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Na zdj. prof. Franciszek Leśniak i Wanda Belcik

1 października br., Stowa-
rzyszenie Miłośników Ziemi 
Krośnieńskiej, przy współ-
udziale Krośnieńskiej Biblio-
teki Publicznej, zorganizo-
wało spotkanie prezentujące 
czytelnikom świeżo wydany, 
siódmy tom serii „Krosno. 
Studia z dziejów miasta i re-
gionu”. Na zaproszenie or-
ganizatorów odpowiedziało 
swą obecnością spore grono 
zainteresowanych. 
Profesor Franciszek Leśniak, 
redaktor naukowy tomu od-

Prezentacja najnowszego tomu Studiów krośnieńskich

pytanie o kondycję współczesnej poezji, 
stwierdził: „Myślę, że dużo jest wierszy, 
a mniej jest poezji (...) choć nie można 
wartościować, bo różne teksty porusza-
ją różne osoby i jeśli dany wiersz nawet 
nie jest wielką poezją, a kogoś porusza to 
czemu ma nie istnieć? (...) Mnie odpowia-
da tak naprawdę taki kanon klasyczny, nie 
w sensie formy, czyli ten w którym doszu-

kujemy się poezji poprzez pięknie stwo-
rzony obraz, poprzez pojemną metaforę, 
poprzez dobór odpowiednich słów, żeby 
ta semantyka była jak najbardziej szeroka 
na użytek wiersza”.
Jan Tulik - debiutował w 1981 roku. Do 
tej pory opublikował jedenaście zbiorów 
wierszy, trzy powieści, zbiór opowiadań, 
dramat, zbiór „Legendy. Krosno i okoli-
ce”. Napisał również esej, wydany w for-
mie książkowej, o humaniście i wynalaz-
cy Janie Szczepaniku oraz szkic o życiu 
i twórczości Franciszka Pika-Mirandoli. 
Jest także autorem szeregu artykułów kry-
tycznoliterackich oraz recenzji i słucho-
wisk radiowych. Za twórczość literacką 
otrzymał wiele nagród ogólnopolskich.
Pytany o powód pisania wierszy, J. Tulik 
mówił: „Człowiek, żeby nie zwariować, 
musi coś robić, jeśli chce siebie zacho-
wać. (...) Człowiek musi powiedzieć bliź-
niemu, choćby to była tylko jedna osoba, 
co myśli o świecie, życiu, o sensie bytu...”

Monika Machowicz

fot. archiwum KBP
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niósł się w swym krótkim wystąpieniu 
do roli, jaką od 1972 roku pełnią kolejne 
tomy Studiów krośnieńskich, stanowiące 
jedno z nielicznych w regionie wydaw-
nictw o charakterze naukowym, bądź 
popularnonaukowym, animujące badania 
nad przeszłością Krosna i okolic. Następ-
nie przedstawił zawartość rzeczową pro-
mowanego tomu.
W kolejnej części spotkania głos zabierali 
autorzy opublikowanych tekstów, prezen-
tując główne wątki i wyniki badań włas-
nych, których efektem stały się publikacje 

składające się na siódmy tom Studiów. 
Tłem dla tych wypowiedzi była multime-
dialna prezentacja, syntetycznie ilustrują-
ca walory promowanego wydawnictwa. 
Autorką rysunków na obwolucie jest Ewa 
Cisowska, sekretarzem redakcji, który 
czuwał nad poziomem merytorycznym, 
kwestiami językowymi i technicznymi 
nadsyłanych tekstów - Tadeusz Łopatkie-
wicz. Realizacji wydawniczej dokonało 
Wydawnictwo Ruthenus Rafała Barskie-
go.

tekst i fot. Tadeusz Łopatkiewicz

W konkursie mogą wziąć udział dzieci 
ze SP, gimnazjów, uczestnicy zajęć po-
zaszkolnych z Polski, Słowacji i Ukrainy 
w wieku od 7-15 lat bez podziału na grupy 
wiekowe. Organizator nie narzuca tematu. 
Dowolny format i technika malarska lub 
graficzna /wyklucza się prace oprawione 
oraz z naklejoną plastelina, ryżem itp./. 
Format prac A3 i A4. Każda praca powin-

KONKURS PLASTYKI DZIECI I MŁODZIEŻY POGRANICZA KREDKI
na być na odwrocie opisana: imię i nazwi-
sko autora, wiek, adres szkoły /placówki, 
numer telefonu, e-mail, nazwisko nauczy-
ciela, instruktora. Max. 20 prac z jednej 
placówki należy przekazać lub przesłać do 
5 listopada 2016 r. na adres organizatora 
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza 
ul. Kolejowa 1,38 - 400 Krosno tel. 13 43 
218 98 e-mail: rckp@rckp.krosno.pl

Z myślą o wszystkich, którzy kochają 
swoje małe ojczyzny i chcą się podzie-
lić ich pięknem z innymi serwis Zumi.

ZRÓB ZDJĘCIE SWOJEGO MIASTA
pl przygotował konkurs fotograficzny. 
Konkurs towarzyszy plebiscytowi Turniej 
Miast Zumi 2016. Prócz oddawania gło-
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Konkurs organizowany corocznie przez 
Uniwersytet Szczeciński jest bezpłatny 
i powszechny, łączy świat kultury wizu-
alnej z nauką, popularyzuje i rozwija wie-
dzę i kulturę matematyczną, przełamuje 
bariery przed matematyką. Uczestnicy 
to dwie grupy wiekowe (do i powyżej 
20 roku życia). Aby wziąć udział w kon-
kursie należy zgłosić się na stronie www.
mwo.usz.edu.pl, podać swoje konto e-

VII MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY  
„MATEMATYKA W OBIEKTYWIE”.

-mailowe, poczekać na link aktywacyjny. 
Następnie wypełnić zgłoszenie. Zdjęcia 
(max 6 szt.) wysyłać wraz z tytułami i opi-
sami poprzez formularz elektroniczny). 
Ambasadorowie: osoby, które pomagają 
innym w udziale. Logują się na stronie 
konkursu i podają swoje dane i nazwiska 
podopiecznych, których zachęcili do Ma-
tematyki w obiektywie. Termin zgłoszeń 
upływa 31 października 2016 r.


