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CROSCENA LAUREATEM HONOROWEJ NAGRODY LITERACKIEJ „ZŁOTE PIÓRO” 2010 PRZYZNANEJ PRZEZ ODDZIAŁ 
ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH W RZESZOWIE ZA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PROMOCJI KULTURY I LITERATURY.

Na okładce: Praca Marka Pecha ze Svidnika/Słowacja/, uczestnika X Konkursu Wielkanocne 
Tradycje Pogranicza str.2 - 1. Dyrektorki instytucji kultury na Jubileuszu 25-lecia Muzeum 
Rzemiosła w Krośnie, od lewej: Ewa Mańkowska (MRz), Teresa Leśniak (KBP), Maria 
Jurkowska (BWA), Dorota Cząstka (RCKP), 2. Święto poezji w KBP- prezentacja twórczości 
Mariusza Kalandyka, poety i krytyka, 3. Tańcem malowane, realizacja pracy dyplomowej 
Anny Gomulec z PPSKAKiB w Krośnie, 4. Wernisaż wystawy klubu fotograficznego ze 
Stropkova na Słowacji w Galerii Fotografii  fot. M. Kus, P. Matelowski, W. Turek

ZESPÓŁ REDAKCYJNY CROSCENY LAUREATEM NAGRODY PREZYDENTA MIASTA KROSNA PIOTRA PRZYTOCKIEGO 
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE KULTURY W 2012 ROKU.

Radosnych, ciepłych 
Świąt Wielkanocnych, 

miłych spotkań rodzinnych 
przy świątecznym stole 
oraz smacznego jajka

życzy
swoim czytelnikom

i współpracownikom
zespół redakcyjny
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W numerze:

3.  Witryna RCKP
 Wystawy 
 Kultura Wieków Dawnych

P. Domagalska-Kałuża
 Puma i inni

Przemek Polański
 Mój Molier Andrzeja Seweryna

M. Baranowska-Mika
 Polecamy 

10. Rozmaitości
 Cyjanotypia - co to takiego?
 Portius na węgierskim weselu
  Zbigniew Ungeheuer
 Światowy Dzień Poezji
  Wacław Turek

14. Przeczytane

19. Ludzie pióra
 Zdzisław Pękalski

21. Z kart wspomnień
 Lubomiła Bukowska - śpiewaczka i...
  M. Busz -Perkins

22. Kolekcjonerstwo
 Teatr suchodolski
  Zbigniew Więcek

23. Podium

25. BWA
 Magdalena Florczyk – malarstwo
 Dni Autorskie
  Marek Burdzy

26. Muzeum Podkarpackie
 Przyroda Magurskiego Parku  
 Narodowego
 My z Napoleonem
 K. Krępulec-Nowak
 Karpacka Troja
 Gabriela Kucharska
29. Muzeum Rzemiosła 
 Majstersztyk - dzieło mistrzów  
 rzemiosła
  Ewa Mańkowska

31.  KBP
 Jak rozwinąć nasze skrzydła….

Monika Machowicz

32. Konkursy

Rok św. Jana Pawła II,  
Jana Długosza i Polskiego Teatru

Św. Jan Paweł II oraz Jan Długosz decyzją 
Sejmu zostali ogłoszeni patronami 2015 
roku, który jest również w sposób szczególny 
poświęcony Polskiemu Teatrowi. 
5 grudnia 2014 r. posłowie podjęli specjalne 
uchwały w tych sprawach. W uchwale doty-
czącej ogłoszenia roku 2015 Rokiem św. Jana 
Pawła II podkreślono ogromne zaangażowa-
nie papieża Polaka w proces odradzania się 
polskiej niepodległości oraz w propagowanie 
uniwersalnego przesłania o godności i pra-
wach człowieka. Sejm chce, by te wartości 
towarzyszyły działaniom podejmowanym 
w ramach obchodów Roku św. Jana Pawła II. 
2015 jest także czasem upamiętnienia doko-
nań Jana Długosza – wybitnego polskiego 
historyka, dyplomaty i duchownego. W pod-
jętej przez Sejm uchwale ustanawiającej 
go patronem 2015 r. przypomniano, że Jan 
Długosz jest uważany za ojca polskiej histo-
riografii i heraldyki, twórcę największego 
dzieła opisującego dzieje państwa polskiego 
– „Roczniki,  czyli Kroniki sławnego Króle-
stwa Polskiego”. Zwrócono także uwagę na 
szczególne znaczenie jego dzieł dla polskie-
go dziedzictwa kulturowego. 
Uchwała Sejmu ustanawiająca 2015 r. Rokiem 
Polskiego Teatru stanowi „hołd ludziom i in-
stytucjom tworzącym polski teatr, który jest 
jednym z najważniejszych obszarów życia 
kulturalnego i społecznego”. W dokumen-
cie podkreślono też przypadające w 2015 r. 
250-lecie Teatru Narodowego w Warszawie 
oraz Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. 
W ciągu 250 lat istnienia teatr publiczny 
w Polsce służył sztuce i społeczeństwu, po-
dejmując dialog z tradycją, komentując ota-
czającą rzeczywistość oraz wytyczając nowe 
drogi rozwoju sztuki - napisano w uchwale.

www.sejm.gov.pl



CROSCENA 3
W

IT
R

Y
N

A
 R

C
K

P

w y s t a w y
1 marca – 17 kwietnia
Anna Šimkuličová – kolaż
Finisaż 17 kwietnia, godz.17.00, Galeria Pogranicza

Anna Šimkuličová to publicystka, ar-
tystka, organizatorka życia kulturalnego 
z Humennego na Słowacji. Chociaż za-
miłowanie do sztuki przejawiała już od 
młodości, poważnie poświęciła się jej 
przed 10 laty. Poznała podstawy akade-
mickiego rysunku i malarstwa. Ma wy-
czucie barwnych kompozycji i szczegó-
łów, co znajduje odzwierciedlenie prze-
de wszystkim w kolażach, stanowiących 
główną formę jej ekspresji artystycznej. 

W swych niezwykłych kompozycjach 
opowiada historie, z których wyglądają 
czasem zamyślone, a czasem tajemnicze 
i drapieżne damy. Fascynują ją także 
motywy kwiatowe. Swoje prace prezen-
towała na wielu zbiorowych i indywidu-
alnych wystawach. Mieszka w Humen-
nem na Słowacji. Jest członkiem założy-
cielem stowarzyszenia „Podvihorlatská 
paleta“.
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Zdzisław Twardowski, urodził się w 1955 
w Mrozowie koło Wrocławia. Ukończył 
wydział malarstwa na Uniwersytecie 
Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. 
Dyplom uzyskał w roku 2002 w pracow-
ni prof. Mieczysława Hermana. Miesz-
ka w Sanoku, gdzie prowadzi prywatną 

7 marca – 24 kwietnia 
Malarstwo Zdzisława Twardowskiego
Finisaż 24 kwietnia, godz.17.00, Galeria Szara

pracownię i galerię autorską „Twardow-
ski”. Tworzy głównie w technice olejnej. 
Tematyka prac jest różnorodna, jednak-
że dominującą rolę w jego twórczości 
zajmuje pejzaż. Uczestniczył w wielu 
plenerach malarskich w Polsce i za gra-
nicą.

Fotoklub Spiš działa przy Spišskim 
Domu Kultury w Spišskej Novej Vsi na 
Słowacji. Powstał w1980 roku i przecho-
dził różne okresy aktywności. Należy do 

16 marca – 15 kwietnia
Fotoklub Spišská Nová Ves 
Wernisaż 27 marca, godz.17.00, Galeria Fotografii

niego prawie 50 amatorów obiektywu 
z okolic Spišská Nová Ves, Levoča, Gel-
nica i Poprad. Prezentowali swoje prace 
na wystawach zbiorowych oraz krajowej 
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wystawie AMFO. Uczestniczą również 
w plenerach międzynarodowych. Więk-
szość ma za sobą wystawy indywidualne 
oraz publikacje w wydawnictwach albu-
mowych. Od wielu lat Fotoklub organi-
zuje konkurs na Najlepsze zdjęcie folk-
lorystyczne, które jest później symbolem 
miejscowych obchodów dni folkloru.
Na wystawie w RCKP prezentowane są 
prace 25 autorów. Tematyka jest różno-
rodna, tak jak różne jest spojrzenie na 
świat każdego twórcy. Na fotografiach 
można zobaczyć piękno przyrody i wiele 
interesujących zabytków regionu. Nie-
którzy autorzy pokazują swoje ekspe-
rymentalne widzenie świata wykorzy-
stując odpowiednie światło czy technikę 
graficzną. Znajdziemy również próby 
reportażu z różnych kulturalnych przed-
sięwzięć. Wystawa w Krośnie jest pierw-
szą zagraniczną prezentacją, a kontakt 
z Fotoklubem RCKP, jak twierdzą sło-
waccy fotograficy, będzie inspiracją do 
wymiany doświadczeń przez następne 
lata.

Tekst i fot. Dáša Frankovičová

Na wystawie prezentowane są prace 
nagrodzone i wyróżnione w konkursie, 
wykonane przez dzieci, młodzież oraz 
dorosłych z placówek oświatowych z te-
renu Krosna, powiatu krośnieńskiego 
oraz administracyjnych odpowiedni-
ków na Słowacji i Ukrainie. Na konkurs 
nadesłano 300 prac. Na wystawie prze-

23 marca – 2 kwietnia 
X Konkurs Plastyczny Wielkanocne Tradycje Pogranicza
„Palma, Pisanka, Wieniec, Ozdoba świąteczna”
- wystawa pokonkursowa

ważają piękne pisanki, ale są także pal-
my, stroiki i ozdoby świąteczne. Ogło-
szenie wyników konkursu i wręczenie 
nagród odbędzie w trakcie Kiermaszu 
Wielkanocnego w niedzielę 29 marca 
o gdz.15.00.

opr. ab
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Kultura Wieków Dawnych współorga-
nizowana z Fundacją Krośnieńską im. 
Ignacego Paderewskiego już po raz trze-
ci zagościła w Regionalnym Centrum 
Kultur Pogranicza. Tym razem jedno 
z wydarzeń - koncert Kantaty Bacha - 
miało miejsce w krośnieńskiej Farze. Te-
goroczna odsłona była uhonorowaniem 
wielkiego kompozytora baroku - Jana 
Sebastiana Bacha, którego 330 rocznicę 
urodzin obchodzimy w tym roku. W ra-
mach imprezy wystąpili: Balet Dworski 
Cracovia Danza w składzie: Magdalena 
Żmuda, Alicja Petrus Dariusz Brojek, 
Krzysztof Antkowiak, i Dominik Sko-
rek oraz Karpacka Orkiestra Baroko-
wa: Magdalena Pilch – flet traverso, 
Judyta Tupczyńska i Michał Piotrowski 
– skrzypce barokowe, Katarzyna Litwi-
niuk – altówka barokowa, Tomasz Frycz 
– wiolonczela barokwa, Patrycja Doma-
galska-Kałuża – klawesyn, gościnnie 
sopranistka – Julita Mirosławska oraz 
zespół muzyki dawnej Floripari z Za-
mku Królewskiego na Wawelu.
21 lutego br., miała miejsce premiera wi-
dowiska taneczno-muzycznego Mistrz 
i Uczeń pomysłu Patrycji Domagalskiej 
z choreografią Romany Agnel i mu-
zyką Jana Sebastiana Bacha. Widowi-
sko obejmowało: Wejście do Uwertury 
z suity orkiestrowej h-moll BWV 1067, 
Lekcję tańca i śpiewu oraz Kompono-

wanie Bacha, w których wykorzystano 
menuety z Notatnika Anny Magdaleny 
Bach, a także Rondeau, Menuet Bourree 
i Polonaise z suity orkiestrowej h-moll. 
Podczas tych scen widzieliśmy Bacha 
z żoną Anną Magdaleną oraz uczniami 
i słynnym maître à dancer (mistrzem 
tańca). Już w innej scenografii pojawiły 
się ostatnie dwie sceny: Kolacja i Im-
prowizacja, podczas której publiczność 
zobaczyła nowe postaci: króla Frydery-
ka z królową oraz dworzan. Zabrzmiały 
kolejno: II cz. Koncertu klawesynowego 
f-moll BWV 1056 w czasie której król 
Fryderyk, królowa, J.S. Bach i dworza-
nie słuchali orkiestry, następnie otwo-
rzyli bal kurantem z I suity orkiestrowej 
BWV 1066. W kolejnym momencie król 
Fryderyk poprosił o zaimprowizowanie 
fugi na podany temat. Dzisiaj już wie-
my, że z tego tematu powstało jedno 
z najgenialniejszych dzieł polifonicz-
nych Musichalisches Opfer BWV 1079. 
Na zakończenie widowiska usłyszeli-
śmy Badinerie z suity orkiestrowej h-
-moll BWV 1067. Bogate barokowe stro-
je i peruki, w których wystąpili tancerze 
Cracovia Danza, tańce oraz soliści Kar-
packiej Orkiestry Barokowej grający na 
instrumentach historycznych i będący 
także postaciami w widowisku – mu-
zykami samego Bacha! – oddały ducha 
epoki baroku.
Drugi dzień Kultury Wieków Daw-
nych przyniósł religijno-duchową ucztę. 
W krośnieńskiej Farze odbył się koncert 
Kantaty Bacha, na którego program 
składały się dwie kantaty wybitnego mi-
strza oraz sonata triowa G-dur. Pierw-
sza z kantat „Ich habe genug” BWV 82, 
to jedna z najsłynniejszych religijnych 
kantat Bacha. Została skomponowana 
w 1727 roku, podczas gdy Bach był kan-
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torem w kościele św. Tomasza w Lipsku. 
Oryginał przeznaczony na głos solowy 
basowy oraz obój, orkiestrę smyczkową 
i basso continuo. Kantata była wysoce 
ceniona również przez samego Bacha, 
który dokonał jej transkrypcji na sopran 
z towarzyszeniem fletu traverso i orkie-
stry smyczkowej, i w tej właśnie wersji 
mogliśmy jej wysłuchać. Drugą kantatę 
„Non sa che sia dolore” BWV 209 rozpo-
częła instrumentalna sinfonia, po której 
nastąpiły dwie arie poprzedzone dwoma 
recytatywami. Nie wiadomo czy kan-
tata powstała na zamówienie, czy była 
napisana dla przyjaciela z miasta Ans-
bach, o którym jest wzmianka w drugim 

recytatywie, historycznie uzasadnione 
są tylko jej włoskie wpływy, a tekst 
sugeruje, że była to pożegnalna oda.
Kultura Wieków Dawnych kierowana 
jest także do najmłodszych i ma na celu 
edukację. 
23 lutego w muzyczną wędrówkę do 
dawnych epok poprowadził zespół Flo-
ripari, który w ciekawy sposób opowia-
dał, a także śpiewał, grał i tańczył przy-
bliżając młodemu widzowi elementy 
kultury dworskiej epoki renesansu 
i baroku. Całości tej wyjątkowej lekcji 
dopełniła prezentacja Łukasza Stachur-
skiego.

Patrycja Domagalska-Kałuża

Jeśli stworzyć by ranking polskich gi-
tarzystów, to z pewnością znalazłby się 
w nim Krzysztof „Puma” Piasecki. Na-
tomiast wśród światowej czołówki tręba-
czy z łatwością odszukamy Charli Gree-
na. Obydwaj muzycy zagrali w trakcie 
kolejnej odsłony „Koncertów za… kur-
tyną” wraz z równie świetnymi - Jackiem 
Prokopowiczem, Adam Grzelakiem i Łu-
kaszem Gorczycą z zespołu 4SET. 4SET, 
jako twór jazzowy, doskonale porusza się 
w tym pojemnym dla muzyki gatunku. 
Wykonawcy dobrze zdają sobie spra-
wę, że „zgiełk” jest pomostem między 
dźwiękami rdzenno afrykańskimi (kon-
kretnie zachodnioafrykańskimi) a euro-
pejsko- amerykańskimi (blues, ragtime 
i inne hałasy), ze wszystkimi swoimi 
naleciałościami i ogromnym bagażem 
eklektyzmu, które razem, poprzez szereg 
improwizacji, tworzą spójną harmonicz-
ną albo dysharmoniczną całość. Skąd ta 
terminologiczna ambiwalencja? A stąd, 
że nie ma nic tak spójnego, a zarazem 

„PUMA” I INNI

pozornie chaotycznego jak jazz. Tomasz 
Stańko twierdzi, że „jazz powstaje w bó-
lach, a jest to radosna i największa in-
spiracja”. Znawcy tematu nie od parady 
posługują się twierdzeniem, iż jazzowi 
bliżej do interpretacji niż do zaklasyfiko-
wania w stylu muzycznym. 
Nie inaczej było w trakcie koncertu „Za 
kurtyną…”. Na plan pierwszy wysuwała 
się świetna trąbka Charli Greena, zna-
komicie bazująca na jazzowej tradycji, 
robiąca niekiedy wycieczki w rejony Mi-
lesa Davisa, niemniej wybrzmiewająca 
z pokorą, ale i własnym wypracowanym 
charakterem. Hammondowego brudu 
Jacek Prokopowicz nie skąpił i jedno-
cześnie dozował go w taki sposób, żeby 
„nie przesmakować” ściany dźwięku 
wibrującym, miłym dla ucha drganiem. 
Jego wycieczki w rejony funku czy po-
powego drenażu syntezatorów lat 80- 
tych, pozwalały pozostałym muzykom 
na szersze wyeksponowanie własnych 
umiejętności.
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Minusem mogłyby się wydawać zbyt 
liczne gitarowe solówki Piaseckiego, 
paradujące przed trybuną oczekiwań 
widowni, niemniej warto zaznaczyć, że 
były one perfekcyjnie zagrane i ani przez 
moment nie nużące balansowaniem na 
tabulaturze. Druga sprawa to monoton-
ny bas Łukasza Gorczycy w kluczowym 
momencie niepotrzebnie popisujący się 
klangowym uderzeniem. Należy jednak 
oddać hołd artystom za perfekcyjne wy-
konanie i jasne brzmienie, którego jak 
wiadomo w polskiej muzyce jazzowej 
często ze świecą poszukiwać. 
Warto zwrócić uwagę na inkrustacje 
muzyczne jakie zaprezentowali wy-
konawcy w trakcie koncertu. W jed-
nym z autorskich numerów „Pumy” 
słychać nieśmiertelny utwór Andrzeja 
Kurylewicza z serialu „Polskie drogi”. 
I nie bez przyczyny, bowiem Kurylewicz 
był pionierem jazzu w Polsce i w 1957 
roku jako pierwszy polski muzyk zza 
„żelaznej kurtyny” otrzymał najwyższą 
nagrodę na festiwalu pianistów jazzo-
wych w Stuttgarcie. Można to odczy-

tać jako hołd dla zmarłego w 2007 roku 
wszechstronnego muzyka. 
Z kolei „Stairway to heaven” Zeppeli-
nów, tym razem w wersji jazz-rockowej, 
od skojarzeń z „tylko świetnym cove-
rem” wybronił Charli Green, dając słu-
chaczom do zrozumienia, że… ten ka-
wałek można zagrać bez wokalu Planta 
i nie zbeszcześcić „bogów bluesa”. 
W trakcie bisu Green uraczył publicz-
ność melorecytacją, dając dowód na to, 
że czarnoskóry trębacz może nie potrafi 
rewelacyjnie śpiewać, ale za to znako-
micie pokazuje jak cieszyć się muzyką. 
Całości kroku dotrzymała zgrabna sek-
cja w osobach Adama Grzeli za perkusją 
oraz Łukasza Gorczycy na gitarze ba-
sowej. O jakości koncertu zaświadczyć 
może stuprocentowa frekwencja, ogrom-
ne zainteresowanie kolejnymi wydarze-
niami „Za kurtyną…” oraz dziesiątki 
pozytywnych dyskusji w lokalnych śro-
dowiskach artystycznych. 
Kolejny koncert „Za kurtyną…” już 13 
maja. 

Przemek Polański

Odznaczony Francuską Legią Honoro-
wą i Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski. I nad Sekwaną i nad 
Wisłą wszyscy jego znajomi twierdzą, że 
ciężko znaleźć kogoś bardziej pracowite-
go niż on. 
Andrzej Seweryn - po 33 latach spędzo-
nych w Paryżu i po wielu aktorskich wy-
zwaniach na jednej z najważniejszych 
scen Francji, wrócił do Warszawy i zo-
stał dyrektorem Teatru Polskiego. 
Tak zaczyna się nowy rozdział arty-
stycznej drogi absolutnego mistrza sceny 
polskiej, który zachwycił Paryż w mo-

MÓJ MOLIER ANDRZEJA SEWERYNA

lierowskim „Don Juanie”, „Świętoszku” 
i w „Mieszczaninie szlachcicem”, a teraz 
ściąga tłumy na warszawskie wystawie-
nie „Szkoły żon”.
I, nomen omen, w Comédie Française 
został zapisany jako 493 aktor i drugi 
w historii cudzoziemiec od czasów Mo-
liera.
Andrzej Seweryn wie o czytaniu Mo-
liera wszystko, lub prawie wszystko. 
W oryginale, i w tłumaczeniach – jak 
kto woli. W śmiesznostkach, w świa-
domości śmieszności, w filozoficznym 
pogodzeniu się z nią i nieustannej na-
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dziei na byciu błyskotliwym, bez owego 
ośmieszenia. I teksty, i biografia Moliera 
są niezmierzonymi pokładami nieustan-
nego artystycznego dialogu ze światem 
i samym sobą – z notorycznym pragnie-
niem szczęścia i niemożnością jego do-
stąpienia. Takie komplikacje wymagają 
na scenie matematycznej wręcz analizy. 
Tak Molier prowadzi swoich bohaterów 
i samego siebie przez meandry zdarzeń . 
Tak Andrzej Seweryn prowadzi granych 
przez siebie bohaterów – logicznie, pre-
cyzyjnie, z nieubłagana konsekwencją. 
Daniel Olbrychski, po obejrzeniu Sewe-
ryna w „Don Juanie” w Awinionie, ujął 
to tak:
„Tego letniego wieczoru po spektaklu 
pomyślałem, że dla Andrzeja możliwe 
jest wszystko. Gdyby miał nauczyć się 
fruwać, nauczyłby się. Jak Łomnicki”. 
Spektakl Andrzeja Seweryna jest wy-
smakowaną esencją Moliera, ze wszyst-
kimi komplikacjami, jakie jego utwo-
ry niosą i z jakimi samotnie na scenie 
może się zmierzyć tylko tej sceny tytan. 
A przy tym pozostawiając ciągłe poczu-

cie absolutnej lekkości scenicznego bytu, 
a to dane jest bardzo niewielu, od Boga 
obdarowanym, katorżniczo pracującym, 
kryształowo uczciwym artystycznie 
– i dramaturgom, i aktorom. A dla An-
drzeja Seweryna brzmi to tak:
„Zawodu aktora nie da się zdefiniować. 
Nie intelekt jest gwarancją powodzenia 
w aktorstwie. Często, przeciwnie, on 
przeszkadza. To zawód pełen sprzecz-
ności. Czyż nie jest to rzecz tajemnicza, 
że publiczność na widok jednego aktora 
milknie, a nie zauważa wejścia innego. 
Moim ABC aktorstwa jest tekst Hamle-
ta: ‚Zastosuj akcję słów, a słowa do akcji, 
mając przede wszystkim to na wzglę-
dzie, abyś nie przekroczył granic natu-
ry, wszystko bowiem, co przesadzone, 
przeciwne jest zamiarowi teatru, którego 
przeznaczeniem jest – jak było dawniej 
– służyć niejako za zwierciadło naturze’. 
Praca wykonywana z myślą o innych 
jest warunkiem dobrego wykonywania 
zawodu. Toteż ona jest moją, swego ro-
dzaju, religią.” 

Małgorzata Baranowska-Mika

fot. B. Fajge
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Słuchacze Państwowego Pomaturalne-
go Studium Kształcenia Animatorów 
Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie wraz 
z Rzeszowskim Stowarzyszeniem Fo-
tograficznym zorganizowali 5 marca 
br. wystawę cyjanotypii oraz spotkanie 
inaugurujące cykl warsztatów różnych 
tradycyjnych technik fotograficznych. 
m.in. cyjanotypii, technik chromiano-
wych, kolodium, itp. Na warsztatach pod 
nazwą „Cyjanotypia – co to takiego?”, 
w każdy marcowy czwartek chętni będą 

mogli pogłębiać wiedzę na ten temat 
oraz zdobyć niezbędne doświadczenie 
plastyczne. Opiekunem warsztatów jest 
Andrzej Drozd, nauczyciel Studium.
Cyjanotypia - to jedna ze starszych tech-
nik powielania obrazów. Opracował ją 
w 1842 roku John Herschel. Technika ta 
opiera się na zjawisku światłoczułości 
pewnych związków żelaza i charaktery-
zuje się niezwykłą prostotą. Klasyczna 
receptura zawiera roztwór żelazocyjan-
ku potasu i cytrynianu żelazowo amo-

Cyjanotypia - co to takiego?

fo
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29 marca, 9.00 - 16.00
Kiermasz Wielkanocny
Wielkanocne stoły, rozstawione na 
trzech kondygnacjach w holach RCKP, 
kuszą bogactwem dekoracji, kolorów 
i zapachów, pozwalając poczuć szcze-
gólną atmosferę wiosennych świąt. Tra-
dycyjne potrawy świąteczne i regional-
ne, wyroby rękodzieła artystycznego 
oraz ogłoszenie wyników X Konkurs 
Plastycznego Wielkanocne Tradycje Po-
granicza
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Y XXXVII Krośnieńskie Spotkania Tea-

tralne, edycja wiosenna
8 kwietnia, 17.00 i 19.30
Mayday - 2 Teatr Bagatela, Kraków
11 kwietnia, 19.30
Danuta W. -Teatr Polonia, Warszawa
12 kwietnia, 19.30
32 Omdlenia -Teatr Polonia, Warszawa
16 kwietnia, 19.30
Molier -Teatr Powszechny, Warszawa
19 kwietnia, 16.00 
Koziołek Matołek - Teatr Banialuka, 
Bielsko-Biała
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nowego. Cytrynian pełni w roztworze 
rolę substancji światłoczułej, a żela-
zocyjanek jest odpowiedzialny za cha-
rakterystyczny dla cyjanotypii kolor 
błękitu pruskiego. Kolor gotowych od-

bitek można zmienić w pewnym stopniu 
w procesie tonowania od jasnoniebie-
skiego i granatowego poprzez brązowy 
do czarnego.

opr. ab

Związki starego węgierskiego miasta 
Sárospatak z Krosnem trwają od wielu 
lat. Sárospatak jest dla Krosna miastem 
partnerskim. Zwane jest w tej części Wę-
gier „ Atenami nad Bodrogiem”, odegra-
ło bowiem w historii tej krainy znaczącą 
rolę. Miasto leży w tokajskim regionie 
winiarskim. Tutaj urodziła się w 1207 
roku św. Elżbieta z dynastii Árpádów, 
obecnie patronka zjednoczonej Europy. 
W Sárospatak stoi piękny stary zamek 
zamieszkiwany kiedyś przez znamie-
nite węgierskie rody Perényi i Ráko-
czych. Należący do rodu Gabriel Perényi 
sfinansował dla krośnieńskiego Pawła 
z Krosna wydanie 500 egzemplarzy 
ksiąg zawierających wiersze Ruthenu-
sa. O wpływy zamku walczył też Balint 
Ballasi. To w tych murach pito pierwsze 
tokajskie wino Aszu. Niedaleko bramy 
zamkowej stoi stary gotycki katolicki 
kościół z największym na Węgrzech ba-
rokowym drewnianym ołtarzem, wyso-
ki na 16 m. W XVI stuleciu rejon zdo-
minowany został przez wiarę kalwińską 
i właśnie z tego okresu pochodzi Kole-
gium Reformackie, które na przestrze-
ni wieków przyczyniło się znacznie do 
ukształtowania duchowego i religijnego 
oblicza regionu. Do czasów II wojny 
światowej w kolegium przechowywany 
był najstarszy egzemplarz Starego Testa-
mentu przetłumaczony na język polski, 
zwany Biblią królowej Zofii lub Biblią 
Szaroszpatacką. Obecnie ta zabytkowa 
księga, pochodząca z 1453 roku znajduje 

się w Rosji i pomimo dyplomatycznych 
nacisków nie została dotychczas zwró-
cona. W Kolegium znajduje się reprint 
Biblii, a zbiory biblioteki należą do naj-
większych w kraju. Sárospatak posiada 
także swój Uniwersytet im. Comeniusa. 
Uczelnia ma podpisaną umowę partner-
ską z krośnieńską PWSZ im. St. Pigonia. 
Prócz wielu atrakcji miasta można jesz-
cze wymienić piękny Dom Kultury za-
projektowany przez węgierskiego archi-
tekta Imre Makovecza, uznany za jeden 
z najpiękniejszych obiektów tego typu na 
świecie. Do atrakcji turystycznych nale-
ży również kąpielisko z gorącymi woda-
mi mineralnymi, zawsze pełne turystów 
ze Słowacji i Polski. 
W grudniu zeszłego roku, staraniem 
Stowarzyszenia Portius, w 75 rocznicę 
wybuchu II wojny światowej, na ścia-
nie ratusza odsłonięto pamiątkową tab-
licę z napisem „W hołdzie Narodowi 
Węgierskiemu za otoczenie opieką 140 
tysięcy polskich żołnierzy i uchodźców 
cywilnych w latach II wojny światowej” 
wdzięczni Polacy.
Właśnie do Sárospatak na uroczystość 
zaślubin zostali zaproszeni członkowie 
Stowarzyszenia Portius. Zaproszenie 
przyszło od rodziców „pana młodego” 
Eriki i Richarda Hörcsików. Były bur-
mistrz Sárospatak, a obecnie poseł dr 
Richard Hörcsik jak i jego wstępują-
cy w związek małżeński syn Richard 
Hörcsik Jr. są Honorowymi Członka-
mi stowarzyszenia i częstymi gośćmi 

Portius na węgierskim weselu



12 CROSCENA

w Krośnie. Richard Hörcsik Jr. jest 
świetnym winiarzem i właścicielem 
winiarskiej „Piwnicy Portius” w pobli-
skiej miejscowości Hercegkut. Od wielu 
lat prezentuje swoje wyborne Tokaje na 
krośnieńskich Festiwalach Win Węgier-
skich im. Portiusa. Wybranką jego serca 
została piękna Andrea. 

Na sobotę 7 marca 2015 r., na 
uroczysty ślub i wesele zostali 
zaproszeni: Piotr Górecki, An-
drzej Kołder, Stanisław Mater-
niak , Maciej Syrek oraz Paweł, 
Roman i Zbigniew Ungeheuer. 
Ślub odbył się według trady-
cji kalwińskiej w miejscowym 
kościele reformackim. Podczas 
zaślubin goście z Krosna wy-
stąpili w portiusowskich żupa-
nach, a dla większego splendo-
ru każdy miał przymocowany 
do boku na skórzanych rap-
ciach stalowy pałasz. Wewnątrz 
świątyni, na drodze młodej 
pary prowadzonej przez druhny 
i małe dzieci, utworzyli szpaler 
i skrzyżowali nad ich głowami 
uniesione pałasze witając ich 
okrzykiem: Vivant Richard et 
Andrea ……. Vivant !!!

Po ceremonii zaślubin goście wesel-
ni udali się do restauracji „Mudrany”, 
gdzie odbywało się wesele. Wśród licz-
nych gości było jeszcze dwóch Honoro-
wych Członków Stowarzyszenia Portius: 
burmistrz miasta Sárospatak János Aros 
i przedsiębiorca István Derczó. 

Zbigniew Ungeheuer
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Święto obchodzone corocznie 21 marca, 
ustanowione przez UNESCO w 1999 
roku zakłada, że ten dzień ma „dać 
nowy impuls, aby docenić poezję oraz 
poprzeć krajowe, regionalne i między-
narodowe ruchy poetyckie”. A co dzieje 
się u poetów naszego regionu skupio-
nych wokół Klubu Literackiego przy 
Regionalnym Centrum Kultur Pogra-

Światowy Dzień Poezji

nicza? 8 marca, w atmosferze przepeł-
nionej poezją, muzyką i śpiewem odbył 
się w Iwoniczu Zdroju benefis poetki 
Bronisławy Betlej. Licznie zgromadzeni 
przyjaciele i goście po programie arty-
stycznym złożyli jubilatce gratulacje, 
życzenia i kwiaty. Splendoru spotkaniu 
dodał znakomity gość - Ignacy Gogo-
lewski, który czytał wiersze poetki. 
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Nazajutrz 9 marca w Muzeum Ma-
rii Konopnickiej w Żarnowcu odbył 
się „Salonik Literacki” również z udzia-
łem Ignacego Gogolewskiego oraz kon-
cert w wykonaniu Jana Michalaka przy 
akompaniamencie Jerzego Kellera. Wy-
bitny aktor teatralny i filmowy, reżyser, 
scenarzysta, który niedawno obchodził 
jubileusz 60-lecie pracy artystycznej 
opowiedział o swojej drodze 
zawodowej i pracy w teatrze 
oraz podzielił się swoimi 
przemyśleniami i spostrzeże-
niami na temat sztuki aktor-
stwa. Przeczytał kilka utwo-
rów m.in. Marii Konopnickiej 
i Adama Mickiewicza oraz 
miejscowej poetki Bronisławy 
Betlej, prezentując publiczno-
ści niezwykły kunszt inter-
pretacji tekstów poetyckich. 
15 marca w Galerii FRETA 
w Warszawie miał miejsce 
wernisaż wystawy fotografii 
artystycznej „i to są właśnie 
moje Bieszczady” autorstwa 
Inki Wieczeńskiej. Swoją poe-

zję przedstawił Mirosław 
Welz, członek klubu lite-
rackiego RCKP. Zaśpie-
wał Tomasz Szwed. 
17 marca 2015 gośćmi 
spotkań „Bliscy, znani i... 
nieznani” organizowa-
nych przez SGGW w War-
szawie byli – poeta Miro-
sław Welz, który prezen-
tował swój tomik „Po dro-
dze” oraz Jan Tulik, poeta 
i prozaik, który spotkanie 
poprowadził. Oprawę mu-
zyczną stworzyły ballady 
bieszczadzkie, wykonane 

przez Przemysława Chmielewskiego 
„Chmiela” - barda z Wołkowyi.
W tym samym dniu Komisja Kwalifika-
cyjna ZG Związku Literatów Polskich 
postanowiła przyjąć Mirosława Welza 
w poczet członków ZLP. 

Wacław Turek

Od lewej: Ignacy Gogolewski, Jerzy Keller, Paweł Bukowski i Broni-
sława Betlej, fot. W. Turek

Od lewej: Mirosław Welz, Jan Tulik i Przemysław Chmielewski, 
fot. archiwum
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Leon Józef Chrapko – artysta malarz, li-
terat, urodził się w Zagórzu koło Sanoka. 
We wstępie Jan Tulik pisze: Zbiór wier-
szy „Zofia i Dymitr” to jakby liryczny 
szkic losów trzech pokoleń. (…) Lecz nie 
da się przemilczeć faktu, że gros wier-
szy tego zbioru dotyka losów podmiotu 
lirycznego, bohatera wierszy, który de 
facto jawi się jako alter ego poety. Bo 
stoją za nim ukazane fakty – ujęte nie re-
portażowo; Są to raczej zapiski wrażeń 
bohatera, który owe fakty zna z autopsji. 
Czyli ślady wojny, która tu w Bieszcza-
dach, trwała o wiele dłużej. Wędrówki 
po kraju, w tym przymusowe, wreszcie 
– a to bardzo istotne – miejsca. Czyli te 
obszary, które wydały bohatera na świat 
i po licznych peregrynacjach przyjęły go 
z powrotem.
Copyright by Leon Józef Chrapko, 2015

„Bieszczadzkie anioły” latały na wy-
ciągnięcie ręki już za pierwszym razem 
kiedy odwiedziłem tę boską krainę. I by-
wało, że anielskimi stadami – pisze we 
wstępie Adam Ziemianin. Czasem przy-
jaźnie musnęły mnie anielskim skrzyd-
łem. Czasem zazdrośnie trzymały mnie 
w anielskim szachu, że tylko trwałem 
w milczącym podziwie i słowa z siebie 
nie mogłem wydobyć, bo anioły biesz-
czadzkie to też czasem dobre i fruwające 
ziółka. Wiersze i piosenki zawarte w tej 
księdze to swoista i niepowtarzalna Bi-
blia bieszczadzka, którą dziś wkładam 
Ci do ręki. Pisałem ją przez wiele lat, 
odkąd tylko zachłysnąłem się Bieszcza-
dami. Gdy będziesz ją czytał, kolejne 
karty tej księgi niech przewraca Ci wiatr 
od Połonin i same bieszczadzkie anioły. 
Mam z nimi taki serdeczny układ spi-
sany na anielskim skrzydle sympatycz-
nym, zielonym atramentem.”
Wydawnictwo RUTHENUS 2015
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DZIEŃ KOBIET W RCKP
fot. P.Fiejdasz, W.Turek



KONCERty 
ZA... KURTYNĄ 

- CHARLI GREEN
Z ZESPOŁEM 4SET 

KRZYSZTOFA PUMY 
PIASECKIEGO

fot. W. Turek



KULtURA 
WIEKÓW 
DAWNyCH 
fot. W.Turek



X KONKURS PLASTYCZNY 
- WIELKANOCNE TRADYCJE POGRANICZA
fot. W. Turek
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Zdzisław Pękalski, bieszczadzki ma-
larz, poeta, rzeźbiarz. Tworzy już ponad 
40 lat. Urodził się w 1941 roku we Lwo-
wie. Zainteresowania plastyczne rozwi-
jał w Studium Nauczycielskim w Rze-
szowie oraz w Instytucie Wychowania 
Artystycznego UMCS w Lublinie. Od 
1963 r. mieszka w Hoczwi, gdzie praco-
wał jako nauczyciel w miejscowej szko-
le. W latach 70. założył tam Izbę Regio-
nalną i pełni w niej rolę kustosza. Jako 
poeta debiutował w 1978 na Jarmarku 
Poezji „o Laur Prometeja”. Jego wiersze 
drukowane były w „Nowym Wyrazie”, 
„Croscenie”, w kwartalnikach „Okolice 
poetów”, „Radostowa”, w almanachach 
Klubu Literackiego RCKP w Kroś-
nie, do którego należy. Wydał tomiki 
„Z szuflady” (2001) i „Kiedy spoczywa-
ją pędzle” (2012 ) Jest laureatem nagród: 
im. Franciszka Kotuli oraz Marszałka 
Województwa Podkarpackiego. Ostat-
nio ukazał się zbiór jego fraszek „Prosto 
z głowy”. Kilka z nich prezentujemy.

* * * 
To znak, że we mnie
Jest jeszcze życie,
Gdy w lustrze widzę
Swoje odbicie.

* * *
Kiedy patrzę na młodych,
Zły jestem z zazdrości,
Wtedy mi jeszcze bardziej
Przybywa starości.

* * *
Nie obeszło sie w mojej głowie
Bez trzaskania drzwiami,
Kiedy się pokłóciłem
Z moimi myślami.

* * *
Oto pijackie pierwsze
Przykazanie święte,
Trzeba wypić do końca
To co napoczęte.
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* * *
Gdy u kobiety przyczyną
Rozwodu jest wódka,
No to bardzo słusznie
Mówią o niej rozwódka.

* * *
Kiedy kwiat poczuje
Zaloty motyla,
Chętnie swe płatki
Dla niego rozchyla.

* * *
Kukułka w lesie
Wszędzie głośno kuka
I dla swych piskląt
Okna życia szuka.

* * *
Życiorys kromki chleba
Najczęściej się kończy,
Kiedy się z masłem
I wędliną złączy.

* * *
Kot jest niezależny,
Nie zna co to pany,
Sam się o nas głaszcze
Gdy nie jest głaskany.

* * *
Dawniej był najważniejszy
Bóg, Honor, Ojczyzna,
A dzisiaj biznes, forsa
I lepsza obczyzna.

* * *
Nieraz gdy ręka
Rękę myje,
Woda jest brudna
Jak pomyje.

* * *
Słowo zawsze jest
Pierwsze,
Dopiero potem
Wiersze.

* * *
Czy odwagę można
Zważyć odważnikiem,
Przed walką z bardzo
Groźnym przeciwnikiem?

* * *
Kwiatki ze swego
Wianuszka
Pogubiła w różnych
Łóżkach.
 
* * *
Czasami tylko 
Udajemy,
Że wiemy po co
Żyjemy.

* * *
Kiedy pozwolimy napluć
Sobie w kaszę,
To wtedy danie z kaszą
Przestanie być nasze.

opr. i fot. W. Turek

rys. Z. Pękalski
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Urodziła się w 1926 roku w Borysła-
wiu (na terytorium dzisiejszej Ukrai-
ny). Ojciec był cenionym fachowcem 
w kopalnictwie naftowym. Po II wojnie 
światowej podzieliła los wielu Polaków 
opuszczając na zawsze Wschodnie Kre-
sy Rzeczpospolitej. Wraz z rodzicami 
i rodzeństwem zamieszkała w Kroś-
nie i tu spędziła młodzieńcze lata. Ja-
kiś czas mieszkała także w Żarnowcu 
i tam opiekowała się nią Zofia Mickie-
wiczowa, córka Marii Konopnickiej.  
Naukę śpiewu rozpoczęła w Średniej 
Szkole Muzycznej w Sopocie, gdzie 
wcześniej osiedliła się jej siostra Irena. 
Studiowała na Wydziale Wokalistyki 
Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej 
w Krakowie, w klasie prof. Eleonory Ta-
tarczuchowej; dyplom w 1955 roku. Jej 
kolegą z roku był laureat Konkursu Cho-
pinowskiego –Adam Harasiewicz. De-
biutowała na scenie Operetki Krakow-
skiej utworem Jeana Gilberta „Cnotliwa 
Zuzanna”. Po studiach podjęła pracę 
pedagogiczną na wydziale wokalnym 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Rze-
szowie. Dojeżdżała także do Krosna, 
gdzie była wykładowcą emisji głosu 
w Studium Nauczycielskim na Wydziale 
Muzycznym. Dyrektorem Studium był 
wówczas Tadeusz Opoń. 
Często koncertowała w Rzeszowie, 
Krośnie i w innych miastach regionu. 
Głos miała mocny, o rozległej skali 
i ciekawej barwie, w repertuarze: pieś-
ni polskie Niewiadomskiego, Moniusz-
ki, Karłowicza, a także Czajkowskiego, 
Rachmaninowa oraz arie operowe i ope-
retkowe. Wielokrotnie występowała 
w audycjach dla szkół, organizowanych 
przez Filharmonię Rzeszowską (obecnie 

Filharmonię Podkarpacką), a także kre-
owała tytułowe role w przedstawieniach 
operowych wystawianych przez Studio 
Operowe Wojewódzkiego Domu Kultu-
ry w Rzeszowie.
Lubiła uczyć, lubiła swoich uczniów i to 
z wzajemnością. Lekcje u prof. Bukow-
skiej były niezwykle urozmaicone. Było 
kształcenie głosu, praca nad repertu-
arem, ale też rozmowy na wiele życio-
wych tematów. Lubiła być w centrum 
uwagi, towarzyska, zawsze roześmiana, 
otwarta, prawdziwa „kresowa natura”.
Przez kilka lat byłam jej uczennicą, 
a gdy oznajmiłam, że jestem krośnian-
ką bardzo się ucieszyła. Zawsze ciepło 
wyrażała się o Krośnie i jego mieszkań-
cach. Gdy OO. Franciszkanie ogłosili po 
wojnie zbiórkę złota na tabernakulum 
do kościoła (gwardianem był Ireneusz 
Żołnierczyk) rodzina Luby Bukowskiej 
ofiarowała znaczną ilość złota rodzinne-
go jako wotum wdzięczności za ocalenie 
w czasie wojny i odnalezienie się roz-
proszonej rodziny poszukiwanej przez 
Polski Czerwony Krzyż.
Profesor Luba Bukowska pracując dłu-
gie lata jako pedagog, wykształciła 

Lubomiła Bukowska – śpiewaczka i pedagog

L. Bukowska z mężem i dziećmi
fot. archiwum rodzinne
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rzesze wokalistów, pedagogów śpie-
wu, chórzystów, animatorów kultury 
muzycznej. Wymienić należy choćby: 
Annę Budzińską, Stanisławę Mikołaj-
czyk - Madej, Annę Szałygę, Elżbietę 
Drążek-Barcik, Ryszarda Cieślę, Ro-
berta Cieślę. Bardzo znacząco wpisała 
się w historię PSM II st. w Rzeszowie, 
jak również w historię życia muzyczne-
go całego Podkarpacia. Wśród jej wy-
chowanków było także wielu krośnian 
m.in. Anna Filip –Wasłowicz, solistka 
Chóru „Echo” w latach 70 tych. Pamię-

tam doskonale, jakby to było wczoraj, 
wspaniały koncert jaki dała w Iwoniczu 
Zdroju pewnego jesiennego dnia 1985 
roku w kawiarni „Krakowiak”. Śpiewa-
ła pieśni Karłowicza przy akompania-
mencie rzeszowskiego pianisty Janusza 
Rothbarda. Pełna życia, zarażała swą 
witalnością innych, a jej charaktery-
styczny śmiech brzmi w uszach do dzi-
siaj wszystkim, którzy ją znali. Zmarła 
w 2007 roku w Rzeszowie.

Małgorzata Busz-Perkins

Po zakończeniu I wojny światowej po-
wstał w Suchodole teatr amatorski. 
W domu gromadzkim zbudowano scenę 
z kotarą, na której artysta malarz Włady-
sław Niepokój namalował scenę z Balla-
dyny, przedstawiającą dwie siostry Alinę 
i Balladynę, udające się z dzbankami do 
lasu po maliny. Kierownikiem i reżyse-
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rem sztuk przez kilka lat był Stanisław 
Luśnia, po nim funkcję tę piastował 
Władysław Niepokój. Oprócz osób doro-
słych do zespołu aktorów zaangażowała 
się też młodzież szkół średnich – głów-
nie do chóru.
Artyści uzupełniali programy lokalnych 
okolicznościowych uroczystości patrio-

Suchodół, 18 IV 1932 - artyści po wystawieniu sztuki „Popychadło”
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tycznych i kościelnych. Grano Zemstę, 
Dziady, Kumoszki z Windsoru, Niespo-
dziankę, Popychadło.
Popychadło wystawiono w 1932 roku. 
Na scenie wystąpili – Helena Szubra, 
Władysław Niepokój, Ludwika Szubra, 
Czesława Szubra, Franciszek Szubra, 

Stanisław Gromek, Niezgodzka, Ludwik 
Słyś, Józef Kopacz, Kazimierz Guzik, 
Franciszek Jagieła, Tadeusz Gościński 
(zginął pod Monte Cassino), Helena Pół-
chłopek, Kunegunda Zajdel.

Zbigniew Więcek
ze zbiorów autora

Tablice na Domu Ludowym w Suchodole.
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Na Ogólnopolskim Przeglądzie Dzie-
cięcych i Młodzieżowych Zespołów 
Tanecznych w Jedliczu, 14 marca 2015, 
pracujący w RCKP Zespół Tańca 
Współczesnego STRECZ odniósł suk-

ces. Grupa II choreografią „Home” wy-
tańczyła w kategorii powyżej 15 lat I na-
grodę. Grupa I zdobyła wyróżnienie cho-
reografią „The one”. Obie choreografie 
przygotowała Sabina Wójcik – Grygolec. 

Również sukcesem zakończył się 
występ Dziecięco - Młodzieżowe-
go Zespołu Tanecznego KLEKS. 
W kategorii 7-11 lat, grupa IV za 
układ „Bambo” opracowany przez 
Dagmarę Krzanowską-Szelc zdo-
była II miejsce, natomiast w ka-
tegorii 12-15 lat, grupa II za cho-
reografię Pauliny Rozenbajgier 
„Powiew Wschodu” została nagro-
dzona III miejscem. 

V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Pol-
skiej i Anglojęzycznej ObeeBok (6-8 
marca 2015, Warszawa) przyniósł kolej-
ne sukcesy wokalistom Studia Piosenki 
SWING z RCKP. Jury, w którego skła-
dzie byli: prof. Urszula Smoczyńska, 
Dorota Osińska, Krzysztof K.A.S.A 
Kasowski, doceniło kunszt i talent mu-
zyczny wokalistów z Krosna przyzna-

Sukcesy zespołów artystycznych RCKP
jąc: w kategorii piosenka anglojęzyczna 
Julii Błaszczyk - I nagrodę w kategorii 
6 – 9 lat, Ignacemu Błażejowskiemu II 
nagrodę w kategorii 10 – 12 lat. W kate-
gorii wokalistów szkół średnich, 16- 19 
lat, zdobywając I nagrodę zwyciężył Mi-
chał Stryczniewicz, na gitarze akompa-
niował mu Wiktor Lorens. Wszyscy są 
wychowankami Lucyny Durał.
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BIuRO WySTAW ARTySTyCZNyCH

Urodziła się w 1982 r. w Jaśle. Ukończyła 
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych 
im. T. Brzozowskiego w Krośnie. Jest 
absolwentką Wydziału Sztuki Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego. Dyplom z wy-
różnieniem w pracowni malarstwa pod 
kierunkiem prof. Stanisława Białogło-
wicza. Tworzy głównie w technice ma-
larstwa olejnego.
„Prace z cyklu „Kwiaty” to wyraz mo-
jego wewnętrznego buntu, krzyk sprze-
ciwu na szarość, nijakość, bezbarwność 
tego co mnie otacza jak i mnie samej. 
Zatruta bezpieczną ale jakże nudną i ba-
nalną szarzyzną nieśmiało usiłuję się 
odtruć, oczyścić. Nie chcę być pospoli-
tym czarnym, niezauważalnym elemen-
tem zlewającym się z całą resztą. Nie 
chcę postrzegać świata jako mieszaniny 
takich właśnie elementów. Otwieram 
oczy, serce i głowę, nareszcie potrafię 
dostrzec piękno w sobie i dookoła mnie. 
Weszłam do ogrodu i zatrzymana za-
chwytem nie mogę z niego wyjść. Natura 

to najzdolniejszy malarz, więc podzi-
wiam, wpatruję się, zerkam i podglądam 
i chcę się podzielić tym, co widziałam, 
co poczułam i przeżyłam. Opowiadam 
o kwiatach swoim malarskim językiem 
i przechodzę katharsis, czuję się czysta, 
piękniejsza, prawdziwsza”.

11 - 27 marca
Magdalena Florczyk – malarstwo

Autoportret

Rokrocznie fotografie dyplomantów 
Studium przyciągają do Galerii licznych 
miłośników tej najmłodszej gałęzi sztu-
ki. Nie trzeba już nikogo przekonywać, 
że fotografia wyrobiła sobie ugruntowa-
ną pozycję. Wystawa pokazuje umie-
jętności młodych adeptów tej dziedzi-

ny w takich kategoriach jak widzenie 
architektury, pejzażu, martwej natury. 
Ekspozycję wypełniają też portrety, 
dostrzeżone sytuacje społeczne czy so-
cjalne.
Współczesna fotografia jest wypadkową 
wielu stylów czy nawet mód. Młodzi 

31 marca – 10 kwietnia 
„Dni Autorskie” – fotografie 
Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów 
Kultury w Krośnie
Wernisaż 31 marca, 17.00
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MuZEuM PODKARPACKIE

fotograficy są kontynuatorami znanych 
już indywidualnych, wybitnych auto-
rów czy stylów. Przede wszystkim jed-
nak są poszukiwaczami ciągle nowych 
form wypowiedzi. Wypowiedzi, które 
opierając się na tradycji - wykorzystu-
ją najnowszą technikę. Lecz to od nich 
zależy co z tego panopticum możliwości 
wybiorą. A musimy i chcemy wybierać 
to co dla nas najlepsze i najciekawsze. 
Dziś, w dobie globalizacji sztuka foto-
grafii także ewoluuje w kierunku uni-
wersalnej komunikatywności. Jak łatwo 

jednak zbłądzić na manowce sztuki 
fotografii wiedzą ci, dla których tysiąc-
krotne próbowanie kolejnych motywów 
jest niekończącym wędrowaniem w kie-
runku absolutu. Dlatego ważne jest na 
ile tkwimy jeszcze w swoich korzeniach: 
geograficzno-kulturowym rodowodzie, 
a na ile roztapiamy się w pseudo-uni-
wersalizmie rozpowszechnionej pop-
-kultury. Na wystawie obejrzeć można 
150 fotogramów

opr. Marek Burdzy

Wystawa fotograficzna ukazuje bogaty 
świat przyrody pięknego zakątka kraju, 
jakim jest Magurski Park Narodowy. 
Ten położony w południowo-wschod-
niej Polsce park jest stosunkowo młody. 
Działalność rozpoczął w 1995 roku i ob-
jął około 20 tysięcy hektarów najbardziej 
cennego przyrodniczo terenu Beskidu 
Niskiego. Park chroni typowy krajobraz 
najniższej części polskich Karpat. Jego 
obszar położony jest w strefie przej-
ściowej między Karpatami Zachodnimi 
i Wschodnimi, na skrzyżowaniu waż-
nych karpackich korytarzy ekologicz-
nych. Park ma typowo leśny charakter. 
Zbiorowiska leśne zajmują ok. 95 % po-
wierzchni, wśród nich spotkamy buczy-
nę karpacką, a także rzadkie lasy jawo-
rowe. Pozostały odsetek stanowią tereny 
otwarte, które są ważnym składnikiem 
bioróżnorodności. W północnej części 
Parku dominuje w krajobrazie masyw 
Magury Wątkowskiej (846 m n.p.m.), 
natomiast południową część charaktery-

marzec - kwiecień
Przyroda Magurskiego Parku Narodowego

zują łagodne górskie zbocza oddzielone 
od siebie malowniczymi dolinami. Park 
jest jedną z najbogatszych w Karpatach 
ostoi fauny puszczańskiej. Największa 
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wartość przyrodnicza wynika z obec-
ności dużych drapieżników, takich jak 
niedźwiedź, wilk, ryś czy żbik. Obecne 
są także bobry, borsuki i liczne jelenie. 
Do najciekawszych elementów awifau-
ny należą ptaki szponiaste, jak chociaż-
by orlik krzykliwy, który jest symbolem 
Parku. Wystawa daje możliwość przyj-
rzenia się z bliska światu dzikiej przyro-

dy, który jest zachowany dzięki objęciu 
go najwyższą formą ochrony jaką jest 
park narodowy.  
W trakcie trwania wystawy odbędzie się 
spotkanie muzealne z Pawłem Czajko-
wiczem i Zenonem Wojtasem, pracow-
nikami Magurskiego Parku Narodowe-
go pt. „Wilk, ryś i niedźwiedź – drapież-
niki beskidzkie”.

Muzeum Podkarpackie do 31 maja 
2015 r. prezentować będzie wystawę 
poświęconą jednej z najbardziej wyrazi-
stych postaci w historii – Napoleonowi 
Bonaparte.
Sama postać, jak i polityka Napoleona 
już za jego życia budziły kontrowersje 
i spory, które nie ucichły po dziś dzień. 
Z jednej strony uważany za wybitne-
go stratega wojskowego odnoszącego 
wspaniałe zwycięstwa militarne, wy-
trawnego polityka, który stworzył zbiór 
praw pod nazwą „Code Napoléon” (Ko-
deks Napoleona). Z drugiej uważany za 
agresora i zapatrzonego w siebie tyrana, 
który na blisko dwie dekady pogrążył 
Europę w nieustannych wojnach. Pro-
wadzona przez Napoleona Bonaparte-
go polityka sprawiła, że jego postać na 

zawsze wpisała się w historię Polski, 
w szczególności w tradycję niepodle-
głościową i romantyczną. Dobitnym 
przykładem tego jest fakt, że postać Na-
poleona pojawia się w polskim Hymnie 
Narodowym.
Na początku XIX w. idea napoleońska 
była uważana za przejaw patriotyzmu 
oraz miłości do ojczyzny. W końcu to 
właśnie cesarz Francji na mocy trak-
tatów pokojowych z rosyjskim carem 
i królem Prus utworzył Księstwo War-
szawskie. Było ono namiastką państwa 
polskiego, formalnie podporządkowane 
Francji (płacące na jej rzecz kontry-
bucję), jednak jego utworzenie wlało 
w serca Polaków nadzieję na odzyskanie 
własnego kraju.
Pomimo że w 2015 r. przypada 200. 
rocznica klęski Napoleona Bonapartego 
w bitwie pod Waterloo, Muzeum Pod-
karpackie ma zamiar przybliżyć cały 
okres rządów tego cesarza Francji, ze 
szczególnym uwzględnieniem Sprawy 
Polskiej. Wystawa prezentować będzie 
także Polaków, którzy towarzyszyli 
Bonapartemu w trakcie jego rządów, 
chociażby postać jednego z najwybit-
niejszych polskich dowódców – księcia 
Józefa Poniatowskiego. 
Na ekspozycji prezentowane są zbiory 
ówczesnych militariów w postaci broni 
palnej i białej, malarstwo (w szczegól-
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ności oryginalne obrazy autorstwa Sta-
nisława Bodesa), grafika przedstawiają-
ca najważniejsze wydarzenia z okresu 
rządów Napoleona, przykłady umundu-
rowania i wyposażenia wojsk, jak rów-
nież archiwalne dokumenty z tamtego 
okresu. Gratką dla miłośników epoki 
napoleońskiej mogą być oryginalne listy 
autorstwa m.in. generałów Napoleona 
Bonapartego. Dopełnieniem wystawy 
są wyroby rzemiosła artystycznego in-
spirowane epoką napoleońską. 

Wystawę zorganizowano ze zbiorów 
Zamku Królewskiego na Wawelu, Mu-
zeum Narodowego w Krakowie, Muze-
um – Zamek w Łańcucie, Muzeum Za-
mojskiego w Zamościu, artysty-malarza 
Stanisława Bodesa, wiceprezesa Stowa-
rzyszenia Miłośników Dawnej Broni 
i Barwy Sławomira Stępnia oraz zbio-
rów prywatnych. 

Katarzyna Krępulec-Nowak

Skansen Archeologiczny Karpacka Tro-
ja w Trzcinicy organizuje nowe lekcje 
muzealne. Jeden temat dotyczyć będzie 
ochrony oraz poznawania drzew i ga-
tunków roślin, tworzących florę grodzi-
ska Wały Królewskie. Drugi temat po-
święcony zostanie pradziejowemu rol-
nictwu. Na zajęciach Rolnictwo w pra-
dziejach i w okresie wczesnego śred-
niowiecza będzie można dowiedzieć 
się jak przełomowy charakter miało 
wprowadzenie uprawy 
roli i hodowli zwierząt 
dla człowieka. Nastąpiło 
to około 12 tys. lat temu 
na Bliskim Wschodzie. 
Od tego czasu hodowla 
zwierząt i uprawa roślin 
były głównymi sposobami 
produkcji pożywienia. 
Rewolucja neolityczna była 
jednym z najdonioślejszych 
wydarzeń w historii cywi-
lizacji. Uczestniczy zajęć 
dowiedzą się w jaki sposób, 
gdzie i dlaczego doszło do 
tych zmian. Zajęcia zapo-

znają słuchaczy także z gospodarką 
prowadzoną w epoce brązu i okresie 
wczesnego średniowiecza w Trzcinicy. 
Badania archeologiczne prowadzone 
na terenie pradawnych grodów dostar-
czyły wiele interesujących danych o go-
spodarce i środowisku przyrodniczym 
ludności tych osad. Więcej na stronie  
www.karpackatroja.pl

Gabriela Kucharska

KARPACKA TROJA
Rolnictwo w pradziejach i w okresie wczesnego średniowiecza

Orka, fot. archiwum
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MuZEuM RZEMIOSŁA

Wystawa przygotowana została z okazji 
25. rocznicy udostępnienia zwiedzają-
cym Muzeum Rzemiosła w Krośnie. 
17 marca 1990 roku „Dom z zegarem” 
– dawna Pierwsza Krajowa Fabryka Ze-
garów Wieżowych Michała Mięsowicza 
w Krośnie stał się miejscem pamięci 
o krośnieńskim rzemiośle. Wystawa ma 
upamiętnić mistrzów, którzy przyczyni-
li się do powstania muzeum, ale także 
przypomnieć nazwiska i dzieła tych, 
których mistrzostwo stało się powodem 
starań o stworzenie takiego miejsca. 
Kluczem łączącym całe przedsięwzię-
cie jest słowo majstersztyk. Początkowo 
oznaczało ono pracę czeladnika cecho-
wego, będącą głównym sprawdzianem 
jego umiejętności przed wyzwoleniem 
się na mistrza. Obecnie odnosi się do 
szczególnie udanego dzieła sztuki czy 
rzemiosła, stało się synonimem arcy-
dzieła. Organizatorzy pokazują mi-
strzów krośnieńskiego rzemiosła w kon-
tekście ich indywidualnych dzieł – maj-
stersztyków, ale także w kontekście ich 
wspólnego majstersztyku, jakim było 
stworzenie 25 lat temu Muzeum Rze-
miosła. Inicjatorami tego przedsięwzię-
cia byli dwaj mistrzowie ślusarscy: Józef 
Cisowski (Starszy Cechu Rzemiosł Róż-
nych w Krośnie) oraz Tadeusz Bochenek 
(Podstarszy Cechu). Na siedzibę nowej 
instytucji wybrano niszczejący budynek 
Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów 
Wieżowych w Krośnie, prowadzonej 
w latach 1901-1938 przez Michała Mię-
sowicza, zasłużonego obywatela mia-
sta, pełniącego funkcje wiceburmistrza 

i starszego cechu. Trud adaptacji budyn-
ku do celów muzealnych podjął Zarząd 
Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie, 
a fundusze na ten cel pozyskano m.in. 
z dobrowolnych składek rzemieślników. 
Dzięki społecznej pracy wielu z nich 
(murarzy, stolarzy, elektryków, cieśli, 
malarzy, kamieniarzy, ślusarzy) udało 
się w 1990 r. otworzyć Muzeum Rze-
miosła. Również pierwsze eksponaty 
pochodziły z prywatnych kolekcji kroś-
nieńskich rzemieślników, były to czę-
sto pamiątki rodzinne, archiwalia, czy 
przedmioty wykonywane w ich warszta-
tach. Ich zbiory zapoczątkowały kolek-
cję muzealną, która przez następne 25 
lat stopniowo się rozrastała i poszerzała, 
tworząc kontekst kulturowy zawodowej 
działalności rzemieślników cechowych. 
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu gru-
py rzemieślników, a później muzealni-
ków, w Krośnie funkcjonuje dziś insty-
tucja nie tylko pielęgnująca dziedzictwo 
rzemieślnicze, ale również, za sprawą 
licznych działań, wpływająca pozytyw-
nie na rozwój życia kulturalnego w mie-
ście.
Scenariusz jubileuszowej wysta-
wy zakłada połączone zwiedzanie 
ekspozycji czasowej, zorganizowa-
nej w Piwnicy PodCieniami z już 
istniejącymi wystawami stałymi 
– w budynku głównym Muzeum 
Rzemiosła - prezentującej branżową 
historię galicyjskiego rzemiosła oraz 
w Wieży Farnej, gdzie eksponowane jest 
zegarmistrzostwo z funkcjonującym 
zegarem Michała Mięsowicza. 25-lecie 

19 marca – 28 czerwca
 „Majstersztyk – dzieło mistrzów rzemiosła”
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Muzeum obliguje nie tylko do uczczenia 
pomysłodawców i organizatorów insty-
tucji ale również do ukazania rozwoju 
placówki na przestrzeni ćwierćwiecza.
Głównym punktem wystawy „Majster-
sztyk – dzieło mistrzów rzemiosła” jest 
Piwnica PodCieniami, gdzie prezento-
wane są postaci wybitnych krośnień-
skich rzemieślników, którzy przyczy-
nili się do powstania i funkcjonowania 
Muzeum Rzemiosła. Trzonem wystawy 

są ich dzieła - majstersztyki, 
starannie wybrane przed-
mioty o wysokich wartoś-
ciach merytorycznych i po-
znawczych. Z jednej strony 
są to przedmioty najbardziej 
charakterystyczne w pracy 
danego rzemieślnika, dzięki 
którym zyskali uznanie nie 
tylko w mieście, ale i poza 
granicami kraju, z drugiej 
także przedmioty nietypowe, 
które mogą zaskoczyć zwie-
dzających. 
Kolejnym punktem zwiedza-
nia jest Wieża Farna, gdzie 
znajduje się jedno z ciekaw-

szych dzieł krośnieńskiego rzemiosła 
– zegar wieżowy wykonany w 1908 r. 
w Pierwszej Krajowej Fabryce Zegarów 
Wieżowych w Krośnie. 
W budynku głównym Muzeum Rzemio-
sła, zwiedzający mogą podziwiać ich 
wspólne dzieło – majstersztyk. Ekspo-
zycja stała została wzbogacona prezen-
tacją ukazującą historię Muzeum Rze-
miosła – jego powstanie i najważniejsze 
działania w trakcie 25-letniej historii. 

Ewa Mańkowska

fot. M. Kus

21 marca br. w Czytelni Głównej KBP 
odbyła się debata „Kompetencja przy-
szłości - jak rozwinąć nasze skrzydła?”. 
Debata była częścią ogólnopolskiego 
przedsięwzięcia „Narodowy coaching 
- jak rozwinąć nasze skrzydła?”, reali-
zowanego przez Instytut Badań nad Go-
spodarką Rynkową wspólnie z Fundacją 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjne-
go.

„Jak rozwinąć nasze skrzydła?” – debata o kompetencjach 
Polaków

Krośnieńska Biblioteka była jedną 
z 42 bibliotek w Polsce, zaproszonych 
do udziału w tej inicjatywie i przepro-
wadzenia lokalnych dyskusji na temat 
kompetencji Polaków i ich mocnych 
stron, które w najbliższych latach będą 
kluczowe dla rozwoju kraju. Dyskusję 
moderowała Elżbieta Tomczak, specja-
lista ds. badań i analiz Instytutu Badań 
Edukacyjnych.
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Konkurs ma charakter otwarty, mogą 
w nim wziąć udział zarówno profesjo-
naliści jak i amatorzy z kraju i zagra-
nicy. Każdy uczestnik może nadesłać 
do 4 prac. Zestawy wielozdjęciowe 
będą traktowane jako jedna praca pod 
warunkiem, że stanowić będą jednolitą 
kompozycję. Technika dowolna, format 
nie mniejszy niż 24 x 30 cm. Każde 
zdjęcie powinno posiadać na odwrocie 
godło autora i nr zgodny z zapisanym 

w karcie zgłoszenia, a także rok wy-
konania i tytuł. Do nadesłanych prac 
należy dołączyć kopertę opatrzoną god-
łem, zawierającą czytelnie wypełnioną 
kartę zgłoszenia. Prace należy przesy-
łać w terminie do 28 kwietnia 2015 r. 
na adres: Miejski Ośrodek Kultury, Al. 
Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ. In-
formacje - Stanisław Krzak tel. 18 266 
21 32 e-mail: stanislaw_krzak@mok.no-
wytarg.pl, www.mok.nowytarg.pl

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie 
do udziału zaprasza koła, kluby i grupy 
fotograficzne działające w wojewódz-
twie podkarpackim. Konfrontacje orga-
nizowane są pod patronatem Fotoklubu 

RP i Marszałka Województwa Podkar-
packiego. Ekspozycja zaprezentuje do-
robek twórczy Podkarpacia, a Konfron-
tacje będą doskonałą okazją porównania 
umiejętności artystów fotografii i miłoś-

XIII PODKARPACKIE KONFRONTACJE FOTOGRAFICZNE

XXXV MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY 
„KRAJOBRAZ GÓRSKI 2015”

W debacie uczestniczyli m.in. przed-
stawiciele samorządu, Urzędu Miasta 
Krosna, organizacji pozarządowych, 
instytucji  publicznych, szkół, przedsię-
biorców oraz mediów. Uczestnicy po-
dzieleni na grupy, musieli odpowiedzieć 
na dwa pytania: Jakie kompetencje są 
najważniejsze z punktu widzenia suk-
cesów osobistych i zawodowych? oraz 
Jakie kompetencje powinni posiadać 
mieszkańcy, aby angażować się w spra-
wy naszego miasta? Debata w Krośnie 
była ściśle powiązana z Kongresem 
Obywatelskim – dorocznym wydarze-
niem organizowanym od blisko 10 lat 
przez Instytut Badań nad Gospodarką 
Rynkową. Po raz pierwszy debaty prze-

prowadzone zostały lokalnie w bibliote-
kach publicznych. Kongres angażuje do 
rozmów o rozwoju Polski znanych i ce-
nionych przedstawicieli świata nauki, 
kultury, polityki, społeczeństwa obywa-
telskiego czy biznesu. Debaty na temat 
kompetencji Polaków zostały przepro-
wadzone podczas IX Kongresu w paź-
dzierniku 2014 roku, a spotkania, które 
w marcu odbyły się w 42 bibliotekach 
w całej Polsce  stanowiły  ich kontynu-
ację w wymiarze lokalnym.  Wnioski 
ze wszystkich dyskusji zostaną zebrane 
i przedstawione podczas kolejnego kon-
gresu, w październiku 2015 roku.

Monika Machowicz
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Uczestnikami mogą być soliści lub ze-
społy wokalne (do oktetu włącznie), au-
torzy tekstów i kompozytorzy nowych 
piosenek, wykonywanych przez uczest-
ników Festiwalu. Zgłoszenia przyjmo-
wane są drogą elektroniczną lub pocztą 
tradycyjną i muszą zawierać: wypełnio-
ną kartę zgłoszenia, robocze nagranie 2 
piosenek w postaci plików mp3 lub na 
płytach CD, teksty piosenek nowych, 
biorących udział w konkursie. Każdy 
wykonawca prezentuje obydwie piosen-

Konkurs jest skierowany do autorów nie 
zrzeszonych. Warunkiem uczestnictwa 
jest nadesłanie zestawu 3 do 5 utworów 
poetyckich, w 3 egzemplarzach. Utwo-
ry nie mogą być wcześniej publikowane 
ani nagradzane. Tematyka i forma jest 
dowolna, chociaż organizatorzy chcą 
promować twórczość związaną z ziemią 
grójecką. Prace winny być opatrzone 
godłem (pseudonimem), do nich dołą-
czona koperta z tym samym godłem, 

ki w języku polskim. Za nową przyjmuje 
się piosenkę, która jest premierowa, lub 
jej pierwsze wykonanie publiczne miało 
miejsce po ostatniej edycji festiwalu (maj 
2014) i nie była dotąd publikowana. Zgło-
szenia do 30 kwietnia 2015 r. na adres 
Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana 
31-123 Kraków ul. Krupnicza 38 z dopi-
skiem „Nowa Piosenka” tel. 607282015, 
600404848, e-mail: festiwal@pawix.pl, 
www.festiwal.pawix.pl

zawierająca kartkę z danymi autora 
(imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail). 
Prace konkursowe należy przesłać do 
15 maja 2015 r. na adres organizatora: 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
05-600 Grójec, al. Niepodległości 20, 
z dopiskiem „O Laur Jabłoni’ 2015” lub 
dostarczyć do siedziby organizatora. In-
formacje - Mirosława Krawczak, tel. 48 
6643371 w.16, e-mail: czytelnia@biblio-
tekagrojec.pl 

XXXV OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI 
„O LAUR JABŁONI ‘2015”

XXVIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL „NOWA PIOSENKA W STA-
RYM KRAKOWIE”

ników tej dyscypliny sztuki. Fotografie 
mogą być wykonane w dowolnej tech-
nice i na dowolny temat, a dla grup pre-
zentujących swój dorobek przeznaczono 
miejsce na około 6 planszach formatu 70 
x100 cm. Prace fotograficzne lub gotowe 

i zmontowane plansze z informacją opi-
sującą działalność grupy należy dostar-
czyć do 30 kwietnia 2015 r. na adres: 
WDK ul. Okrzei 7 35-959 Rzeszów. In-
formacje- Adam Kus, tel. 17 853 52 57 
w. 29, e-mail: a.kus@podkarpackie





GALERIA JEDNEGO ZDJĘCIA 
Jacek Szarek


