekarz i działacz 

społeczny,
2 IV 1996 –  Adolf Marczak, Wincenty Pol – życiowe i literackie związki 

z regionem krośnieńskim,
7 V 1996 –  Zdzisław Łopatkiewicz, Kacper Wojnar z Borku jako księgarz, 

wydawca, literat i działacz niepodległościowy. Sprawozdanie 
roczne Zarządu Oddziału,

4 VI 1996 –  Marian Terlecki, Seweryn Bieszczad – malarz widoków 
krośnieńskich,

1 X 1996 –  Spotkanie z prezydentem miasta Krosna Romanem Zimką 
i wiceprezydentem Wojciechem Malinowskim nt.: Perspektywy 
rozwoju Krosna u progu XXI wieku, 

5 XI 1996 –  Zygmunt Rygiel,  Ze wspomnień leśnika regionu 
krośnieńsko-bieszczadzkiego,

3 XII 1996 –  Jacek Sożyński, 35 lat Muzeum Przemysłu Naftowego 
im. I. Łukasiewicza w Bóbrce,

7 I 1997 – Tradycyjne „Spotkanie Noworoczne”,
4 II 1997 –  Andrzej Kosiek, W kręgu twórczości artysty malarza Stanisława 

Kochanka, 
4 III 1997 –  Stanisław Steliga, Eugeniusz Kolanko jako poeta i konspirator 

oraz jego związki z Krosnem i Krakowem, 
8 IV 1997 – Stanisław Szafran, Racławicki sztandar chłopów z Odrzykonia,
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6 V 1997 –  Adolf Marczak, Z życiowych i pisarskich związków Chłędow-
skich z rodzinną ziemią krośnieńską. Sprawozdanie roczne 
Zarządu Oddziału, 

3 VI 1997 –  Spotkanie autorskie z Bronisławą Betlejową, poetką ziemi 
krośnieńskiej,

7 X 1997 –  Wspomnienie pośmiertne o mgr. Adol�e Marczaku, prezesie 
ZG Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej,

4 XI 1997 –  Stanisław Pomprowicz, Gen. broni Stanisław Szeptycki i jego 
związki z regionem krośnieńskim,

2 XII 1997 –  Jan Machnik, Ziemia krośnieńska miejscem krzyżowania się 
wpływów kulturowych w starożytności,

6 I 1998 – Tradycyjne „Spotkanie Noworoczne”, 
3 II 1998 –  Andrzej Kosiek, Ks. Stanisław Szpetner – kapłan, patriota 

i społecznik, 
3 III 1998 – Stanisław Jucha, Hetman Mikołaj Kamieniecki,
7 IV 1998 –  Marian Terlecki, Bogusz Zygmunt Stęczyński i jego związki 

z Krosnem, 
5 V 1998 – Sprawozdanie roczne Zarządu Oddziału SMZK w Krakowie,
2 VI 1998 –  Ryszard Wolwowicz, Dalsze prace nad historią polskiego prze-

mysłu naftowego, 

Il. 24. 2 IV 1996 – spotkanie z prezesem ZG SMZK mgr. Adolfem Marczakiem (siedzi). Przemawia 
prof. Artur Bęben
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6 X 1998 –  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału. 40-lecie Stowa-
rzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.

6 października 1998 r. odbyło się kolejne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
Oddziału, na którym prezesem został wybrany ponownie prof. zw. dr hab. inż. Artur 
Bęben. Jego wniosek, aby pozostawić nadal niezmieniony skład Zarządu, został 
jednomyślnie zatwierdzony.

IX kadencja (1998-2001) 

Zarząd Oddziału: prof. zw. dr hab. inż. Artur Bęben – prezes, mgr inż. Jan Bobrzecki 
– wiceprezes, mgr inż. Roman Cetnarowicz – wiceprezes, dr inż. Stanisław Szafran 
– sekretarz, mgr Kazimierz Habrat – skarbnik oraz członkowie: dr Alfred Armata, 
mgr Kazimierz Grochmal, Mirosława Gunia, mgr inż. Kazimierz Krzanowski, 
prof. dr inż. Ryszard Wolwowicz, dr inż. Andrzej Myśko, Barbara Niedzielska-Zając, 
Zo�a Buda, prof. dr hab. inż. Ludwik Zawisza, Edmund Tutsch, dr inż. Leszek Bober. 

Komisja Rewizyjna: Zo�a Taborska – przewodnicząca, członkowie: Julia Hanieb-
nik, Tadeusz Hejnar.

W podsumowaniu postawiono wniosek, aby nadal prowadzić działalność 
Oddziału w takim zakresie jak dotychczas. 

Uchwałą Walnego Zebrania SMZK w Krośnie (25 IX 1999) tytuł „Honorowy 
Członek SMZK” otrzymali mgr inż. Jan Bobrzecki i mgr inż. Kazimierz Krzanowski. 

* * *

1 sierpnia 2000 r. pożegnaliśmy na Cmentarzu Rakowickim Marię Kahl z d. Krukie-
rek (jej ojciec Jędrzej był w l. 1926-1939 burmistrzem Krosna), wdowę po inż. Alek-
sandrze, legioniście, obrońcy Lwowa i żołnierzu AK, współwłaścicielkę Żegiestowa 
i wielką patriotkę. Maria Kahl, osoba szlachetna, zawsze wszystkim przyjazna i życz-
liwa, była aktywną działaczką naszego Koła od chwili założenia (1973), „Hono-
rowym Obywatelem Krosna” (1984) i „Honorowym Członkiem SMZK” (1990).

* * *

W czasie kadencji zrealizowano spotkania z następującymi tematami:

3 XI 1998 – Piotr Korpanty, Lwów – historia i kultura,
1 XII 1998 – Stefan Bielański, Ziemia krośnieńska w historiogra�i, 
5 I 1999 – Tradycyjny „opłatek”,
2 II 1999  –  Andrzej Kosiek, Matka Boska Krośnieńska – losy obrazu i dzieje 

jego kultu,
2 III 1999 – Franciszek Tereszkiewicz, Święty Jan z Dukli,
13 IV 1999 – Piotr Łopatkiewicz, Fara krośnieńska w średniowieczu,
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4 V 1999 –   Stanisław Jucha, 650 lat zamku odrzykońskiego i wsi Odrzykoń. 
Sprawozdanie roczne ZO SMZK w Krakowie, 

1 VI 1999 –  Spotkanie autorskie z Bronisławą Betlej, poetką ziemi 
krośnieńskiej,

5 X 1999 – Artur Bęben, „Na rodzinnej ziemi – Krosno 99”,
2 XI 1999 –  Stefan Musiał, Oskar Kolberg i jego działalność na ziemi 

krośnieńskiej, 
7 XII 1999 –  Tadeusz Mikoś, Rewaloryzacja wyrobisk podziemnych, jaskiń 

i grot na trasy turystyczne, 
4 I 2000 – Tradycyjny „opłatek”, 
1 II 2000 – Stefan Bielański, Ziemia krośnieńska w historiogra�i, 
7 III 2000 –  Piotr Korpanty, Zamki kresowe w �lmowej trylogii Jerzego 

HoÐmana – cz. I „Ogniem i mieczem”, 
4 IV 2000 –  Zygmunt Rygiel, Akcja „Wisła” w Bieszczadach – jej pokłosie 

i wpływ na gospodarkę leśną, 
9 V 2000 –  Jan Machnik, Co nowego w archeologii krośnieńskiej? Spra-

wozdanie roczne ZO SMZK w Krakowie,
6 VI 2000 – Stanisław Szafran, Wyższe szkolnictwo zawodowe w Krośnie,
3 X 2000 – Jan Gancarski, Czy Krosno było „małym Krakowem”?
7 XI 2000 –  Roman Cetnarowicz, – 100 lat Liceum Ogólnokształcącego 

im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, 
5 XII 2000 –  Józef Zuzak, Muzeum Przemysłu Naftowego im. I. Łukasiewi-

cza – przeszłość i perspektywy rozwoju, 
9 I 2001 – Tradycyjny „opłatek”, 
6 II 2001 –  Andrzej Kosiek, Nowe obiekty użyteczności publicznej w Kro-

śnie w okresie autonomii galicyjskiej,
6 III 2001 –  Janusz Wojtyczek, „Sophion antypolis” – pierwszy Europejski 

park naukowy i technologiczny, 
3 IV 2001 –  Zdzisław Łopatkiewicz, Dworu jedlickiego pięćdziesiąt lat 

ostatnich, 
8 V 2001 –  Piotr Korpanty, Zamki kresowe w �lmowej trylogii Jerzego 

HoÐmana – cz. I „Pan Wołodyjowski”. Sprawozdanie roczne 
ZO SMZK w Krakowie.

8 maja 2001 r. odbyło się Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym funkcję 
prezesa powierzono ponownie prof. Arturowi Bębnowi.

X kadencja (2001-2004) 

Zarząd Oddziału: prof. zw. dr hab. inż. Artur Bęben – prezes, dr inż. Stanisław 
Szafran – wiceprezes, dr inż. Janusz Wojtyczek – wiceprezes, dr med. Jerzy Pilch 
– wiceprezes, dr inż. Czesław Rybicki – sekretarz, mgr Kazimierz Habrat – skarbnik 
oraz członkowie: mgr inż. Roman Cetnarowicz – kronikarz, mgr Jolanta Ulman, 



 Początki i pierwsze trzydzieści lat oddziału krakowskiego SMZK 537

mgr inż. Albin Wojnar, mgr inż. Kazimierz Krzanowski, prof. dr hab. Jan Machnik, 
mgr inż. Jan Bobrzecki, Tadeusz Szmyd. 

Komisja Rewizyjna: Zo�a Taborska – przewodnicząca, członkowie: Julia Hanieb-
nik, Tadeusz Hejnar, Piotr Perliński.

* * *

Czesław Rybicki, dr inż., ur. 3 XI 1949 w Krośnie. Po ukoń-
czeniu Szkoły Podstawowej w Jedliczu (1963), uczył się 
w Technikum Przemysłu Naftowego w Krośnie, gdzie 
zdał maturę (1968). Po studiach na Wydziale Wiertniczo-
Naftowym AGH (specjalność gazownictwo ziemne; 1973), 
rozpoczął pracę jako nauczyciel akademicki na Wydziale 
Wiertniczo-Naftowym i obronił pracę doktorską (1985). 
Specjalizuje się w zakresie eksploatacji złóż węglowodo-
rów, inżynierii złożowej oraz podziemnego magazynowa-
nia gazu ziemnego.

Długoletni członek SMZK, sekretarz ZO w Krakowie 
(od 2001). W AGH pełni funkcję prodziekana Wydziału 
Wiertnictwa, Nafty i Gazu (od 2002). Otrzymał szereg odznaczeń i wyróżnień, 
m.in. Złoty Krzyż Zasługi oraz inne odznaki resortowe i stowarzyszeniowe. 

* * *

Przemówienie prezesa Oddziału prof. Artura Bębna na tradycyjnym „Spotkaniu 
Noworocznym” („opłatku”; 8 I 2002): 

Szanowni Państwo!
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy! 

Kolejny raz doświadczam zaszczytu i radości pełnienia roli gospodarza 
naszego uroczystego Opłatkowego Spotkania, Członków Krakowskiego 
Oddziału Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. 

Minął kolejny rok, jesteśmy o rok starsi, ale i mądrzejsi o nowe doświad-
czenia. Dla jednych był on szczęśliwy, dla innych zwyczajny, ale kończył się 
Świętami, o których myśl przywołuje na obliczach uśmiech a w sercach budzi 
życzliwość, skłania do czynienia dobra. Minął kolejny rok pełen dobrych 
i złych wydarzeń, które wzbudziły w nas strach o nasze rodziny i przyszłość 
cywilizowanego świata.

Ufam jednak, że tak jak mnie, tak i Wam, rok 2001 podarował chwile 
budzące nadzieję, chwile dobre i niezapomniane.

Wracamy i my dzisiaj, moi Drodzy, do tradycyjnego Opłatka, do wspo-
mnień wigilijnego stołu, do świętowania Bożego Narodzenia – jak w więk-
szości naszych domów – do polskiej tradycji, z którą wiąże się tyle najroz-

Il. 25. Dr inż. Czesław 
Rybicki
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maitszych rzeczy, które ogrzewają serce, powodują nagłe zwilgotnienie oczu, 
przywołują uśmiech skierowany do tych, którzy są z nami i zadumę o tych, 
których już wśród nas nie ma. 

Nasze tradycje to nie tylko choinka, prezenty i pusty talerz na wigilijnym 
stole dla głodnego wędrowca, ale przede wszystkim szczere i gorące życzenia 
składane przy łamaniu się opłatkiem.

Takie życzenia proszę przyjąć również ode mnie i od całego Zarządu 
naszego Oddziału – życzenia nade wszystko dobrego zdrowia, bo jest ono 
warunkiem wszelkiego szczęścia, przeto szczęścia, radości, ciepłych spotkań 
w rodzinie, a dla tych co jeszcze zawodowo pracują – sukcesów i satysfakcji 
w pracy. Te życzenia w imieniu swoim i Zarządu kieruję do tych członków 
Stowarzyszenia, którzy z różnych przyczyn nie mogli z nami zasiąść przy 
wspólnym stole, ale jak niektórzy zapewniali – w ten opłatkowy wieczór 
– myślami i sercem będą razem z nami.

Zapomnijmy w ten podniosły wieczór o kłopotach dnia codziennego, 
łączmy się w braterstwie ludzi dobrej woli, bądźmy naprawdę takimi, jakimi 
pragniemy być: szlachetnymi, dobrymi, uczynnymi, a co w codziennym tru-
dzie i przy codziennych kłopotach nie za bardzo się nam udaje. 

Niech nam to się uda w ten Noworoczny Czas i niech to wewnętrzne dobro 
i ciepło oraz pogoda ducha nie opuszczają Was Drodzy Państwo przez cały 
rok 2002.

Il. 26.  „Spotkanie Noworoczne” członków SMZK w Krakowie. Od lewej: Zo�a Taborska z mężem, 
mgr inż. Kazimierz Krzanowski, prezes prof. Artur Bęben (przemawia)
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Podaję przepis na świętowanie: 

Boże Narodzenie 

Weź: 
Pół miarki ciekawości 
Kwartę pogody ducha 
Dziesięć centymetrów uśmiechu 
Kilogram życzliwości 
Miłości ze dwie garści 
Cały zapas wiary 
Nadziei – ile się zmieści 
Haust spokoju 
pomieszaj to w sobie, 
podziel się z bliskimi 
Może starczy i dla obcych 
Świętuj narodziny Dzieciątka 

(Anna Nowakowska)

Drodzy Państwo! 

Podzielmy się opłatkiem, ciepłym słowem, życzeniami okraszonymi szcze-
rymi uczuciami, tak głęboko nieraz skrywanymi w trudach codziennych 
zwykłych dni.

Niech Ten NOWY ROK 2002 przyniesie wszystkim Nam nadzieję i same 
radosne niespodzianki, niech obfituje w dobrobyt i dni pełne miłości, niech 
przyniesie nam wszystkim same sukcesy, zadowolenie i dobre wydarzenia. 
Niech przyniesie każdemu z Was w podarku to, czego Mu właśnie najbar-
dziej potrzeba.

Niech spokój i radość zagości we wszystkich Państwa domach, a uśmiech 
zadowolenia przyjdzie i pozostanie na twarzach Waszych i Waszych najbliż-
szych. Drodzy i Kochani Krajanie! 

W ten uroczysty wieczór łączę się z Państwem łańcuchem wypowiedzia-
nych serdeczności i obejmując Was wszystkich swoim Prezesowskim sercem, 
życzę jeszcze raz szczerze i gorąco: Do Siego Roku! 

uchwałą walnego zebrania smzK w Krośnie (28 iX 2002) tytuł „Honorowego 
Członka smzK” otrzymali: dr inż. janusz wojtyczek i julia Haniebnik.
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* * *

Janusz Wojtyczek, dr inż., ur. 7 VIII 1937 w Krośnie. 
Absolwent LO im. M. Kopernika w Krośnie (1955), 
studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Kra-
kowskiej (mgr inż. 1961, dr inż. 1973). Praca zawo-
dowa w Instytucie Obróbki Skrawaniem w Krakowie 
(1961-1968, 1973-1978, 1983-1986, 1988-1997), praca 
za granicą w Polsko-Francuskiej Spółce w Paryżu jako 
stały przedstawiciel CHZ „Metalexport” (1968-1973), 
ponownie praca w Spółce Metalexfrance w Lyonie 
(1978-1983), wykładowca (części maszyn i obróbki 
metali) na Uniwersytecie Technicznym w Chlef 
w Algierii (1986-1988). Członek SIMP (od 1961), 
wyróżniony m.in. Medalem im. Fredericka W. Tay-
lora za referat na XXI Kongresie CIRP (przyznany 
na XXII Kongresie w Sztokholmie – jedyny polski 

laureat tego zaszczytnego wyróżnienia), Złotą i Srebrną odznaką Honorową SIMP. 
Współinicjator utworzenia i organizator Krakowskiego Klubu ACTIM (obecnie UBI-
FRANCE), zrzeszającego instytucje i osoby mające powiązania naukowe, techniczne 
i handlowe z Francją (przewodniczący od 1994). Wieloletni członek SMZK w Kra-
kowie, wiceprezes Oddziału (od 2001 i nadal), „Honorowy członek SMZK” (2002). 
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1984).

* * *

W roku 2003 obchodzono jubileusz 45-lecia Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Krośnieńskiej i 30-lecia Oddziału SMZK w Krakowie.

20 września 2003 r. ZG Stowarzyszenia zorganizował w Krośnie spotkanie człon-
ków korporacji w Biurze Wystaw Artystycznych (ul. Blich 2). Prezes Artur Bęben 
wnioskował, aby 5 osób zostało wyróżnionych listem gratulacyjnym Prezydenta 
Miasta Krosna. Na spotkaniu list gratulacyjny wraz z medalem okolicznościowym 
otrzymali członkowie krakowskiego Oddziału:

1. Dr inż. Stanisław Szafran, wieloletni sekretarz Koła, obecnie wiceprzewod-
niczący, który utrzymuje stały kontakt z Krosnem, 

2. Mgr Kazimierz Habrat, wieloletni skarbnik Koła, który aktywnie pracuje 
w ZNP i utrzymuje stałe kontakty z Krosnem, 

3. Mgr inż. Roman Cetnarowicz, wiceprzewodniczący Koła, wieloletni kronikarz 
utrzymujący bliskie stosunki z Krosnem (wszyscy posiadają tytuły „Honorowy 
Obywatel Krosna” i odznaki „Za Zasługi dla Woj. Krośnieńskiego”), 

4. Dr inż. Czesław Rybicki (obecnie sekretarz Oddziału), prodziekan Wydziału 
Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH; działa aktywnie na terenie Krosna w Punkcie 
Konsultacyjnym i stale współpracuje z ziemią krośnieńską,

Il. 27. Dr inż. Janusz 
Wojtyczek
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5. Mgr inż. Albin Wojnar, członek Zarządu Oddziału, aktywny działacz na rzecz 
Jedlicza (i nie tylko), wspaniały agitator, werbujący młode osoby na członków 
Oddziału,

6. Prof. zw. dr hab. inż. Artur Bęben, prezes Oddziału krakowskiego SMZK 
(na wniosek ZG SMZK).

* * *

Stanisław Franciszek Szafran, dr inż., ur. 5 IV 1941 w Odrzykoniu. Ukończył 
Wydział Górniczy Technikum Przemysłu Naftowego w Krośnie (1959) i Wydział 
Geologiczno-Poszukiwawczy AGH im. S. Staszica w Krakowie (1964). Po studiach 
prowadził w tej uczelni pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Geologiczno-
Poszukiwawczym, następnie Górniczym oraz na Wydziale Wiertnictwa, Nafty 
i Gazu (od 1967). Uzyskał stopień doktora nauk technicznych (1974). W pracy 
naukowej koncentruje się na zagadnieniach geologii, geochemii, sedymentolo-
gii i hydrodynamiki naftowej oraz podziemnego magazynowania paliw płynnych 
i ochrony środowiska. 

Uczestniczył w organizowaniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kro-
śnie i od jej powstania (1999) prowadzi w niej wykłady. Pełnił funkcje kierownika 
naukowo-dydaktycznego Punktu Konsultacyjnego AGH w Krośnie (1978-1995) 
i prodziekana Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH (1995-2002). Czynnie 
uczestniczy w działalności wydawniczej jako zastępca redaktora naczelnego i redak-
tora działowego (geologia i geo�zyka) oraz członek Rady Programowej „Wiado-
mości Naftowych i Gazowniczych”, członek Rady Konsultacyjno-Programowej 

„Przeglądu Technicznego”, członek Rady Programowej „Inżyniera Budownictwa”, 
członek Rady Programowej „Wieku Nafty”, przewodniczący zespołu redakcyjnego 

„Biuletynu Informacyjnego ZG SITPNiG”.
Aktywnie pracował w organizacjach zawodowych i społecznych krajowych i mię-

dzynarodowych: Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników 

Il. 28. Dr inż. Stanisław Szafran
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Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (sekretarz generalny od 2000), Polskim Towa-
rzystwie Geologicznym, Society of Petroleum Engineers, European Association 
of Geoscientist & Engineers, Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, 
Radzie Krajowej FSNT NOT, Związku Nauczycielstwa Polskiego i innych. Wielo-
letni sekretarz Koła i Oddziału SMZK (1983-2001), wiceprezes Oddziału (od 2001).

Za osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej i społecznej uzyskał wiele odzna-
czeń państwowych, resortowych, regionalnych i stowarzyszeniowych m.in.: Krzyż 
Kawalerski OOP, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej 
oraz wiele odznak resortowych, stowarzyszeniowych i regionalnych. „Honorowy 
Obywatel Krosna” (1989), „Honorowy Członek SMZK” (1993), Honorowy czło-
nek SITPNiG, Honorowy Generalny Dyrektor Górniczy. Ponadto otrzymał wiele 
prestiżowych nagród, m.in. nagrodę naukową PTG im. Henryka Świdzińskiego.

* * *

W ramach kronikarskiego zapisu zamieszczamy wystąpienie prof. Artura Bębna, pre-
zesa Oddziału, na spotkaniu w Krośnie z okazji 45-lecia Stowarzyszenia. Znajdują 
się w nim akcenty współpracy Oddziału z ZG naszej organizacji i dane liczbowe 
dotyczące spotkań SMZK w Krakowie.

Drogie Koleżanki,
Drodzy Koledzy,
Szanowni zebrani!

Patrząc na Was widzę, że z niecierpliwością czekacie na moje wystąpienie, 
dlatego też na ten nasz wspaniały Jubileusz 45-lecia przygotowałem prze-
mówienie na 45 minut.

Mówiłem Wam kiedyś, że każde moje publiczne wystąpienie jest mniejszą 
lub większą kompromitacją, ale po wystąpieniach moich przedmówców – 
nabrałem trochę otuchy i pewności siebie.

Moi Drodzy! 

Określmy na początku w sposób naukowy co to jest Jubileusz? Jubileusz 
(s. 326 Słownik wyrazów obcych) średniow.- łać. (annus iubilaeus) – rok 
jubileuszowy, z hebrajskiego jobel = baran; trąbienie na rogu baranim – 
uroczysty obchód dla uczczenia jakiejś rocznicy a obecnie tudzież z biciem 
w bębny (przypisek mój).

Ponieważ moje wystąpienie jak zwykle jest kąśliwe i dociekliwe, muszę 
Wam przypomnieć gwoli sprawiedliwości dziejowej, iż w 1835 roku w Krako-
wie wychodziło co środa satyryczne czasopismo „Wesz” a pod jego nagłów-
kiem powtarzał się dwuwiersz: „Wszak wy dobrze o tym wiecie, że wesz mała, 
kąsa przecie”, a więc, ipso iure, czyli na mocy prawa, jedni mówią, że na 
Jubileusz trzeba sobie zasłużyć, inni mówią, że wystarczy poczekać – bo 
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i tak Was dopadnie. Ponieważ zwykle wiele mówię i to przeważnie od rzeczy, 
popadając od czasu do czasu (jako Bęben) w werbalizm, więc przy okazji 
tego pięknego Jubileuszu wobec zacnego grona, będę dalej odczytywał swoje 
szorstkie myśli.

Z okazji Jubileuszu o wszystkim i o wszystkich mówi się zawsze dobrze 
– jednak ja jako zwyczajny człowiek i zwyczajny profesor – profesjonalnie 
od głoszenia prawdy – nic dobrego o Was Jubilaci powiedzieć nie mogę 
– bowiem zgodnie z prawdą muszę mówić o Was bardzo dobrze i to w samych 
superlatywach. W pełni bowiem swoją widoczną pracą zasłużyliście sobie 
na ten piękny Jubileusz! 

Ludzie wielkiego serca – czynią dobro, 
Ludzie wielkiego umysłu – czynią prawdę, 
Ludzie wielkiego talentu – czynią piękno… 

Wszystkie te cechy spełniacie. 
Za Arystotelesem: Celem wiedzy teoretycznej jest prawda, a wiedzy prak-

tycznej działanie. A wy Krośnianie działacie wspaniale, szeroko, skutecznie, 
borykając się z wieloma problemami, szczególnie ±nansowymi, potrzebnymi 
do realizacji waszych pięknych i potrzebnych nam wszystkim zamierzeń. Publi-
kujecie szeroko: cztery tomy „Krosno – Studia z dziejów miasta i regionu”. 
Wydajecie wiele publikacji o charakterze popularnonaukowym, piszecie 
do tygodników regionalnych, pracujecie z młodzieżą szkolną. Jest to piękne!

Il. 29. Wystąpienie prezesa Oddziału krakowskiego SMZK 
na 40-leciu SMZK
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Jak pisał Ka¶a: „Wszystko co jest nam drogie i miłe przemija za szybko” 
– a życie ciągle odwraca naszą uwagę – nawet nie mamy czasu zorientować 
się od czego. Ktoś powiedział: lepiej w tym wszystkim stracić głowę – niż 
na nią upaść, ale prawdą jest, że „przyszłość zależy od tego, co robimy 
teraz” (Gandhi). 

Wdzięczność ludzi, wielkość świata 
Każdy siebie ma na względzie, 
A drugiego za narzędzie, 
Póki dobre – cacko, złoto, 
Jak zepsute – ruszaj w błoto! 

(A. Fredro) 

My członkowie Stowarzyszenia z Oddziału krakowskiego mamy ogromne 
zaufanie do Waszej działalności, ale pamiętamy równie o tym, że: zaufanie 
jest jednym z największych ciężarów, jakie można nałożyć na drugiego czło-
wieka. Szczerze dziękujemy.

Kierujcie się nadal w Waszej działalności zawsze zdrowym rozsądkiem, 
bowiem ci, co mają zwykle szerokie horyzonty – mają zazwyczaj gorsze per-
spektywy. Zawsze trzeba także odróżniać rzeczy ważne od pilnych, bowiem 
wszystko co nie służy odkrywaniu piękna – jest jedynie stratą czasu. 

Działajcie tak dalej, mądrze i skutecznie jak dotychczas, przekazujcie 
swoje przemyślenia i historyczne fakty nam krośnianom w Krakowie, a nie 
taję że my w Krakowie jesteśmy pełni podziwu i uznania dla waszych widocz-
nych osiągnięć i trud włożony w funkcjonowanie naszego Stowarzyszenia. 
Współpraca bowiem buduje – współzawodnictwo szkodzi. 

„Gdy wieje wiatr historii, 
ludziom jak pięknym ptakom 
rosną skrzydła – natomiast 
trzęsą się portki pętakom”… 

(K. I. Gałczyński) 

A wiatr historii wieje. Niech Wam dalej rosną skrzydła… pracujcie tak 
pięknie i skutecznie, wystrzegajcie się lenistwa. „Lenistwo jest bowiem skraj-
nym przykładem jedynej zalety ludzi pozbawionych talentu” – a „klęska nie 
jest jedyną karą za lenistwo – jest nią także sukces innych”. Życzymy wam 
dalszych wspaniałych sukcesów.

Brodziński pisał: 

„poeta winien głosić stan serca i duszy, 
tylko co z serca idzie, to serce poruszy”. 
W tę myśl wpisuje się nasza kochana 
poetka Bronisława Betlej: 
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Ani złoto – ani marzenie 
nie przynosi tyle radości 
co maleńka łaska zdrowia 
i ludzkiej życzliwości… 

Piękne słowa poetki. Z tą życzliwością spotykamy się w Stowarzysze-
niu, w naszej sympatycznej rodzinie – jednym organizmie połączonym ser-
decznymi więzami, wśród których koleżeńska przyjaźń, wzajemny szacunek 
i szczera współpraca – owinięte nostalgią do stron rodzinnych – są stymu-
latorem naszych działań.

Cieszymy się wszyscy razem ze znaczących dokonań kolegów z Koła 
krośnieńskiego – w dziedzinie nauki, kultury i sztuki, popularyzacji wiedzy 
o ziemi krośnieńskiej etc, etc… 

Przyjmijcie od nas z okazji Jubileuszu serdeczne życzenia: wielu radości 
i powodzenia w realizowaniu dużych i małych zamierzeń – dni w zdrowiu 
i spokoju oraz wszelkiej pomyślności. Wspomagajcie dalej nas krakowian 
w działalności stowarzyszeniowej. Niech się Wam szczęści! 

Moi Drodzy! 

I my w Kole krakowskim świętujemy w tym roku Jubileusz 30-lecia założenia 
Koła, co się dokonało 3 października 1973 roku. Trwamy nadal, pomimo 
upływu lat… Czy pracujemy dobrze? W latach, od 3 października 1973 do 
20 września 2003 roku odbyliśmy 235 spotkań, w tym: 201 spotkań progra-
mowych, referaty, odczyty, prelekcje, wspomnienia, recytacje poezji, 34 spo-
tkania o charakterze kameralnym, rozrywkowym, zabawowym, uroczystym 
– spotkania opłatkowe. Statystycznie wypada rocznie 7-8 spotkań z wyłącze-
niem miesięcy: lipca sierpnia i września. 

Wspomagali nas w naszych działaniach swoimi prelekcjami i odczytami 
koledzy z Krosna. Najczęściej pojawiające się nazwiska prelegentów z kro-
śnieńskiego SMZK to: Bronisława Betlej, Zdzisław Łopatkiewicz, Andrzej 
Kosiek, Marian Terlecki, Adolf Marczak, Zygmunt Rygiel, Zdzisław Gil, Stani-
sław Steliga, Józef Kusiba, Artur Bata, Stanisław Pomprowicz. Przepraszam 
Tych nie wymienionych z nazwiska, jest ich bardzo wielu. 

Dla ocalenia od zapomnienia naszych osiągnięć, przekazujemy Zarządowi 
Głównemu SMZK w Krośnie, na ręce Pana Prezesa mgr. Mariana Terleckiego 
spisaną przeze mnie kronikę trzydziestoletniej działalności naszego Oddziału 
krakowskiego SMZK wraz z kalendarium spotkań członków Stowarzyszenia. 

W dniu 3 października 1973 roku świadkiem wyboru pierwszego naszego 
Zarządu był przedstawiciel Zarządu Głównego a zarazem ówczesny dyrektor 
Biblioteki Powiatowej i Miejskiej w Krośnie mgr Marian Terlecki, obecnie 
urzędujący Prezes ZG SMZK. Dla przypomnienia Mu tego faktu, członkowie 
naszego krakowskiego Oddziału SMZK – obdarowują Go symbolicznym 
Lajkonikiem – harcownikiem. 
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Treść adresu przekazanego wraz z Lajkonikiem. 
Panu mgr. Marianowi Terleckiemu, przedstawicielowi Zarządu Głównego 

SMZK w Krośnie na Walne Zebranie Członków SMZK w Krakowie w dniu 
3 października 1973 roku, Świadkowi wyboru pierwszego Zarządu Władz 
Oddziału Krakowskiego na kadencję 1973-1976, dla przypomnienia tamtych 
doniosłych chwil, przekazują z wyrazami serdeczności członkowie krakow-
skiego Oddziału SMZK w 30-tą rocznicę swojej działalności. 

* * *

Jak wcześniej wspomniano, od powstania naszego Koła w 1973 r. konsekwentnie 
spotykamy się raz w miesiącu od października do czerwca, z wyłączeniem miesięcy 
wakacyjnych (lipca i sierpnia). We wrześniu delegaci Oddziału krakowskiego spoty-
kają się w Krośnie na spotkaniach „Na rodzinnej ziemi” organizowanych corocznie 
przez ZG SMZK w Krośnie.

Il. 30. Przekazanie Lajkonika prezesowi Marianowi Terleckiemu w dniu Jubileuszu 40-lecia SMZK. 
Od lewej: dr inż. Stanisław Szafran, prof. Artur Bęben, mgr Marian Terlecki
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W minionej jubileuszowej kadencji zrealizowano spotkania z następującymi 
tematami:

5 VI 2001 –  Spotkanie autorskie z Bronisławą Betlej, poetką ziemi 
Krośnieńskiej,

2 X 2001 – Spotkanie „Na rodzinnej ziemi”,
6 XI 2001 –  Piotr Korpanty, Zamki kresowe w �lmowej trylogii Jerzego 

HoÐmana (cz. II), 
4 XII 2001 –  Stanisław Szafran, Zarys historii stowarzyszeń naftowych w Pol-

sce i ich związki z Krosnem, 
8 I 2002 – Tradycyjny „opłatek”, 
5 II 2002 –  Andrzej Kosiek, Wojciech Robert Portius – krośnieński miesz-

czanin, kupiec i fundator 
5 III 2002 – Kazimierz Grochmal, 650 lat Korczyny, 
2 IV 2002 – Marian Terlecki, Krosno do połowy XVII wieku, 
7 V 2002 – Piotr Łopatkiewicz, Kościół franciszkański w Krośnie, 
4 VI 2002 – Marek Wiatr, Historia rodziny dr. Tokarskiego z Jedlicza,
1 X 2002  –   Sprawozdanie ze spotkania „Na rodzinnej ziemi” i Walnego 

Zebrania SMZK w Krośnie,
5 XI 2002 –  Dorota Janeczko, Warsztat leksykografa: Jak powstaje „Słownik 

polszczyzny Jana Kochanowskiego”,
3 XII 2002 –  Stanisław Szafran, 150 lat polskiego przemysłu naftowego – rok 

Ignacego Łukasiewicza,
7 I 2003 – Tradycyjny „opłatek”, 
4 III 2003 – Piotr Łopatkiewicz, Kościół franciszkański w Krośnie,
1 IV 2003 – Zdzisław Gil, Cerkwie w Beskidzie Niskim, 
6 V 2003 –  Kazimierz Grochmal, Wspomnienie o Ojcu – prof. dr. hab. Sta-

nisławie Grochmalu,
3 VI 2003 –  Piotr Korpanty, Ciekawe opowieści dotyczące Kresów 

Wschodnich,
7 X 2003 – Zdzisław Gil, Cerkwie w Beskidzie Niskim, 
4 XI 2003 – Spotkanie z Prezydentem miasta Krosna Piotrem Przytockim, 
2 XII 2003 –  Artur Bęben, 30 lat Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kro-

śnieńskiej w Krakowie,
6 I 2004 – Tradycyjny „opłatek”, 
2 III 2004 –  Stanisław Szafran, 150 lat najstarszej kopalni ropy na ziemiach 

polskich,
6 IV 2004 – Ks. Kazimierz Bugiel, Wspomnienia wojenne i powojenne, 
4 V 2004 –  Piotr Korpanty, Ciekawe opowieści dotyczące Kresów 

Wschodnich, 
1 VI 2004 – Bronisława Betlej – spotkanie autorskie.
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na każdy okres działalności przygotowano program spotkań, podając daty i treść 
spotkań. z zamieszczonego np. programu spotkań w roku jubileuszu krakowskiego 
oddziału (2003/2004) w ich tematyce, dla uniknięcia monotonii, wprowadzono 
różnorodność i w miarę możliwości atrakcyjne urozmaicenie. 

w różnych okresach odbywały się spotkania z prezydentami miasta Krosna, 
wojewodami, starostami, kustoszami, muzealnikami, dyrektorami bibliotek i perłą 
naszych spotkań – poetką Bronisławą Betlej. 

jubileuszowy sezon rozpoczęliśmy i zakończyliśmy godnie, goszcząc prezydenta 
miasta Krosna Piotra Przytockiego (4 Xi 2003) oraz poetkę panią Bronisławę Betlej 
(1 Vi 2004), która przybyła po raz czwarty (wcześniej 1997, 1999, 2001). spotka-
nia z tą znakomitą Poetką za każdym razem były dla nas szczególnym przeżyciem. 
owiane z wzajemnością mgiełką serdeczności, dostarczały wielu doznań estetycz-
nych i dawały okazję do ciekawych przemyśleń, dyskusji i wspomnień. 

il. 31. spotkanie z Piotrem Przytockim, prezydentem miasta Krosna – 4 Xi 2003 r. 
od lewej – wiceprezes oddziału stanisław szafran, prezydent Piotr Przytocki, prezes 
oddziału artur Bęben
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Ostatnie spotkanie (1 VI 2004) zostało zapisane w strofach poezji: 

Uroczyste czerwcowe spotkanie 

Zapisane niech będą nadzieje – ciepłym palcem promienia 
W oazie kwietnych zdarzeń – niech rozkwitnie spełnienie 
Zapisane niech zostanie wzruszenie – ekstaza i nadzieja 
Radość ramieniem oplecie – smutki w pył zamieni – 
Święta Barbara ze szczytu Akademii spojrzała dostojnie 
Robaczek ziemi rodzinnej – mrówka niespokojna z krainy 
Zielonej od westchnień wiosny – pozdrowień wiele dla 
Przyjaciół – pachnące echo prawdy zstępujących lasów – 
Jakby otwierał wrota do nieba Stwórca łaskawy – kapelę 
Ptasią zamknęłam w sercu stąd nie ucieknie – eksplozja 
Piękna zmąciła – pachną kwiaty – listonosze mleczy przenoszą 
Nadzieje czasu – pszczoły się niecierpliwią – miodu gromadzą 
Pełne dzbany – motyle całują usta rozkwitłe o zgodę nie pytają – 
Symfonię miłosną rozpoczyna solo skowronek – kukułka liczy 
Lata – w nienagannych frakach jaskółki – trele najpiękniejsze 

Il. 32. Spotkanie z poetką Bronisławą Betlej
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Pieśń gorącą sroka frymarczy – natchnienie dopadnie słowa 
Pośpiesznie zapełniają kartę – a dzień ognistą kulę toczy do 
Zachodu – w szarej pierzynie zmęczenie układa – rozpoczną 
Żaby koncert wieczoru – echem się niesie po rosie – wskroś 
Pola zachwyt bezbrzeżny nisko się kłania Ojczystej ziemi 
Pochylam czoło w pokorze – dziękuję Stwórcy nieśmiało 
Z pokorą modlę Ojcze Niebieski pobłogosław – zachowaj nadal 
Piękną uroczystą ziemię rodzinną Ojczyznę Ojców i naszą – 

I stało się jak przyrzekłam – wypuściłam z serca słowicze nuty 
Wyśpiewałam jak mogłam najpiękniej – pieśń o ziemi – ciepłą 
Kolorem róży polnej i niezapominajki – wspomnienia o mieście 
Oplotłam historią – w koszyczku dłoni bardzo chciałam kryniczną 
Choć się starałam przeciekła przez palce – ale nie do końca 
Tęsknotom może ulgę przyniosłam – pozbierałam przyjaźń 
Tak piękną i ważną dla mnie – umocniłam wiarę co czynię 
Może się przyda na chwile zamyślenia – na siłę i wytchnienie – 
Człowiek bliźniemu wiele może jeśli zechce – drabinę do nieba 
Święta Barbara trzyma – zadzieram głowę aż się zakręciło – ale 
To chyba ze szczęścia i tej radości przebywania z Wami – 
Za obdarowanie gorąco dziękuję – słonecznikami Van Gogha 
Obdzieliłam biurko i stoły by mieć blisko – smok miękko kusi 
Dotknąć – z portretu pracowicie wyiglona buzia patrzy – skąd jej 
To przyszło zbierać moc zrozumienia dla słów trubadura który tylko 
Słowem skromnym obdarować może – kufelek czeka na piwo – lecz 
Dziwna trema go powstrzymuje – jakże to śpieszyć gdy się pragnie 
Długo – jak najdłużej zachować urokliwość spotkania z Przyjaciółmi… 

Kraków, 1 czerwca 2004 

Od pierwszej myśli o utworzeniu Koła krośnian w Krakowie stało się jasne, 
że motywem przewodnim jego działania powinna być pomoc Małej Ojczyźnie - 
ziemi krośnieńskiej w kreowaniu jej lepszej przyszłości. Udział członków SMZK 
w rozwijaniu gospodarki i dziedzictwa kulturalnego rodzinnej ziemi mógł się urze-
czywistniać przez wykorzystanie ich zasobów intelektualnych w kształtowaniu opinii, 
formułowaniu projektów, a często wykorzystaniu możliwości decyzyjnych w pracy 
zawodowej dla realizacji tych śmiałych planów. Ważne było też promowanie wszyst-
kich walorów tej ziemi wszelkimi dostępnymi i możliwymi do realizacji sposobami. 
Ze skutków tego działania chcieliśmy osiągać satysfakcję i cieszyć się pięknem tej 
ziemi, jej rozwojem i czerpać inspiracje do dalszych działań. Tę ziemię chcieliśmy 
pokazywać: jej prehistorię i historię, walory przyrodnicze i krajobrazowe, cechy 
geologiczne i architektoniczne, kulturę i sztukę, folklor i zabytki, przemysł i rolnic-
two, a także wiele innych walorów tego bliskiego nam zakątka Polski. Chcieliśmy 
również przywołać ludzi, którzy z tej ziemi wyszli, z tą ziemią złączeni byli więzami 
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urodzenia, pracy zawodowej, działalności społecznej, sympatii czy też względami 
wojskowymi, biznesowymi, handlowymi, kooperacyjnymi itd. Wielu często całe 
swoje życie poświeciło pracy na tej ziemi i dla tej ziemi, ale są i tacy, których zwią-
zek z tą ziemią był krótki, a jakże dobitny. Wszyscy wszakże przez swoje działanie 
ziemię tę sławią, promują i sprawiają, że ten mały, peryferyjny zakątek staje się 
bliższy centrum kraju i świata. 

Gdy grono zapaleńców tworzyło zręby organizacyjne Koła krośnian, wszyscy 
zdawali sobie sprawę z tego, że stosunkowo szczupła garstka entuzjastów, o nikłych 
możliwościach decyzyjnych, tylko siłą argumentacji i wielkością ducha może wpły-
nąć na czynniki decyzyjne tak, aby istniejące lub rodzące się tu problemy rozwią-
zywać w sposób najbardziej korzystny dla tej ziemi. W działalności Koła (a później 
Oddziału) krakowskiego SMZK zarysowały się trzy główne nurty, które wynikały 
z przekroju członków w tym Kole zrzeszonych: 

• nurt informacyjno-propagandowy, 
• nurt opiniotwórczy, 
• nurt pracy zawodowej na rzecz ziemi krośnieńskiej. 

Nurt informacyjno-propagandowy wyrażał się przede wszystkim w organizacji 
pracy i doborze tematyki zebrań Koła, a także w udziale jego członków w inicjaty-
wach ZG SMZK i bratnich kół z innych ośrodków. 

Nurt opiniotwórczy przejawiał się w przekazywaniu przez członków Koła róż-
nych opinii, recenzji, prac konsultacyjnych i wery�kacyjnych, różnego rodzaju pro-
jektów i opracowań dotyczących ziemi krośnieńskiej. Lista tych opinii jest długa, 
a dotyczyły one rozwiązań projektów technicznych, geologicznych, hydrotechnicz-
nych, zdrowotnych, archeologicznych i innych.

Nurt trzeci łączył osoby, które z racji swojej pracy zawodowej pracowały w insty-
tucjach pracujących na rzecz tej ziemi. Należy tu przede wszystkim wymienić 
nauczycieli akademickich, organizujących i prowadzących studia wyższe w Krośnie, 
zarówno w Punktach Konsultacyjnych AGH13, jak również w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej14. 

13 Punkt Konsultacyjny AGH w Krośnie został założony w 1961 r. z inicjatywy liderów kro-
śnieńskiego przemysłu naftowego oraz ówczesnych władz politycznych i administracyjnych powiatu 
krośnieńskiego. Starania inicjatorów, wynikające z zapotrzebowania przemysłu na kadrę inży-
nierską, spotkały się z życzliwym zrozumieniem Władz Uczelni i na wniosek JM Rektora AGH 
Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego powołało Zaoczne Studium Zawodowe Kopalnictwa 
Naftowego i Wiertnictwa oraz Maszyn Górniczych w AGH, które ze względu na znaczną odległość 
miejsca pracy studentów od siedziby uczelni przyjęło nową wówczas formę organizacyjną Punktu 
Konsultacyjnego Wydziału Górniczego AGH (na którym działał Oddział Wiertniczo-Naftowy), 
umiejscowionego w Krośnie. W pracach organizacyjnych Punktu Konsultacyjnego w Krośnie 
uczestniczyło liczne grono pracowników Uczelni m.in. młody wówczas pracownik AGH, a obecnie 
profesor zw. dr hab. inż. Artur Bęben. 

Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się w październiku 1961 r. I rok studiów roz-
poczęło wówczas 60 studentów, rekrutujących się spośród pracowników posiadających co najmniej 
czteroletni staż pracy, skierowanych przez zakłady przemysłowe. O�cjalną siedzibą Punktu Konsul-
tacyjnego AGH było Technikum Tkackie, w którym odbywały się zajęcia dydaktyczne. W seme-
strze letnim roku akademickiego 1968/1969 siedziba Punktu Konsultacyjnego została przeniesiona
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Na zakończenie kronikarskiego zapisu pragniemy podkreślić, iż zgadzamy się 
z wypowiedzią Zdzisława Łopatkiewicza, który o pracy członków Zarządu Głów-

do nowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych Ministerstwa Górnictwa i Energetyki, gdzie zostały 
stworzone znacznie lepsze warunki do pracy dydaktycznej niż w salach Technikum Tkackiego. 

Od początku swej działalności Punkt Konsultacyjny spotkał się z opieką i dużą życzliwością 
oraz pomocą ze strony przemysłu naftowego i krośnieńskich władz terenowych. Instytucjonalną 
formą tej opieki był Komitet Kuratorski, w skład którego wchodzili dyrektorzy naftowych zakładów 
przemysłowych działających na Podkarpaciu. 

Ważnym wydarzeniem był dzień 18 grudnia 1966 r., w którym zostały wręczone dyplomy 
inżyniera pierwszym absolwentom studiów zaocznych w Punkcie Konsultacyjnym AGH w Krośnie. 
Dyplom inżyniera górnika otrzymało wówczas 13 osób, natomiast dyplom inżyniera mechanika 
uzyskały 24 osoby. W latach 70. i 80. w Krośnie działały również punkty konsultacyjne innych 
wydziałów AGH, a mianowicie: 

• Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych (działał do 1975); 
• Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (działał do 1983);
• Wydziału Organizacji i Zarządzania (działał do 1986). 
Liczba studentów studiujących w PK AGH w Krośnie na jedynym wówczas Wydziale Wiert-

nictwa, Nafty i Gazu, na początku roku akademickiego1998/1999 osiągnęła szczytową liczbę 
560 studentów. 

W ciągu 44 lat funkcjonowania Studiów Zaocznych prowadzonych w Punkcie Konsultacyjnym 
AGH w Krośnie dyplomy inżyniera uzyskało: na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu – 779 osób, 
na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych – 99 osób, na Wydziale Organizacji i Zarządzania 

– 120 osób, na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki – 40 osób. Ponadto dyplomy magistra 
inżyniera na Zaocznych Studiach Uzupełniających Magisterskich na Wydziale Wiertnictwa, Nafty 
i Gazu uzyskało 135 osób. Łącznie w Punkcie Konsultacyjnym AGH dyplomy inżynierskie i magi-
sterskie uzyskało 1073 osoby. W tym dziele ogromną rolę odegrali krośnianie, którzy organizowali 
te studia i osobiście prowadzili zajęcia dydaktyczne. Należą do nich: prof. zw. dr hab. inż. Artur 
Bęben, dr inż. Stanisław Szafran (przez 18 lat był kierownikiem naukowo- dydaktycznym PK, a przez 
następne 6 lat kierował działalnością PK jako prodziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu), 
dr inż. Czesław Rybicki, prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet, dr hab. inż. Ludwik Zawisza i inni.

14 W 1998 r. z inicjatywy działaczy samorządowych, politycznych i społecznych (w tym działa-
czy SMZK), Wojewoda Krośnieński przedłożył Ministrowi Edukacji Narodowej wniosek o powo-
łanie w Krośnie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na bazie kolegiów kształcących nauczy-
cieli. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. została utworzona 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie (Dz. U. Nr 55, poz. 575). 1 października 1999 r. 
był dniem inauguracji nowo powołanej w Krośnie wyższej uczelni. Studia rozpoczynało wów-
czas w PWSZ 234 studentów na specjalnościach: edukacja wczesnoszkolna, język angielski, język 
niemiecki, język polski z bibliotekarstwem oraz wychowanie �zyczne z gimnastyką korekcyjną 
i turystyką. Od następnego roku akademickiego PWSZ rozpoczęła kształcenie na specjalnościach 
technicznych: eksploatacja i konstrukcja maszyn, kształtowanie środowiska oraz sieciowe systemy 
informatyczne. W trzecim roku akademickim ilość specjalności powiększyła się o dwie następne: 
gospodarka regionalna z agroturystyką oraz obsługa ruchu turystycznego i rekreacja. PWSZ dyna-
micznie modernizuje działalność dydaktyczną, pragnąc poszerzyć ofertę kształcenia. Planowana jest 
dalsza mody�kacja kształcenia, m.in. proponuje się w zakresie studiów technicznych wprowadzenie 
dwóch kierunków kształcenia: Inżynierii Środowiska oraz Informatyki. Obecnie liczba studentów 
studiujących w PWSZ wynosi prawie 5000 i zapewne będzie wzrastać, choć baza dydaktyczna 
PWSZ jest jeszcze skromna.

W tworzeniu tego niewątpliwego sukcesu regionu krośnieńskiego uczestniczyło wielu krośnian 
pracujących w szkołach wyższych Krakowa, będących aktywnymi członkami Oddziału krakowskiego 
SMZK. Prowadzili aktywną działalność, organizacyjną, opracowywali programy, prowadzili zajęcia 
dydaktyczne, wspierali w środowiskach decyzyjnych starania Władz Szkoły o pomoc dydaktyczną 
i materialną. W pracach organizacyjnych PWSZ aktywną rolę odegrał prof. dr hab. inż. Andrzej 
Gonet, a także dr inż. Stanisław Szafran.
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nego SMZK napisał […] że główna działalność programowa Stowarzyszenia, w tym 
również codzienna praca organizacyjna, spoczywa na barkach nielicznej grupy 
osób z prezydium Zarządu Głównego, ale za to ludzi wyjątkowo odpowiedzialnych 
i dyspozycyjnych. Tych, co profesjonalnie, a także poprzez swe macierzyste instytucje 
są z kulturą na stałe związani oraz tych wolnych już od zawodowych obowiązków, 
którzy to serdecznie i od dawna o kulturę regionu swego są zahaczeni, a przy tym 
ogarnięci rzadką już dziś pasją pracy społecznej, tj. pracy dobrowolnej i bezintere-
sownej, w pełnym wymiarze zdolności i umiejętności zawodowych. Tych ludzi z klasą, 
niech by tak więcej stanęło, bo pole równe i duże, a praca pracy nie jest równa.15

Dziękując za tę wypowiedź, pozwalamy ją sobie przypiąć do osób działających 
w Prezydium naszego krakowskiego Oddziału SMZK.

W pracy tego Oddziału w ciągu 30 lat jego działalności brało udział znacznie 
większe grono krośnian, aniżeli wymienieni z nazwiska w przedłożonym opraco-
waniu. Dlatego autorzy poczuwają się do obowiązku wyrażenia w tym miejscu 
wdzięczności i podziękowań wszystkim członkom, którzy swoją pracą, wiedzą, 
swoim zamiłowaniem i troską, przyczynili się do realizacji działalności progra-
mowej krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. 

15 Z. Łopatkiewicz, Trzydzieści pięć lat…, op. cit., s. 411.
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