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wej. Jest to projekt edukacji audiowizu-
alnej realizowany w 22 miastach przez 
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, orga-
nizatora Międzynarodowego Festiwalu 
Era Nowe Horyzonty we Wrocławiu. 
Polega na comiesięcznych spotkaniach 
z filmem, w czasie których prezentowa-
ne są najnowsze produkcje, jak i klasyka 
polskiego oraz światowego kina. Do-
datkowo dla uczniów organizowane są 
konkursy, prelekcje i dyskusje. Szkoły, 

które brały udział w poprzednim roku 
postanowiły kontynuować przygodę 
z kinem również w tym roku szkolnym, 
a nowe także chętnie podejmują współ-
pracę w ramach tego niekonwencjonal-
nego spotkania z kinem. 
Dobrym duchem artKina jest Iwona Pe-
nar, której od pewnego czasu dzielnie 
pomaga Paweł Jermak.

z folderu „Od Kina KDK do artKina, 10 lat” 
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Działalność Stowarzyszenia Miłośni-
ków Ziemi Krośnieńskiej zaowocowała 
w ostatnich miesiącach dwoma godny-
mi odnotowania i udanymi przedsię-
wzięciami. 
Sezon kulturalny 2009/10 korporacja 
zamknęła wycieczką krajoznawczą (19 
VIII), której celem były ciekawe miejsca 
na terenie Gemeru, historycznej krainy 
będącej przez wieki częścią Węgier, a 
obecnie znajdującej na terenie południo-
wo-wschodniej Słowacji. 
Główną atrakcję wycieczki stanowiła 
odkryta w 1926 r. prehistoryczna Jaski-
nia Domica. Znajduje się ona w Parku 
Narodowym Słowackim Krasie, w po-
bliżu granicy z Republiką Węgierską (w 
1995 włączona przez UNESCO na listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego 
i Przyrodniczego Ludzkości). Wypeł-
nione horyzontalnymi korytarzami gro-
ty z odwiecznymi zjawiskami krasowy-
mi w postaci bogatej szaty naciekowej 
i spływ podziemną rzeką Styks dostar-
czyły zwiedzającym niezapomnianych 
wrażeń. 

*
Kolejny sezon swej działalności kor-
poracja zainaugurowała tradycyjnym 

Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
Spotkaniem Przedstawicieli Oddzia-
łów „Na rodzinnej ziemi” (25 IX). 
Spotkanie, ciesząc się słoneczną aurą 
i jak zawsze dużym zainteresowaniem 
członków i sympatyków, tym razem od-
było się w gminie Korczyna. Jego uda-
ny przebieg o specyficznym posmaku 
integracyjnym wzbogacił ciekawy pro-
gram przygotowany wspólnie przez ZG 
SMZK i władze samorządowe Gminy. 
Uroczyste otwarcie, połączone z mowa-
mi powitalnymi, prezentacją historii, 
dorobku i planów rozwoju gminy (wójt 
p. Jan Zych) oraz samego miejsca spot-
kania odbyło się w zabytkowym dworze 
w Komborni. Od kilku lat cały dawny 
zespół dworski zyskuje na okazałości 
i renomie dzięki staraniom i zabiegom 
podejmowanym przez jego aktualnego 
Gospodarza, który zapoznał uczest-
ników z pomieszczeniami kompleksu 
dworskiego. Proponuje on gościom m.in. 
urzekający stylem komfort, odradzające 
witalność pakiety SPA i kuszącą sma-
kiem kuchnię.
Krótki pobyt w Korczynie przeznaczo-
no na zwiedzenie neogotyckiego koś-
cioła parafialnego p.w. MB Królowej 
Polski, sanktuarium św. bp. J. S. Pel-
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czara, uroczyście ogłoszonego w maju 
br. patronem pow. krośnieńskiego. Przy 
ołtarzu z Jego relikwiami delegacja Sto-
warzyszenia złożyła kwiaty, a do sze-
rokiego kontekstu życia i działalności 
Świętego nawiązał ks. prał. Edward 
Sznaj, kustosz sanktuarium.
Kolejnym miejscem przechadzki, chwi-
lowego odpoczynku, snucia okolicznych 
legend i impresji o przeszłości z rzutem 
oka na uroczą panoramę regionu, było 
podzamcze Kamieńca. W słonecznym 
plenerze (przy barokowej kapliczce 
z XVIII w.), a później w chłodnym wnę-
trzu nowo wzniesionego kościoła filial-
nego, splotły się w całość historyczne 
i współczesne, duchowe i materialne 
dzieje tego terenu, na którym opodal 
ruin zamczyska pojawiły się stacje Dro-
gi Krzyżowej, prowadzącej z Korczyny 
do podnóża skały „Echo Lourdes”, a na 
Suchej Górze stanęła wieża telewizyj-
na.

Ostatni etap spotkania wyznaczono 
w Węglówce, gdzie w centrum uwa-
gi stanęła d. cerkiew greckokatolicka 
(1898; ob. kościół rzymskokatolicki p.w. 
Narodzenia NMP) oraz rosnący w jej 
sąsiedztwie i liczący blisko 700 lat dąb 
„Poganin” (od 1953 pomnik przyrody), 
uznawany za największe drzewo na 
Podkarpaciu. 
Na koniec wysłuchano pogadanki o hi-
storii miejscowej kopalni ropy naftowej, 
jednej z najstarszych w regionie oraz 
utworów własnych, które prezentowała 
poetka Bronisława Betlej. Czynny był 
także kiermasz z książkami (wydawni-
ctwa SMZK i gminy Korczyna), a miej-
scową kulturę zaprezentował gościom 
z Krakowa, Krosna, Lublina i War-
szawy regionalny zespół pieśni i tańca 
z Komborni. 

Andrzej Kosiek
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