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łatwych. U siebie z jednej strony można
spotkać się z klakierstwem… z drugiej
z niepopartym niczym krytykanctwem
nie mającym nic wspólnego z rzeczową
oceną. Nic więc dziwnego, że na zapleczu sceny wśród muzyków wyczuwało
się lekkie zdenerwowanie i spore napięcie. Pierwsze dźwięki popłynęły ze
sceny. Brzmienie zespołu okazało się
klarowne i spójne. Duża w tym zasługa
klawiszowca Jacka Bazana odpowiedzialnego za stronę harmoniczną całego
przedsięwzięcia. Jego pewna, przemyślana, nie pozbawiona wirtuozerii gra
uspokoiła cały zespół. Sekcja rytmiczna wywiązała się ze swojego zadania
jak należy, zapewniając odpowiednią
pulsację poszczególnym kompozycjom.
Poetyckie teksty, autorstwa Edwarda Lechety i Jana Luszni, dobrze korespondowały z muzyczną oprawą autorstwa wio-

lonczelisty Wojciecha Pelczara. Słowa
i dźwięki tworzyły nie pozbawioną uroku jednorodną całość. W moim odczuciu
jedynym minusem koncertu było jego
tempo, które niestety zostało zachwiane
długimi wstępami słownymi do poszczególnych utworów. Niebanalne słowa
splecione z muzyką sprostały oczekiwaniom publiczności, czego dowodem były
liczne bisy. To wszystko świadczy o sporym potencjale „A może tak”.
Tego wieczoru zespół wystąpił w składzie: Monika Brewczak – śpiew, Stefan Trusz – śpiew, gitara, inst. perkusyjne, Katarzyna Sytnik – skrzypce,
Wojciech Pelczar – wiolonczela, gitara
Jacek Bazan - inst. klawiszowe, Marcin
Bazan - gitara basowa, Grzegorz Pękalski – perkusja, inst. perkusyjne.
Robert Lenert

WITRYNA INTERNETOWA SMZK – DOROBEK PIĘCIOLECIA
2009-2014

Początki były skromne... Witryna www.
smzk.org pojawiła się w sieci 19 lutego
2009 roku, udostępniając zrazu bardzo
skromny zasób treści. Systematycznie
rozbudowywana i poszerzana, wzbogacana o aktualności z życia Stowarzy-

szenia, nowe rubryki i pozycje menu,
zyskiwała powoli uznanie internautów.
Dzisiaj związanych jest z nami 246 zarejestrowanych użytkowników, zaś 305
osób subskrybuje „Wiadomości SMZK”
– rozsyłany mailowo witrynowy newsletter. Swoich fanów Stowarzyszenie i witryna mają również na Facebooku, gdzie
ponad 270 użytkowników tego medium
społecznościowego polubiło już stowarzyszeniowy fanpage. W ciągu ostatniego pięciolecia witrynę SMZK odwiedziło ponad 80 tysięcy internautów z 98
krajów świata.
Za pośrednictwem strony www.smzk.org
można dziś nie tylko zasięgnąć informacji o bieżącej działalności Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, ale
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też zamówić nasze wydawnictwa (w tym
tomy serii Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, zapoznać się z planami
pracy, odsłuchać lub obejrzeć multimedialne materiały związane z Krosnem
i regionem. Po pięciu latach funkcjonowania, na poznawczy potencjał witryny
składa się ponad 490 artykułów (zwykle
bogato ilustrowanych), 69 galerii fotograficznych z ponad 4800 zdjęciami
(dostępnymi dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników), rubryka
Byli wśród nas… z biogramami 39 zasłużonych krośnian – członków SMZK,
na bieżąco aktualizowana bibliografia
publikacji o Stowarzyszeniu oraz wiele,
wiele innych.
Ponad pięćdziesięcioletnia historia Stowarzyszenia – a początki organizacji sięgają roku 1958 – mozolnie ilustrowana
jest poprzez publikowane na witrynie
materiały archiwalne (rubryka Z lat minionych), w której gromadzimy wszelkie
ślady naszej niegdysiejszej działalności
społecznikowskiej: zaproszenia na organizowane przez nas wykłady i sesje popularnonaukowe, coroczny cykl Spotkań
„Na rodzinnej ziemi”, promocje książek
i jubileusze, wycinki prasowe, artykuły nas dotyczące oraz przez członków
SMZK pisane, relacje z imprez itd. Ta
żmudna praca przyniosła już do tej pory
180 artykułów, w których wszystko to,
co ulotne, zostało nie tylko utrwalone,
ale i do użytku ogólnego podane. Często odwiedzana jest także rubryka Mapy,
w której z każdego punktu świata obejrzeć można na ekranie swego komputera
mapy Krosna i okolic, zarówno te dziewiętnastowieczne, jak i międzywojenne
WIG-ówki, a także współczesne mapy
turystyczne Beskidu Niskiego i Pogórza.
Poprzez własną witrynę internetową sta-

ramy się również przychodzić internautom z pomocą w sprawach codziennych,
dostarczając aktualne informacje o prognozowanych warunkach pogodowych
dla Krosna, dając dostęp do wirtualnego
planu naszego miasta, transmitując obraz
wideo z kamer w wielu punktach Krosna i okolicy, udostępniając narzędzia do
odczytywania własnego biorytmu lub
tylko przepustowości wykorzystywanego łącza internetowego. Na bieżąco aktualizowana jest także baza linków internetowych – adresów witryn, które z racji
udostępnianych treści, związanych
z Krosnem i regionem – mogą być niezwykle użyteczne dla odwiedzających
nas internautów. Polecamy wszystkim
korzystanie z naszej witrynowej wyszukiwarki, pozwalającej błyskawicznie odnaleźć poszukiwane informacje. Na tych,
którym obsługa naszej witryny sprawia
jeszcze trudności, czeka witrynowe FAQ,
w którym w przystępny sposób wyjaśniamy pozorne zawiłości nieskomplikowanych w istocie czynności w korzystaniu z przeglądarki internetowej.
O wszystkich powyższych kwestiach
była mowa 19 lutego br. w trakcie wykładu Witryna internetowa SMZK – dorobek pięciolecia 2009-2014, który
w formie konwersatorium i warsztatów
praktycznych przeprowadził Tadeusz
Łopatkiewicz – I wiceprezes ZG SMZK.
W Czytelni Główniej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej padło wiele szczegółowych pytań ze strony uczestników
wykładu. Kto z pytaniem nie zdążył,
tego zapraszamy na stowarzyszeniową
witrynę, gdzie poprzez menu Kontakt
zgłosić można administratorowi każdą
wątpliwość i uzyskać jej szybkie rozwiązanie.
Tadeusz Łopatkiewicz

