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Literackie Krosno –  
struktura powiązań 

Poszerzony i zmieniony tom Literackie Krosno, który oddajemy w ręce 
czytelników, to zbiór artykułów monogra&cznych, zainspirowanych 
konferencją, która odbyła się w kwietniu 2014 roku w Państwowej Wyż-
szej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, wzbogacony 
o nowe teksty ściśle związane z podjętą tematyką. Nie tylko podejmują 
one ciekawe zagadnienia dotyczące dawnej i współczesnej kultury Kro-
sna i szerzej rozumianego Podkarpacia, wybitnych postaci związanych 
z Krosnem, obrazu miasta w literaturze, ale też są w wyjątkowy sposób 
i na różnych płaszczyznach powiązane. I jest to coś więcej niż tylko pro-
sta paralela wynikająca ze wspólnoty tematu.

Inaugurujący obrady sprzed sześciu lat referat prof. dra hab. Francisz-
ka Ziejki w swej głównej części ukazał, w oparciu o mało znane szczegóły, 
kwestię relacji między wywodzącym się z podkrośnieńskiej Komborni 
Stanisławem Pigoniem, patronem uczelni, a Karolem Wojtyłą, dziś już 
św. Janem Pawłem II. W istocie jednak wystąpienie to, co szczególnie wy-
raźnie widać w niniejszej publikacji, stało się jakby wstępem do całej kon-
ferencji, poprzez wzmianki o postaciach, wydarzeniach, miejscach, które 
pojawiły się – już jako tematy główne – w kolejnych referatach. Na takiej 
zasadzie zafunkcjonowali tu i Franciszek Pik-Mirandola, i Jan Szczepa-
nik, przewinęła się historia Oświęcimów, a także wiele innych wątków. 
Nie sposób w tym momencie nie wspomnieć, iż autor wystąpienia i ar-
tykułu, wybitny historyk literatury, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
związany też z krośnieńską uczelnią, zmarł w 2020 roku, pozostawiając 
niemożliwe do zapełnienia miejsce w polskiej nauce.
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Koincydencje pomiędzy wystąpieniami okazały się zresztą jeszcze 
głębsze. Oto referat o zapomnianym, urodzonym w Krośnie poecie, 
tłumaczu, prozaiku, Franciszku Piku-Mirandoli, wygłosił również po-
eta – Jan Tulik, którego twórczość z kolei stała się przedmiotem rozważań 
dr Andrzeja Gałowicza i dr Zo&i Barteckiej-Prorok. Andrzej Gałowicz 
zajął się cyklem sonetowym Jana Tulika, natomiast Zo&a Bartecka-  
-Prorok rozważała dychotomię rozstań i powrotów, materią swej reEeksji 
czyniąc wiersze krośnieńskich poetów – Jana Tulika właśnie, Jana Belcika 
i Wacława Turka. Warto wspomnieć, że bohaterowie wystąpienia siedzieli 
na widowni. Przywołany został tu również wywodzący się z podkrośnień-
skiej wsi Jan Zych, którego młodości obszerny i wnikliwie udokumento-
wany artykuł poświęcił dr Tadeusz Łopatkiewicz. Krośnieński poetycki 
parnas uzupełnił zaś Miron Białoszewski – jego pobyt w tym regionie 
Polski oraz związane z nim utwory stał się tematem artykułu dr Leokadii 
Styrcz-Przebindy.

Legenda o rodzeństwie Oświęcimów oraz obraz Krosna w konwencji 
gotyckiej powróciły w referacie dr Renaty Gadamskiej-Sera&n. Badaczka 
zajęła się powieścią Zygmunta Kaczkowskiego Murdelio, prowadząc słu-
chaczy ulicami miasta nad Wisłokiem tropem literackich tajemnic. Nie 
od rzeczy wydaje się w tym miejscu wzmianka, że autorem zbioru literac-
kich legend krośnieńskich jest również Jan Tulik.

Tak jak razem z Kaczkowskim schodziliśmy do krypty w kaplicy przy-
legającej do kościoła Franciszkanów, tak dr Piotr Łopatkiewicz zaprosił 
słuchaczy do krośnieńskiej fary, by – wychodząc od tablicy nagrobnej 
w tejże świątyni pomieszczonej oraz znajdującego się niegdyś w koście-
le obrazu fundacyjnego – przedstawić dzieje rodu Łopackich, na czele 
z najwybitniejszym jego przedstawicielem – Jackiem, należącym już do 
siedemnastowiecznej elity Krakowa i rzadko z Krosnem kojarzonym. Za-
gadnienia również związane z historią sztuki podjęla dr Krystyna Szayna- 
-Dec, przywołując sylwetki wybitnych rzeźbiarzy przełomu XIX i XX wie-
ku: Andrzeja Lenika i Andrzeja Szajny. Ten drugi zresztą był dziadkiem 
Autorki.

Inną bardzo ciekawą postać oraz jej literackie kreacje zaprezentował 
dr Wojciech Gruchała. Zajął się bowiem Stanisławem Szczepanowskim, 
jego intrygującą biogra&ą oraz literackimi reminiscencjami słynnego 
skandalu, w który zamieszany został ten wybitny społecznik, przedsiębior-
ca i polityk. Należy dodać, że znaczącą rolę w przywoływanych utworach 
odgrywało miejsce – okolice Krosna, w czasach naQowego boomu, oraz 
wspomnieć, że wątki związane z podkarpackim przemysłem naQowym 
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