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decoupage’u oraz malowania na tkani-
nach. Zajęcia prowadzili doświadczeni 
rękodzielnicy (Dagmara Krupa i Alek-
sandra Bobrowska - 4handmade.pl oraz 
Bożena Pelczar „Mój filcowy świat”). 
Muzeum Rzemiosła w Krośnie zapra-
sza na kolejne spotkania z nauką sztu-
ki ręcznie robionej na własny użytek. 

Najbliższe warsztaty już 21 czerwca 
2014 roku. Na tle wystawy „Od ucznia 
do mistrza – tkactwo” będzie można 
uprawiać tkactwo tabliczkowe i cieszyć 
się własnoręcznie zrobionymi krajkami. 
Zajęcia poprowadzi Beata Olchowy. 

Bożena Paradysz

KROŚNIEńSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

15 maja w Saloniku Artystycznym odbył 
się wykład Piotra Łopatkiewicza „Koś-
ciół parafialny Świętej Trójcy w Krośnie 
w świetle najnowszych badań architekto-
nicznych i konserwatorskich”. Spotkanie 
zorganizowane zostało przez Stowarzy-
szenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej 
w Krośnie.
Dr Piotr Łopatkiewicz, historyk sztu-
ki, wykładowca w PWSZ w Krośnie. 
W 2004 roku na Wydziale Historycz-
nym Uniwersytetu Jagiellońskiego uzy-
skał tytuł doktora nauk humanistycz-

nych w zakresie nauk o sztuce. Jest auto-
rem kilkunastu książek i kilkudziesięciu 
artykułów naukowych z zakresu historii 
sztuki, ochrony i konserwacji zabytków. 
W 1994 ukazała się jego pierwsza pra-
ca o kościele parafialnym w Krośnie: 
„Krośnieńska fara w wiekach średnich: 
przemiany architektoniczne i uchwyt-
ne elementy wyposażenia kościoła do 
połowy XVI wieku”. Rok później wy-
dał kolejną książkę: „Krośnieńska fara 
w epoce renesansu i manieryzmu: prze-
miany architektoniczne i najważniejsze 

Kościół farny w Krośnie w świetle najnowszych badań
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elementy wyposażenia kościoła od poło-
wy XVI do połowy XVII wieku”. Piotr 
Łopatkiewicz jest też redaktorem nauko-
wym dwóch publikacji o krośnieńskiej 
farze: „Kościół farny w Krośnie: pomnik 
kultury artystycznej miasta: materiały 
z sesji naukowej Krosno, listopad 1996” 
oraz „Kościół parafialny Świętej Trójcy 
w Krośnie w panoramie dziejów miasta: 
materiały z konferencji naukowej zorga-
nizowanej w 500 rocznicę konsekracji 
kościoła, przeprowadzonej przez Macie-
ja Drzewickiego w 1512 roku: Krosno, 
21 września 2012”.
Podczas wykładu mówił m.in. o pra-
cach, które prowadził w krośnieńskiej 
farze w latach 1994-96. Szczegóło-
we badania architektoniczne świątyni 
i odkryte najstarsze relikty kościoła 
pozwoliły jednoznacznie stwierdzić, 
że krośnieński kościół farny, położony 
w północno-zachodniej części dawnego 
miasta jest - mimo późniejszych dodat-
ków oraz gruntownej przebudowy zrea-
lizowanej w latach czterdziestych XVII 
w. - dość dobrze zachowaną budowlą 

średniowieczną, która wzniesiona zo-
stała w XIV, a nie jak wcześniej sądzono 
w XV wieku.
Piotr Łopatkiewicz odrzucił też tezę do-
tyczącą pożaru kościoła farnego w XVII 
wieku. 
O zniszczeniu świątyni i skutkach po-
żaru pisał m.in. Juliusz Ross w artykule 
„Przeszłość artystyczna i zabytki sztuki 
Krosna i okolicy”, zmieszczonym w I to-
mie „Krosno: studia z dziejów miasta 
i regionu”. Jednak prowadzone przez 
Piotra Łopatkiewicza badania nie po-
twierdziły tezy o pożarze świątyni, koś-
ciół parafialny nie spłonął w 1638 roku.
W trakcie wystąpienia mówił również 
o wynikach prac dra hab. Marka Wal-
czaka, historyka sztuki, wykładowcy 
w Instytucie Historii Sztuki UJ w Kra-
kowie, który w 2012 roku prowadził 
badania gotyckiej grupy Pasji na belce 
tęczowej krośnieńskiego kościoła para-
fialnego. Swoje spostrzeżenia zamieś-
cił w artykule „Kilka uwag o genezie 
stylowej i datowaniu grupy pasyjnej na 
belce tęczowej w kościele parafialnym 
w Krośnie”. W rozprawie tej dr Walczak 
pisze: (...) można ostrożnie stwierdzić, 
że przyjmowane dotychczas datowanie 
krośnieńskiej Pasji na przełom 1. i 2. 
ćwierci XV wieku nie ma głębszego uza-
sadnienia. Ten wybitny krucyfiks mieści 
się bardzo dobrze w tradycji snycerstwa 
końca XIV wieku (...). Jednak pogląd ten 
nie jest oparty na gruntownych studiach 
i wymaga potwierdzenia. Jedynie kom-
pleksowe badania konserwatorskie po-
zwolą określić dokładny czas powstania 
krośnieńskich rzeźb.
Na wykładzie obecny był również dr 
hab. Andrzej Guzik, Kierownik Pracow-
ni Konserwacji i Restauracji Malowideł 
Ściennych ASP w Krakowie. Andrzej 
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Guzik podczas prac konserwatorskich 
w krośnieńskiej farze prowadził badania 
stratygraficzne, które objęły południową 
kaplicę śś. Piotra i Pawła wraz z połu-
dniową kruchtą (1997, 1999, 2001), ka-
plicę Matki Bożej Szkaplerznej (2003) 
oraz nawę (2009-2012). Wykonane prace 
znacznie poszerzyły wiedzę o przemia-
nach architektonicznych i artystycznych 

w kościele parafialnym Świętej Trójcy 
w Krośnie.
Obecnie Piotr Łopatkiewicz i Andrzej 
Guzik kontynuują badania w krośnień-
skiej farze, odkrywają nowe fakty histo-
ryczne, wyjaśniają i dokumentują zmia-
ny zachodzące w kościele na przestrzeni 
wieków.

Joanna Łach

Gra miejska „KrosnoGra odbywa się 
w ramach Dni Krosna - Miasta Szkła 
w dniu 15 czerwca 2014 roku. Rozpo-
częcie o godz. 10.00. Osiem Przystan-
ków KrosnoGry poprowadzą organi-
zacje sektora pozarządowego, a Przy-
stanek Specjalny Jury powołane przez 
Organizatorów. W grze wezmą udział 
zespoły czteroosobowe zwane dalej 
Drużyną. Na czele drużyny stoi Kapitan 
wybrany przez jej członków. Drużyna 
może stanowić reprezentację członków 

rodziny, stowarzyszeń, szkół, zakładów 
pracy, czy niesformalizowanej społecz-
ności lokalnej. Drużyna złożona jest 
z Graczy, osób powyżej 5 roku życia, 
jednakże co najmniej jeden z graczy 
w drużynie to osoba pełnoletnia. Karty 
zgłoszenia należy dostarczyć do RCKP 
w Krośnie, ul. Kolejowa 1, w dniach 
8-13 czerwca 2014 lub w dniu imprezy, 
to jest 15 czerwca 2014 do godziny 9.00 
w punkcie organizacyjnym na kroś-
nieńskim Rynku. Regulamin znajduje 
się do wglądu w siedzibie Organizato-
ra i na stronach internetowych: www.
rckp.krosno.pl, www.krosno.pl. Orga-
nizatorami KrosnoGry są Regionalne 
Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie 
i Urząd Miasta Krosna

III KROSNOGRA

Nocne Teatralia Strachy są festiwalem 
ogólnodostępnym, o charakterze prze-
glądu. Do festiwalu zgłaszać się mogą 
grupy teatralne, niezależnie od prezen-
towanej formy teatralnej, wieku akto-
rów czy czasu trwania spektaklu. Pod-
stawą zgłoszenia jest nadesłanie zapisu 
spektaklu na płycie DVD (plan ogólny 
bez zbliżeń i montażu) oraz wypełnionej 
karty zgłoszeniowej i materiałów rekla-
mowych (informacja o zespole i spekta-
klu oraz zdjęcia) do 11 lipca 2014 roku 
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