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PULS ZIEMI
Koncert Sztuk Etnicznych „Puls ziemi” 
zorganizowany był z potrzeby powrotu 
do korzeni, etnicznej tradycji. Stano-
wił trzeci, a zarazem ostatni, ewalua-
cyjny etap projektu „Puls ziemi” rea-
lizowanego przez Nieformalną Grupę 
„Dzieci Terpsychory” przy współpracy  
z PPSKAKiB w Krośnie. 
Na program koncertu złożyły się: spek-
takl taneczny „Puls ziemi”- Grupa Nie-

formalna „Dzieci Terpsychory”, wy-
stęp zespołu „Jacyś Kolesie” z Sanoka, 
spektakl taneczno- muzyczny „ Ścieżka 
mocy” Magdaleny Rysz, występ zespo-
łu Pieśni Karpat „Widymo”, wernisaż 
wystawy fotograficznej „Łza Indii – mi-
gawki z Cejlonu” Justyny Lorenc.
Projekt finansowany ze środków Polskiej 
Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz firmy 
NOKIA.

MUZEUM	RZEMIOSŁA	PIWNICA	POD	CIENIAMI

„Schadzki zwyczajne cztery razy do 
Roku; ato za każdym razem z wiadomoś-
ciom y przytomnością, od Zwierzchno-
ści lub Magistratu przydanej Inspekcyi 
mają bydź obchodzone, y do niey wszy-
scy Maystrowie y Czeladnicy chyba za 
wielką znaczną przeszkodą lub przy-

czyną, y wcześnym wymowieniem się 
za oznajmieniem posłańca cechowego, 
na naznaczony czas mieysce uczciwie 
trzeźwo stawić się powinni.
Ktoby więc bez słuszney przyczyny wy-
mówki niestawił się, lub po otworzeniu 
Skrzyni późniey nadszedł: popada karze 
od Cechu nastąpić maiącey”.
Tak, słowami z „Uniwersału” Marii 
Teresy o porządku cechowym z 1778 
roku, rozpoczęła 17 marca 2010 r. Ex-
traordynaryjną Schadzkę w Piwnicy 
PodCieniami Ewa Mańkowska – dyrek-
tor Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Po-
wodem zwołania tego nadzwyczajnego 
spotkania była 20. rocznica otwarcia dla 
zwiedzających ekspozycji stałej Muze-
um Rzemiosła w Krośnie.
Uroczystego otwarcia Skrzyni Cecho-
wej dokonali: Piotr Przytocki – Prezy-
dent Miasta Krosna oraz Marek Bargieł 
– Starszy Cechu Rzemiosł Różnych 
w Krośnie. Zebrani tego dnia w Piwnicy 
PodCieniami wysłuchali opowiedzianej 
przez dyrektor Ewę Mańkowską frag-
mentu historii krośnieńskiego rzemio-

SCHADZKA EXTRAORDYNARYJNA- OBCHODY  
20-LECIA MUZEUM RZEMIOSŁA W KROŚNIE
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sła w historii muzeum. Prelekcji towa-
rzyszył pokaz pamiątkowych fotografii 
i dokumentów.
W czasie tego spotkania odbyło się uho-
norowanie zasług dla Muzeum Rzemio-
sła w Krośnie. Pamiątkowe medale, za-
projektowane i wykonane przez pracow-
ników muzeum otrzymali członkowie 
komitetu budowy Muzeum Rzemiosła: 
Tadeusz Gazda, Ewa Cisowska, Marek 
Konieczkowski, Stanisław Steliga, Zbi-
gniew Więcek, Stanisław Zajdel, Józef 
Guzik, Zdzisław Gil, Andrzej Kosiek 
oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Krośnieńskiej, Warsztat Terapii Zaję-
ciowej w Krośnie i Władysław Michna- 
„Złota rączka” Muzeum Rzemiosła.
 Po okolicznościowych wystąpieniach 
gości, miejscy i cechowi włodarze za-
mknęli Skrzynię Cechową. Tym sa-
mym zakończyła się oficjalna cześć 
jubileuszowego spotkania. Nastał czas 
wspomnień, na nowo ożyły wydarzenia 
sprzed wielu lat a mentalnym powrotom 
sprzyjała atmosfera, jeszcze przedpre-

mierowej wystawy okolicznościowej 
„Szwarc, mydło i powidło – czyli nie-
prezentowane, a osobliwe eksponaty 
z 20-letniej historii Muzeum Rzemiosła 
w Krośnie” oraz cechowy traktament.
Nie byłoby Muzeum Rzemiosła, gdyby 
nie pasja i praca rzemieślników, gdyby 
nie darczyńcy i dobroczyńcy. Muzeum 
Rzemiosła w Krośnie podziękowało 
Rzeszowskiej Izbie Rzemieślniczej oraz 
Cechowi Rzemiosł Rożnych w Krośnie 
z inicjatywy których, Związek Rzemio-
sła Polskiego przyznał w tym roku Dy-
rektor Ewie Mańkowskiej „Wyróżnienie 
za twórczość artystyczną, promowanie 
i upowszechnianie kultury i pielęgno-
wanie tradycji patriotycznych”.
Honorowe medale dla zasłużonych Mu-
zeum Rzemiosła w Krośnie wręczono 
również 19 marca 2010 roku na trady-
cyjnym, uroczystym spotkaniu w Cechu 
Rzemiosł Różnych z okazji obchodzo-
nego tego dnia rzemieślniczego święta.

Bożena Paradysz (MRzK)

KROŚNIEŃSKA	BIBLIOTEKA	PUBLICZNA

Krośnieńska	premiera	 
wspaniałego	opowiadania	 
Magdaleny	Tulli

Spotkanie ze znaną pisarką Magdaleną 
Tulli odbyło się 24 marca br. w Czytelni 
Głównej Krośnieńskiej Biblioteki Pub-
licznej. Autorka jest laureatką presti-
żowych nagród literackich, jej książki 
zostały przetłumaczone na wiele języ-
ków. Spotkanie to odbyło się w ramach 
projektu „Interakcje Literackie - promo-
cja literatury najnowszej”.Pisarka odpo-

wiadała na pytania i komentarze prowa-
dzącej spotykanie dr Zofii Barteckiej, 
do dyskusji włączyła się również mło-
dzież – głównie z I LO im. Kopernika 
w Krośnie. – Ci młodzi ludzie słuchali, 
i to jest ważne i piękne – skomentowała 
później pisarka, wyrażając satysfakcję 
z obecności w Krośnieńskiej Bibliotece.
Magdalena Tulli przeczytała jedno ze 
swych nowych opowiadań. Czytelnicy 
znają jej dzieła jako powieści raczej afa-
bularne, w przypadku jednak prezento-
wanego utworu ukazała swój talent nar-
racyjny z oszczędną, bardzo wyrazistą 


