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Y 26 października, godz.17.00
Jesienna Biesiada Poetycka
Ogłoszenie wyników XIII Konkursu 
Poetyckiego o „Lampę I. Łukasiewicza” 
oraz promocja Almanachu poetyckiego 
„Jeszcze tyle białych kartek” i najnow-
szych tomików wierszy członków Klu-
bu Literackiego RCKP

28 października, godz.17.00
Koncert uczniów wydziału wokalnego 
Społecznej Szkoły Muzycznej w Kroś-
nie z klas Krzysztofa Zajdla i Moniki 
Fabisz
Piwnica PodCieniami

28 października,godz.18.00
Zaduszki Muzyczne „Piosenka jest do-
bra na wszystko”

Piosenki z Kabaretu Starszych Panów 
zaśpiewają wokalistki Studia Piosenki 
Swing z towarzyszeniem zespołu in-
strumentalnego

30 października, godz.18.00
Na spektakl taneczny „O Kobietach. Dla 
Kobiet” zaprasza Stowarzyszenie Tańca 
„Fragolin”.
W trakcie prowadzona będzie zbiórka 
pieniędzy na budowę Wieloetnicznej 
Wioski Dziecięcej w Brzozowie.

11 listopada, godz.18.00
„Tu jest moja ojczyzna”
Wieczór pieśni i melodii patriotycznych 
z okazji 94. Rocznicy Odzyskania Nie-
podległości

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Krośnieńskiej ma za sobą 38. doroczne 
spotkanie swoich członków „Na rodzin-
nej ziemi”. Tym razem odbyło się ono 
w Krośnie (22 IX 2012), głównie w od-
restaurowanych lub nowo wzniesionych 
obiektach Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej, która od 7 sierpnia br. ma 
swego patrona. Jest nim prof. dr Sta-
nisław Pigoń (1885-1968), nasz rodak 
z Komborni, wybitny historyk literatury 
polskiej, edytor i pedagog.
Inauguracja miała miejsce w dzielnicy 
Suchodół na terenie oddanego rok temu 
Kampusu Politechnicznego PWSZ. Jego 
aktualny kształt (projekt, rozbudowa, 
przebudowa i wyposażenie przy współ-
finansowaniu ze środków Unii Europej-
skiej) był sporym zaskoczeniem nawet 
dla mieszkańców miasta. W pamięci 
tkwiły bowiem ciągle d. Szkoła Rolnicza 
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(od 1898) czy późniejszy ZSR (od 1977), 
które funkcjonowały tam przez długie 
dziesięciolecia po ostatniej wojnie (do 
1996). 
Kanclerz, gospodarz obiektów, które 
dobrze oceniana w rankingach uczelnia 
uratowała od zupełnej zagłady i destruk-
cji (realizacja prac w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschod-
niej 2007-2013), powitał gości w nowo 
wzniesionej auli szkoły. Także Wanda 
Belcik, prezes ZG Stowarzyszenia, dzię-
kując za gościnne przyjęcie, powitała 
władze Krosna, przedstawicieli władz 
PWSZ oraz dwóch reprezentantów kra-
kowskiego środowiska naukowego, 
a także przedstawicieli oddziałów kor-
poracji w Krakowie – z prezesem Stani-
sławem Szafranem i członkami Zarządu, 
Warszawie – z wiceprezesem Czesła-
wem Urbanikiem, Wrocławiu – z wice-
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Prof. Franciszek Leśniak napisał w księdze 
„Z nieustającą przyjaźnią dla Krosna, wiernością 
od 30-tu lat”, fot. T. Łopatkiewicz

prezesem Tadeuszem Kochankiem oraz 
Lublinie – z prezesem Leonem Ginal-
skim. 
W części wstępnej Prezydent Krosna 
Piotr Przytocki przypomniał, że gmina 
nagradza od niedawna osoby w szcze-
gólny sposób zasługujące na uhono-
rowanie. – Chcieliśmy w ten sposób 
z wdzięcznością podkreślić, że są osoby 
„na uchodźstwie”, które identyfikują się 
z Krosnem. Po odczytaniu not biogra-
ficznych oraz zarządzeń, wręczył medal 
„Za zasługi dla Krosna” prof. zw. dr. 
hab. Franciszkowi Leśniakowi z Uni-
wersytetu Pedagogicznego im. KEN za 
pasję, wytrwałość i osiągnięcia w bada-
niach prowadzonych od lat nad nowo-
żytną historią miasta oraz prof. zw. dr. 
hab. inż. Arturowi Bębnowi z AGH im. 
St. Staszica za znaczny wkład w rozwój 
szkolnictwa wyższego w Krośnie. Obaj 
uczeni wpisali się do księgi pamiątko-
wej. 
Prof. A. Bęben, dziękując jak zawsze 
językiem barwnym, wyznał ze szczyptą 

nostalgii: – Urodziłem się w Turaszówce 
na kopalni ropy naftowej i każdy przy-
jazd na ziemię krośnieńską budzi we 
mnie sentyment. Tu uczyłem się w gim-
nazjum, tu się ożeniłem, a po latach 
przynależność do Stowarzyszenia Mi-
łośników Ziemi Krośnieńskiej pełniej 
otworzyła mi oczy na piękno regionu. 
Cieszę się, że dzięki temu spotkałem tylu 
mądrych i wartościowych ludzi. Życzył 
też władzom miasta, aby Krosno, które 
zmienia swe oblicze, nadal rozkwitało 
i rozwijało się. 
Następnie dr Z. Barabasz zaprezentował 
dokonania szkoły w środowisku. Za-
znaczył, że mogła ona powstać (1999) 
za sprawą przychylności władz uczelni 
krakowskich, rzeszowskich oraz starań 
m. in. b. senatora Stanisława Zająca. 
Kreśląc aktualną ofertę, z którą uczelnia 
wychodzi do młodzieży, scharakteryzo-
wał nowe kierunki studiów przewidywa-
ne w planie rozwojowym. Omówił także 
jej aktualną bazę dydaktyczną w róż-
nych punktach miasta i wskazał działa-
nia, które podejmuje na rzecz studentów 
i mieszkańców miasta.
W planie spotkania przewidziano tak-
że dwa ciekawe komunikaty, których 
treść przywołała Tradycje szkolnictwa 
na poziomie wyższym w Krośnie przed 
rokiem 1999. Adam Krzanowski zwró-
cił uwagę, że Krosno – wedle określenia 
z przewodnika Józefa Krukierka (1936) 
– było „miastem szkół”, zaś w okresie 
ostatniego półwiecza (od 1961) funk-
cjonowało w nim w różnej postaci 14 
wyższych uczelni (m. in. punkty konsul-
tacyjne, wydziały, studia zaoczne, studia 
podyplomowe, kolegia nauczycielskie 
obsługiwane przez wykładowców róż-
nych specjalności). Z kolei Artur Bęben, 
który w l. 60. XX w. był pracownikiem 
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organizującym Punkt Konsultacyjny 
Wydziału Górniczego AGH w Krośnie, 
odbył „podróż sentymentalną” w prze-
szłość. 
Miłośnicy Krosna, po przybyciu do cen-
trum miasta, zapoznali się z dwoma no-
wymi instytucjami. Były to, pomijając 
bardzo świeżą atrakcję w postaci rucho-
mych schodów, przestronna i okazała Bi-
blioteka Główna PWSZ (otwarta w 2010) 
z Wypożyczalnią i Czytelnią Główną. 
Warto dodać, że ta ostatnia, udostęp-
niając gratisowo czytelnikom ponad sto 
tytułów dzienników i czasopism (także 
w trzech językach obcych), dysponu-
je również setką miejsc z dostępem do 
komputerów i Internetu. Cennym uzu-
pełnieniem lokalowym jest aneks wysta-
wowy oraz sala szkoleniowo-konferen-
cyjna. Biblioteka swą nowoczesnością 
wzbudziła podziw, uznanie i zaintereso-
wanie, poparte sporą ilością pytań.
Ostatnim punktem programu było są-
siadujące z biblioteką Centrum Dzie-
dzictwa Szkła. Ten najnowszy projekt, 
otwarty dla widzów 19 czerwca br. i re-
klamowany pod hasłem Krosno - Miasto 
Szkła, stanowi ewidentną atrakcję dla 
zwiedzających. Jest pierwszym i jedy-
nym w kraju interaktywnym centrum 
turystyczno-kulturalnym, określanym 
jako produkt unikatowy i ponadregio-
nalny. Trudno więc było oprzeć się presji 
miejsca i atrakcyjnych form pokazu, któ-
rymi CDS stara się zafascynować widza. 
W związku z tym wszyscy mieli niema-
łą „ucztę” w postaci doznań ludycznych 
i wrażeń estetycznych.
W budynku głównym CDS – po obej-
rzeniu wystawy okresowej Sport w szkle 
- szkło w sporcie oraz filmu o historii 
szkła w ogóle, a produkcji szkła w Kroś-
nie w szczególności – przyszła kolej na 

spektakularny pokaz procesu produkcji 
przedmiotów ze szkła. 
W niewielkiej odległości od buchających 
gorącem pieców hutniczych wykonawcy 
tej pracy, dwaj młodzi i świetnie wy-
szkoleni fachowcy, „na żywo”, z płyn-
nej masy szklanej tworzyli dekoracyjne 
róże. Pod ich kontrolą kilka osób podję-
ło próbę wydmuchania form szklanych, 
chociaż wynik trudu nie mógł zado-
wolić. Program zwiedzania obejmował 
także inne stanowiska pracy w części 
warsztatowej, gdzie pokazano obróbkę 
i zdobienie szkła.
Z kolei w tzw. piwnicach przedproż-
nych, tej części CDS, która znajduje się 
w zachodniej pierzei Rynku, była okazja 
przyjrzeć się ekspozycji najcenniejszych 
dzieł szklanej sztuki. Ich autorami jest 
kilkunastu najsłynniejszych artystów 
działających lub związanych z Krosnem. 
Pozytywny odbiór wszystkich prezenta-
cji, pokazujących w zupełnie nowej for-
mule wielowymiarowy świat szkła, spra-
wił, że spotkanie krośnian i tym razem 
było udane. 
Wieczorem, w historycznych piwnicach 
pod budynkiem Rektoratu PWSZ Zarząd 
Główny SMZK odbył spotkanie z repre-
zentantami oddziałów zamiejscowych. 
Jego celem była wymiana doświadczeń, 
sprawy programowe, organizacyjne, 
członkowskie i lokalowe, które różnie 
kształtują się w lokalnych środowiskach 
działalności organizacji.

Andrzej Kosiek


