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PolIochal
Pieniny
rkrólewskie'
miasto
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'~rze~ytosie~dziesiat j~den

"lat, z czega czterdziersci
cztery w Kroscienku
nad Dunajcem. Zrozumiale
zatem,2e regiOI!l!?Wi
pieninskien)u pó.swlecal
kazda'wolna chwile,
a ,królewskiemiaste,czko
"nazVital"klejnotel]'l
"

.

zagubionymwgóracH"-.;~
Wtym roku mija 15 lat
o"dsmierci ks~Bronislawa
Krzana~Jego pogrzeb byl

Wielkar-nanifestacja
mieszkancoworaz

.

.
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JS:s. Bronisl~w Krzan ni~;zdazyt 'zrealizowac Wszystkich swoich >ptojektów, '

wyr,azemictl wdziecznosci-.za to, co dobrego zrobil dla
.

m.in. wydania zredagowanych przez siebie ,;Balla(iPieninskicb" Jana J~czego,. historii~Zydów kr.oscienskich óraz dziejów SanktuariulJ1 Matki aofej- .
Rózancowej .wKrqscienku. Opasle teczki-ma~oPisów.czeRaja
~a pOJJu;

Króscieoka i pla lJich.

.

blikowani,e.
.

,

Fot.WojciechF.Preidl

, Urodzil sie w 1910 r. w Strózy, Kunza, artyste huculskiego 1v1iko~~Troszczyl1;ie
Ó promocje 'k;6. ,
para!ia Skrz'ldlna, w rodzinie
laja Podiuka czy wspomnlf-nego. lewsKi~ego'rniilsta"i'Pienin <do"tego
piedhej, wielodzietnetqdmlodo-,
ju~ proL Mariana Gumowskiego.
stopnia, 'ze nauczyrsie esperanto
sci byl slabowitego zdrowia. 'Zaj:!rzyjaznilsie z,(zezbiarzem lu- i" korespondowal z" calym swiaW wieku ~6 lat zapisany zostal
dowym'z Debna, Józefem Jano- tem,,"wyjezdzal na ztazdyespedo czteroklasowej szkoly ludo- sefu, któryo,dwdzitczylsie
ks.' rantystów ~J~:Oscil.
zagranic;zne dewej, prowadzonej przezcyster7
KrzanoV\? piekna rzezba Meki legacje. W ~czasach panoszenia
sów. Mimo trudnych warunkQw Panskjej:To prawdziwe arcydziesie' cenzury wiecej o Kro.scienky
Wtedzieli,esperatltysci
w sWiecie,
materialnych, 'rodzice umozliWili", .lo rzeiby ludowej, kazdy zatrzy",mu dalsze ksztakenie,- Po zdalliu - muje s~e przed nia, 'chocby niz'rodacy w:kraju. '
;:
~~
.E>balgz~cie ducllowep-aramatury
kontynuowal
nauke. na chwile refleksji.- :.
'.
'w Wyzszym Seminarium Du. .Blizszec zwi",a~19'laczyly ks. fian:', organfzowal pielgrzymki,

chQwnym. Studiujac, leczyl sie
caly czas"'! zdrojach Szcza~cy:i Rabki. ,Swiecenia kaplanskie

Krzana z ostatnim !pustelnikiem,. upówszechnial literature relipieninskim Wincentym K,!spro- gtfha, 'sprzedwiajac sie, w.fen
wiczemz Góry Zamkowej,'który sposóbpI;opagandziecateistycz-

'otrzymal 29 czerwca '1934 r.

zgromadzihycale

pokazna koleI<: ~ p.ej,.prganizowal

zamI(nie,te

~

re7

Pierwsza prace podjal w Mu- cje rzezby "ludowej i qbrazów kolekcje dla l1.}.lodziezy.DzieJ<.
szynie, druga. w Trzcianie k. na szkle. Niestety,lllipca 1949r. niemu powstala w Kroscienku
Bochni.Nastepniezostal przenie- pustelnia wraz koleI<cjasplonela Centrala Ruchu ~SwiaHo- Zysiony~dokurii diecezjalnej,gdzie od-ude-rzenia,pioruna"asam pu- cie.Podalp~nit~Fna dlon,.ks.

pracowalj~ko l:°tariusz? se~e-c stelnik l;dw?., usze,~t
~...ZY~i~~?f..
JJarz,"sa<4I...(he('P.zJaJn~":'fGW-c',:<:~o;c~walfo
z'pozogl4:o-za
e- .klemu Franci~4Pwr:..,B;la.&~fl~
po Jego. zwolmernu
niez-asystowal kustoszoWi mu-. dwiekilka.izezb; albumów i cen:. z w:iezienia. Z godnoscia przyj-.
zeum. Wteqy gdkryl w sobie za-" na kilkutomowa kronika. Ks.., "IJl-°walwszystkie~ przykrosCi;
niilowanie do sztuki sakralnej Krzan .nosil sie z zamiareql jIikie gdspotykaly, w PRL-u,
i~zabytków.-Podjal
studia- rozpo:- umieszczeniaich w izbie muzeal-. powracal :wrozmowach do s'2:Y~
czal-je na UniwersytecieLwow-, nej, ale'nie powstala ona za jego kan ,za organizowanie procesji
skim,a skonczyLw1945naJagiel- zycia.Moze nasta.lczas<utworze- religijn"y'Ghczy za"uqpieszGzelonskini. Praca w kurii i studia nia jej dzisiaj?'
nie. w KrasieJigurki)VlatRi Bo~
doktoranckie mqGno,gó ~czer-W
1,979r. ks. Krzan ze wzgle-~ skiej' Niepokalanej., Zrewanzopywaly, ze wzgledów zdrowot:du
na. zdrowie zrezygnowal wal sie Urzedowi Bezpietzen-'
nych popro-silo przeniesienfe z probost.wa,ille~p,ózostalw pac' stwa odmawiajac, bicia diWodoKroscienka.
.
rafii fako senioLPenetrO\yal zac nów w dniu smierci ~JózefaSta," ."TulT~~~,~1'~
p,o?jals~eodno~~enia
~oby ~iblioteki
)agiel~o~skiej linan~;.1.~1 ~+~-~~.~"
.
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Tu podjal $lJ~odnowienia soby' B1Bliotet<iJagiellonskiej
scian k{}sciol-a,
nie1przYPu§zGza- i Ar~hiwHm Metropolitalnego

lina.
.
.,podjal starania o uratowa.nie
sfafe"'gdcine'rltarza przy ul. J.,agiel-

jac, jilkie ptóblemy z tego W)'JJik- w J«akoJ<Vi'e,~gr9madZihopracona. Okazalo sie, te pod ,tynkfem' wywal 'Wypisy, przeprQWgdzat
lonskiej zalozonego. j.eszc?:e.
znajduje sie stara ""policqrowia
wywiady ipisaf pisal, pIsal...~ w 1788 i'f.,~wspieral tych, któr~y
'", zamiast zwyklegQmalowania, Tak powstala nieoceniona 'moza'1Jiegalio od~yskanie saJ11o'przei.
Kroscienko
zaczela sie zmudna' praca oasla~. 'nografia Krosc!~nka "Klejnot za- dzielnosd
niania .i konsi;.fwQwania wyla-gubiony
w górach" (l988}.
"'" 120pol,as:zenfu"w'jedno miasto ze
,I niajacych
sie;
fresków"
Regaly pekaly od ksiazek i ar-, Szczawnica. J\roscienko stalo sie
"Lz .].I\f i XV'w. oraz polichromii 'Z.chiwaliów, pólki wyginaly .s}e samodzielne,al~ nie "mógl przebolec, ze jego ukocha.ne królew'.z lB89 r. wykónanej przez Jaku:' pod nimi, a gospodarz be~blednie
ba'Korabct z No;wegCYTargu.~Pra:' wyciagal z nich to: co akurat po~ skie. miasto stalo sie... wsia. Poce, ,prowadzone
'iN latach
trzebowat Parn,ietam zabawna
tra15towalto jako odwet wziety ~
1949-1956 radówaly ks. Krzana,
scenke.§iedzielismyprzy l}iurku, przez wladze. PrzygotoWywal sie
bo swiatynia urQsla 'Q()zabytku
w"'pewnej chwili nastala cisza.
do podjecia staran o.'odzyskanie
najwyzszej kl~~y. Widocznie
Zdawalo mi sie, ze slYsze~hrblgót 'praw miejskich.,.
Nie~stety, 'wszystkie
plany
szczescia bylo~,Zaduz6 narae:, bo grasujacych myszy; Ks.'Krzan ~apo pewnynnc.zasie'zauwazyl, ze lIwazyl moja reakcje, wzial mnie przerwal wylew miazdzycpwy, t
czesciowya
pa,. r«'"
polichromia
zanika. Badania
za reke i poprowadzil'I)liedzy re- który spowpdowal
specjalistyczIAe ,wykazaly "atak" 'galy. A tam na podlodze"lezal ta- raliz: Stan sie pogarszal z. di1ia~
na dzien. Ks. KFzan.zrnarl wKra~
~I grzybków nasdenny(lh.
Sciany lerz z jedzeniem, wokól"którego
pokI;.yto specjalnymiprepal1ataharcowaly
myszy. Usmiechnal
kowie w 'InstytlIcie .Geriatr('
..'

.
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mi grzybobójczymi,lecz po -pa- sie: A co pan mysli- mam~po-. 19czerwca1991f..
l
rtllatach~grzybkiponowily atak.- zwolic, aby zjadly mizbioiy?!
RY~Z;ARD M.RE~SZEW~",~

~~~~%e~t::26~Idl~r~~n~~~'V.iej
~#0W',;:,"'"
;"~""..."~",;"",,,,,.,,;.,...
Ks. Krzan mial dar poiyskiwac
nia ludzi do pomocy; dzieh-teI!lul
móglwiele Zdzialac dla:$wiatynl.
Ponadto. przyjailia sie i' gOScil
w'progachcksiezówki. wielu art ystóxv oraZ'ludzi nauki, ;m.In. prof !
-, Jana Dutkiewicza, arty:ste grafika I
~I Witdldg Chomicza,. rektora kra- l
fkowskiej ASP prof. Wlod,zimierza !

