
Blisko 550 lat temu, około 1470 roku, w domu patrycjusza i rajcy miejskiego Jana 
Proclera, położonym przy dawnej ulicy Piekarskiej w Krośnie, przyszedł na świat Paweł, 
znany jako Paweł z Krosna vel Paulus Crosnensis Ruthenus, wybitny renesansowy poeta 
łaciński, humanista i �lolog, tłumacz i edytor, profesor Akademii Krakowskiej, 
najwybitniejszy krośnianin urodzony w Krośnie w epoce późnego średniowiecza.

W 1620 roku, zatem 400 lat temu, w kamienicy położonej w narożniku Rynku i dawnej 
ulicy Sukienniczej, w patrycjuszowskiej rodzinie kupca i rajcy Jana Łopackiego i Elżbiety 
z Fladrowiczów, urodził się Jacek Łopacki (1620-1702), znakomity lekarz, profesor 
i wielokrotny dziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Krakowskiej (w roku 1684 
wybrany na jej rektora), wieloletni rajca i burmistrz Krakowa, dyplomata, przyjaciel 
i lekarz króla Jana III Sobieskiego, bez wątpienia najwybitniejsza postać, która przyszła 
na świat w Krośnie w czasach nowożytnych.

*
Przypadające w roku 2020 rocznice, związane z dwoma najwybitniejszymi intele-
ktualistami urodzonymi w Krośnie w epoce staropolskiej, są znakomitą okazją do 
zaprezentowania sylwetek wybitnych intelektualistów i artystów urodzonych w „małym 
Krakowie”, jak również spojrzenia na miasto nad Wisłokiem oczami innych – zarówno 
dawnych, jak i współczesnych.

Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa

Intelektualiści i artyści 
z Krosna,

intelektualiści, artyści i podróżnicy 
o Krośnie

 

organizowana przez 

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową 
im. Stanisława Pigonia w Krośnie 

w 550-lecie urodzin Pawła z Krosna 
i 400-lecie urodzin Jacka Łopackiego

Informacje dodatkowe:

Organizatorzy dopuszczają możliwość przyjęcia zgłoszeń, których tematyka 
nieznacznie wykraczać będzie poza zarysowaną wyżej problematykę. Warunkiem 
będzie jednak, iż opracowane zagadnienie w istotny sposób wzbogaci wartość naukową 
Konferencji.

Czas planowanego wystąpienia nie powinien przekroczyć 30 minut. Materiały 
z Konferencji zostaną wydane drukiem, w formie recenzowanej monogra�i, w serii 
wydawniczej „Biblioteka Pigoniana”, do połowy 2021 roku. O warunkach i zasadach 
przygotowania tekstu do druku poinformujemy w osobnym komunikacie.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z dr Piotrem 
Łopatkiewiczem, tel. +48 691-503-393; mail: piotr@lopatkiewicz.pl

Krosno, 16-17 czerwca 2020
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Zapraszamy do wzięcia udziału
w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Intelektualiści i artyści 
z Krosna, 

intelektualiści, artyści i podróżnicy 
o Krośnie

która odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2020 roku 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 

im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Wystąpienia powinny dotyczyć następującej problematyki:
 Dokonania wybitnych intelektualistów, artystów, pisarzy i poetów 

urodzonych w Krośnie lub poprzez swe czasowe w nim zamieszkanie 
związanych z miastem nad Wisłokiem

 Krosno, jego dzieje i dziedzictwo artystyczne, jako przedmiot badań 
uczonych oraz zainteresowań pisarzy, poetów, starożytników 
i konserwatorów zabytków 

 Dawne i współczesne Krosno w twórczości artystów
 Widoki Krosna i źródła do ikonogra�i miasta od XVI do XX stulecia
 Krosno w opisach podróżników dawnych i  współczesnych

Zgłoszenia udziału w Konferencji przyjmowane będą drogą elektroniczną, do dnia 
30 kwietnia 2020 roku, na adres: pwsz@pwsz.krosno.pl

W zgłoszeniu proszę podać: pełny tytuł planowanego wystąpienia, imię i nazwisko 
autora, posiadany tytuł lub stopień naukowy oraz nazwę i adres reprezentowanej 
Uczelni lub Instytucji.


