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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: Miejska Górnicza Orkiestra Dęta pod batutą Wiesława Wojnara prowadzi świet(l)
ny pochód mieszkańców Krosna, str.2 – 1. Bronisław Baran, za-ca prezydenta Krosna zapala 
lampę naftową na pomniku I. Łukasiewicza podczas Świet(l)nego Miasta, 2. Obecni i byli akto-
rzy Teatru „itd..” na jubileuszu 15-lecia działalności, 3. XIII Wielokulturowa Sobótka nad Wi-
słokiem, 4. Przemysław Niepokój-Hepnar z Brązowym Medalem 2. Spring Fotosalon BARDAF 
w Bardejowie/Słowacja, 5. Goście wernisażu wystawy „Ołówkiem i piórkiem” Wołodymyra 
Romaniwa w Domu Fotografii  fot. W. Turek

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

EDWARD MARSZAŁEK

Sierpniowo

Uciszyły się brzozy
choć osinom wiatr w liście
na strapienie dmucha

Błoto z ulewy wyszło cało
skulonym kłosem szarzeje lato
świerszcz zagrał na uczuciach
a z ambony pod lasem
lotny jastrząb z pogodnym obliczem
głosi homilię
zasłuchały się trawy
kwiatki
i świątki z leśnych kapliczek

Przez łąkę pułki chmur idą
wilk sznuruje zarośniętym płajem
puszczyk się puszy
na nowo
i grzyb kozaka udaje
sierpniowo
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W numerze:
3. Witryna RCKP 
 Wystawy 
 15-lecie Teatru „itd…” 
 Świet(l)ne Miasto Krosno

Anna Bryła
 Polecamy 
 
8. Rozmaitości 
  Krośnianie w krzywym zwierciadle

Zdzisław Gil
 Przypisany miastu i sztuce

Wacław Turek
11. Przeczytane 
 
12. Ludzie pióra 
   Wołodymyr Harmatiuk 
 
19. Kolekcjonerstwo 
  Krosno-Rynek pierzeja zachodnia
   Zbigniew Więcek
20. Podium

23. BWA 
 Międzynarodowe Triennale … 
 Portret Krosna VI 
 Arkadiusz Andrejkow – malarstwo

Marek Burdzy

25. CDS 
 Zachęć swoich bliskich do wizyty… 
 Szklana wędrówka przez kontynenty

Karolina Połomska

26. Muzeum Podkarpackie 
 Inne Światy/Zaświaty – wystawa

Ágnes  Király
 Skansen Karpacka Troja 
 Karpacki Festiwal Archeologiczny

Magdalena  Ślawska - Dubiel

28. Muzeum Rzemiosła 
 Wystawa 8.MBATL „Z krosna do Krosna”

Iwona Jurczyk
 Wystawa fotografii Mariusza Kusa

Bożena Ziółkowska

30.  KBP 
 Spotkanie z Januarym J. Sokołowskim 
 Wystawa prac R. Pelczar i B. Szajny

Joanna Łach
31. Konkursy

DOROCZNE NAGRODY  
MINISTRA KULTURY  
I DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO

Gala wręczenia statuetek z udziałem mini-
ster Małgorzaty Omilanowskiej odbyła się 
12 maja br. w Arkadach Kubickiego Za-
mku Królewskiego w Warszawie.

Wyróżnienia przyznano w kategoriach:
Teatr - Michał Zadara, Krzysztof Globisz
Film - Tomasz Kot
Muzyka - Jacek Kaspszyk
Literatura - Olga Tokarczuk
Sztuki wizualne - Zbigniew Warpechowski
Twórczość ludowa - Janusz Prusinowski
Upowszechnianie kultury - Michał Nogaś
Taniec - Ewa Wycichowska
Ochrona dziedzictwa - Maria Kałamajska 
- Saeed
Całokształt twórczości - Adam Zagajewski
Mecenas kultury: Orange Polska SA, Woj-
ciech Pawłowski
Uroczystości towarzyszył koncert Wojcie-
cha Majewskiego oraz Grzegorza Turnaua, 
wykonujących utwory z repertuaru Marka 
Grechuty.

Doroczna Nagroda Ministra jest przyzna-
wana od 1997 roku artystom, twórcom 
i animatorom kultury w uznaniu cało-
kształtu ich działalności lub za wybitne 
osiągnięcia w danym roku w reprezento-
wanej przez nich dziedzinie. To prestiżowe 
wyróżnienie pozwala Ministrowi Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego podkreślić naj-
ważniejsze nurty i zjawiska pojawiające 
się w polskiej kulturze poprzez uhonoro-
wanie osób, które je tworzą i reprezentują.

www.mkidn.gov.pl



CROSCENA 3
W

IT
R

Y
N

A
 R

C
K

P

w y s t a w y
20 lipca – 30 sierpnia
Renata Szyszlak – malarstwo

Urodzona w 1974 roku. w Przemyślu. 
Studia w Wyższej Szkole Pedagogicz-
nej w Rzeszowie na kierunku: Edukacja 
Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycz-
nych. Dyplom z malarstwa w pracow-
ni prof. zw. Tadeusza Wiktora w 2001 
roku. Obecnie zatrudniona jako profe-
sor Uniwersytetu Rzeszowskiego w Za-
kładzie Rysunku na Wydziale Sztuki. 
W dorobku artystycznym 26 wystaw in-

dywidualnych oraz udział w kilkudzie-
sięciu wystawach i konkursach ogólno-
polskich i międzynarodowych w kraju 
i za granicą. Laureatka kilku nagród 
i wyróżnień krajowych i międzynaro-
dowych, m.in. Grand Prix Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego Mię-
dzynarodowego Triennale Malarstwa 
Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt 
2012”.
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10 – 31 sierpnia
Wystawa „DIALOG 2015” z Oradei w Rumunii

fot. Claudiu Szabo EFIAP

Galeria “Euro Foto Art” z Oradei, pro-
wadzona przez Stowarzyszenie o tej 
samej nazwie (będące regionalnym 
członkiem Międzynarodowej Federacji 
Sztuki Fotograficznej) obchodzi w tym 
roku swoje 25-lecie. Przez wszystkie 
lata swojego istnienia gościła w swoich 
progach około 500 wystaw fotografów 
ze wszystkich stron świata. Według 
obliczeń w jej murach pokazano ponad 
45000 zdjęć. Co jest bardzo ważne – 
wstęp do G alerii zawsze był bez-
płatny. 
W roku 2014 w Galerii odbył się werni-
saż i wystawa Fotoklubu z Krosna, któ-
re zakończyły się wielkim sukcesem. 
Oficjalnym partnerem  Stowarzyszenia 
„Euro Foto Art” jest klub Fotograficzny 

„Nufărul” (członek Międzynarodowej 
Federacji Sztuki Fotograficznej), za-
łożony przez artystę fotografa Ştefana 
Tótha AFIAP w roku 1976. Co roku 
obie siostrzane organizacje fotograficz-
ne z Oradei wystawiają w Galerii „Euro 
Foto Art”  swoje najlepsze zdjęcia w ra-
mach specjalnych wystaw. Aktualnie 
w Galerii prezentowana jest właśnie 
jedna z takich ekspozycji – 50 doskona-
łych zdjęć lokalnych artystów.

Ştefan Tóth AFIAP
Prezez Stowarzyszenia „Euro Foto Art” 
oraz Klubu Fotograficznego „Nufărul”  

z Oradei w Rumunii
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Wychowankowie, aktorzy, współpra-
cownicy i sympatycy Teatru „itd...”, 
działającego przy Regionalnym Cen-
trum Kultur Pogranicza w Krośnie, 
mieli w czerwcu br. swoje wielkie świę-
to! Aż trzy premiery -„Ja jako… czyli 
kilka scen z życia szkoły gdzieś tam”, 
„Stopklatka” i „Próba”, retrospektywna 
wystawa fotografii i pamiątek, film „15 
lat itd.”, a także jubileuszowy folder! Nie 
obyło się bez okolicznościowego tortu, 
który rozkroił osobiście Henryk Wich-
niewicz - reżyser i założyciel teatru, któ-
ry tak mówi o swojej pracy:
„Mam szczęście trafiać na młodzież 
zdolną, świadomą, pełną zapału i pa-
sji. Praca z nimi to nie sztywny model 
nauczyciel-instruktor i uczeń, to raczej 
płaszczyzna wspólnych działań. Staram 
się nie narzucać młodym aktorom swoje-
go pojmowania rzeczywistości i marzeń.  
Zabieram ich w podróż przez świat, ale 
to oni sami w dużej mierze decydują, 
w która stronę zmierzamy. Czy mi się to 
udaje? Mam nadzieję, że tak.”
Teatr „itd...” rozpoczął działalność 
w 1998 roku w drodze naturalnego ufor-
mowania się na bazie istniejącego 20 lat 
dziecięcego Teatru „Krasnal”. Na debiut 
wybrano scenariusz popularnej wtedy 
autorki literatury młodzieżowej - Urszu-
li Kozioł. „Psujony”, bo taki tytuł spek-
takl nosił, okazał się niezwykle udaną 
premierą i był wielokrotnie prezentowa-

15 - LECIE TEATRU „ITD”

ny. Teatralna przygoda młodych kroś-
nian trwa nieprzerwanie od ponad 15 
lat. Zmieniają się uczestnicy, dorośleją, 
przychodzą nowi - młodsi, a teatr trwa, 
realizuje kolejne premiery przeważnie 
wg autorskich scenariuszy, co więcej 
dojrzał i obrósł w tradycję. Stał się częś-
cią życia kulturalnego miasta Krosna 
i regionu, a także ogólnopolskiej sceny 
teatrów młodzieżowych skąd przywozi 
mnóstwo nagród i wyróżnień.

ab

ŚWIET(L)NE MIASTO KROSNO – 26 LIPCA 2015

W tym roku Miasto Krosno już po raz 
ósmy zorganizowało tę niezwykłą im-
prezę, której ideą jest kultywowanie po-
staci Ignacego Łukasiewicza oraz zna-
czenia jego wielkiego wynalazku – lam-

py naftowej. Świet(l)ne Miasto jest też 
formą nawiązania do bogatego dziedzi-
ctwa historycznego naszego miasta i re-
gionu, w którym narodził się przemysł 
naftowy. Happening odbył się po raz 
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pierwszy w 2008 roku, dokładnie w 155. 
rocznicę zapalenia pierwszej lampy naf-
towej na świecie, co miało miejsce 31 
lipca 1853 roku podczas nocnej operacji 
przeprowadzanej w szpitalu we Lwowie. 
Program tegorocznej imprezy zawierał 
liczne atrakcje. Na Rynku zagościło Ra-
dio Rzeszów z jubileuszową 25. edycją 
programu Biwak 2015. Organizatorzy 
zaproponowali również zwiedzanie 
specjalnie przygotowanych miejsc na 
terenie Krosna zwanych Przystankami 
jak: Rynek z siedmioma interesującymi 
peronami noszącymi oryginalne nazwy 
(Co to światło wyprawia, Meandry Naf-
ty i Gazu czy Piwnice doświadczeń), 
Kopernik, Naftówka, PWSZ i Przysta-
nek dla najmłodszych zlokalizowany 
w Ogródku Jordanowskim. Wszystkie 
Przystanki połączyła „świet(l)na tra-
sa”, na której podróżowanie zapewni-
ła kolejka Centrum Dziedzictwa Szkła. 
Z koncertem piosenek Anny Jantar 
wystąpiła Anna Żebrowska z towarzy-
szeniem Mariusza Jaśko. Dzieci miały 
swoją świet(lną wieczorynkę, a o swo-
ich doświadczeniach ze światłem i naftą 
opowiadali ludzie związani z przemy-
słem naftowym i gazowym. Muzeum 
Przemysłu Naftowego i Gazownicze-
go w Bóbrce zaprosiło do bezpłatnego 
zwiedzania.
Szczególne zaproszenie organizatorzy 
skierowali do wszystkich Pań – nie tyl-
ko z Krosna - noszących imiona Anna 
i Hanna, 26 lipca to przecież ich święto. 
Panie w swojej humorystycznej odezwie 
odczytanej ze sceny zapewniły, że będą 
spotkanie kontynuować w kolejnych la-
tach i liczą na nowe pomysły. Gościem 
Przystanku pod nazwą Kram Anek 
i Hanek był artysta rzeźbiarz ukraińskie-
go pochodzenia Wołodymyr Romaniw, 

który ołówkiem i piórkiem wyczarowy-
wał rysunki i karykatury, a „gospody-
nie” razem ze wszystkimi chętnymi ma-
lowały miniaturowe lampiony, by potem 
pójść z nimi w pochodzie mieszkańców 
pod pomnik Ignacego Łukasiewicza. 
Prowadziła go Miejska Górnicza Orkie-
stra Dęta, a symbolicznego rozświetle-
nia nocy dokonał prezydent Bronisław 
Baran zapalając replikę lampy naftowej. 
Na zakończenie świet(l)nego dnia sam 
pan Łukasiewicz w towarzystwie żony 
Honoraty w świetle lampy naftowej 
oprowadzał po zabytkowym budynku 
dawnej rady powiatowej.
Impreza zrealizowana została przez Re-
gionalne Centrum Kultur Pogranicza 
w Krośnie we współpracy z firmami, 
spółkami, instytucjami i organizacja-
mi reprezentującymi przemysł naftowy 
i gazowniczym.

Anna Bryła

Ze zbiorów Muzeum w Bóbrce, autor obrazu nie-
znany
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LETNI POWIEW JAPONII
1 sierpnia, 16.00
XV Festiwal Kultury Japońskiej
Warsztaty, wykłady, tradycyjny taniec 
japoński, taniec współczesny z instru-
mentem yanagawa-shamisen, taniec do 
utworów Chopina, tradycyjne melodie 
japońskie na koto, shamisen i flet. Patro-
nat honorowy: Ambasada Japonii w Pol-
sce
CDS, ul. Blich 2

ROZTAŃCZONE KROSNO
1 sierpnia, 19.00
Wieczór z Zespołem Tańca Estradowego 
Fragolin - prowadzenie Katarzyna Stec
8 sierpnia, 19.00
Hip hop - Anna Harsze Oraz Studenci 
Ppskakib/Krosno
Dancehall - Karolina Dsouza/Liya Dan-
cehall Class
15 sierpnia, 19.00
W rytmach latino - Halina i Andrzej Or-
szulakowie/Studio Tańca GRACJA
29 sierpnia, 19.00
Zumba - Paulina Fałat-Kosiek/Fitness 
Style
Rynek

SMYCZKI NA WOJCIECHU
7 sierpnia, 19.00
„Barokowe impresje”: Dominika Wi-
towicz – skrzypce, Zuzanna Dulęba – 
skrzypce, Maria Korzeniowska - gitara
28 sierpnia, 19.00 
4 września, 19.00 
Carpatia Quintet: Katarzyna Mazur 
- skrzypce, Dorota Prajsnar - skrzypce, 
Anna Stępień- altówka, Monika Kapias 
- wiolonczela, Wojciech Gąbka- kontra-
bas, Iwona Socha-sopran
Kościół św. Wojciecha

7 - 13 sierpnia, 20.30
Tydzień polskiego filmu
24 - 26 sierpnia, 20.30 
Wakacyjne podróże po Europie - Francja
28 sierpnia
Noc horrorów 
artKino, ul. Bieszczadzka 1

LENIE NIEDZIELE W RYNKU
9 sierpnia
17.00 -Wesołe popołudnie z Teatrem „Ależ 
Gustawie” - spektakl „Jacek i Placek”
19.00 - IX Wieczór z operą i operetką po-
święcony pamięci A. Budzińskiej i L. Bu-
kowskiej
Wystąpią: Elżbieta Drążek-Barcik, Ka-
tarzyna Liszcz, Alicja Płonka – sopran, 
Małgorzata Busz-Perkins, Sylwia Wojnar 
– mezzosopran, Paweł Skałuba- tenor, Bar-
tłomiej Bukowski- baryton oraz Podkarpa-
cki Kwartet Fortepianowy Team for Voices
16 sierpnia
17.00 - Wesołe popołudnie z Teatrem Jo Art 
Show - spektakl cyrkowy „Zabawka”
19.00 - Koncert Lwowskiej Kapeli Po-
dwórkowej
30 sierpnia
17.00 - Wesołe popołudnie z Teatrem TAK 
- spektakl „O Pchle, co manier nie miała”
19.00 - Krośnieńskie śpiewanie - piosenki 
naszej stolicy

WARSZTATY FOTOGARFICZNE
18 – 21 sierpnia, 15.00 
11 – 12 września
Dni reportażu fotograficznego i wystawa 
Warsztaty poprowadzą: Gabriela i Łukasz 
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Kłopot prowadzący firmę GaLop Pro-
ductions.
RCKP, Kolejowa 1

KARPACKIE KLIMATY
21- 23 sierpnia 
Festiwal Kultur Pogranicza
Na Rynku Starego Miasta prezentują się 
lokalne zespoły folklorystyczne i goście ze 
Słowacji, Węgier, Czech, Ukrainy. Impre-
zie towarzyszą: Festiwal Win Węgierskich 
im. Portiusa, Święto Chleba, podczas któ-
rego mieszkańcy miasta wybierają „Ulu-
biony chleb krośnian”, Kiermasz Twórczo-
ści Artystycznej. 
Rynek

TANGO DLA KROSNA
29 sierpnia 14.00 cześć I
30 sierpnia 10.00 
5 września, 14.00 część II
6 września 10.00
11 września pokaz finałowy i Milonga 
na Rynku
Na warsztaty tanga argentyńskiego, któ-
re poprowadzą Justyna Wysocka, Leszek 
Mikołajczyk 
zaprasza Stowarzyszenia Teatr s.tr.a.c.h

NOCNE TEATRALIA STRACHY
11 - 12 września
8. Ogólnopolski Festiwal Sztuk Alterna-
tywnych

opr. ab

Fundacja im. Jana Grudysza w Krośnie 
była organizatorem wystawy Wołody-
myra Romaniva pt. „Ołówkiem i piór-
kiem”. Pochodzący z Ukrainy artysta 
od kilkudziesięciu już lat bierze aktyw-
ny udział w działalności środowiska 
plastycznego południowo-wschodniej 
Polski. Jest autorem tysięcy obrazów 
olejnych i akrylowych, rysunków, grafik 
oraz dzieł rzeźbiarskich w drewnie, ka-
mieniu i brązie, znajdujących się w koś-
ciołach, instytucjach państwowych oraz 
w prywatnych kolekcjach.
Wystawa rysunków portretowych oraz 
psychologicznych karykatur przed-
stawia osoby z bardzo licznego kręgu 
przyjaciół, kolegów i znajomych patrona 
Fundacji. Zamysł prezentacji tych nie-
zwykle pozytywnych i sympatycznych 
karykatur oraz portretów, wykonanych 
ołówkiem i piórkiem, zrodził się w trak-
cie jednego ze spotkań artysty z Janem 
Grudyszem. Zgodnie z jego wolą został Andrzej Drozd w karykaturze W. Romaniwa

Krośnianie w krzywym zwierciadle
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lekarze specjaliści. Jednakże bez indy-
widualnych cech osobowych. Zdaniem 
artysty „podstawą dobrego dzieła pla-
stycznego, obrazu lub rzeźby, jest do-
skonałe opanowanie rysunku. Najważ-
niejsze żeby artystą nie kierował ołówek 
czy dłuto lecz idea twórcza i doskonałe 
opanowanie warsztatu”. Te niewielkich 
rozmiarów rysunki w bardzo wymowny 
sposób potwierdzają wręcz mistrzow-
skie opanowanie warsztatu twórczego. 
Wyraźnie widać w nich również psychi-
kę artysty - przyjaźnie nastawionego do 
ludzi człowieka, a zarazem doskonałego 
satyryka. 

 Zdzisław Gil

sfinalizowany przez Piotra i Łukasza 
Grudyszów. Niezależnie od pełnio-
nych funkcji i sprawowanych stanowisk 
wszystkie zaprezentowane na wystawie 
osoby zostały jednakowo potraktowane 
przez artystę. Każda z nich posiada in-
dywidualne cechy psychologiczne i por-
tretowe, oraz rozpoznawalne atrybuty 
związane z wykonywanym zawodem 
i realizowaną pasją. Na tych mistrzow-
sko wykonanych karykaturach przedsta-
wieni zostali m.in. przedstawiciele kroś-
nieńskich władz, artyści plastycy, poeci, 
fotograficy oraz regionaliści i badacze 
przeszłości Krosna i regionu. Niezwykle 
barwnie przedstawieni zostali również 

Minęła 20 rocznica śmierci Stanisława 
Kochanka (ur. 1905) – malarza i rzeź-
biarza, urodzonego w Jedliczu, ale do 
końca życia mieszkającego w Krośnie. 
Warto zatem chociaż pokrótce przypo-
mnieć jego bogatą artystyczną drogę. 
Studia odbył w Szkole Przemysłu Arty-
stycznego w Krakowie. Jako absolwent 
wystawiał w 1925 roku swoje projekty, 
rysunki i karykatury w Towarzystwie 
Sztuk Pięknych w Krakowie i ze Szko-
łą Przemysłu Artystycznego w Paryżu 
na Międzynarodowej Wystawie Sztuk 
Dekoracyjnych. W 1926 roku wstąpił 
do ASP w Krakowie, gdzie do1932 stu-
diował malarstwo, grafikę, rzeźbę (u 
prof. Xawerego Dunikowskiego) i sce-
nografię. Stanisław Kochanek w czasie 
studiów uzyskiwał pochwały, między 
innymi za studium aktu, krajobrazu 
oraz za prace graficzne, a w 1929 roku 
otrzymał stypendium, z Funduszu Kul-
tury Narodowej, na wyjazd do Włoch.
Pierwszą wystawę swoich portretów 
zorganizował w 1939 w Suwałkach, 

gdzie malował wizerunki oficerów IV 
Dywizjonu Artylerii Konnej i sceny ro-
dzajowe z życia Dywizjonu. Po wyzwo-
leniu był organizatorem Związku Arty-
stów Plastyków w Krośnie i współre-
daktorem pisma artystycznego w Kroś-
nie o nazwie „Sztuka i Życie”
Należy przypomnieć, że był również 
współorganizatorem krośnieńskiego 
muzeum oraz Szkoły Artystycznej, 
w której wykładał podstawy rysunku 
i malarstwa. W Krośnieńskim Domu 
Kultury przez kilka lat prowadził dla 
młodzieży lekcje malarstwa i rysunku, 
a jednocześnie wykonywał scenografie 
dla Teatru Górniczego „Nafta”. W 1960 
roku wstąpił do ogólnopolskiej gru-
py „Zachęta” w Krakowie. Wystawiał 
z nią w Warszawie, Krakowie, Lub-
linie, Radomiu, Rzeszowie, Krośnie 
i w Szczecinie, a w 1963 roku w Mos-
kwie i 12 miastach ówczesnego ZSRR. 
Jego obraz „Góralka” był reproduko-
wany w wielu radzieckich pismach ar-
tystycznych. 

Przypisany miastu i sztuce
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Ostatnie za życia artysty, 
indywidualne wystawy 
malarstwa, rysunku i kary-
katury odbyły się w 1993 
roku w Muzeum im. Marii 
Konopnickiej w Żarnowcu, 
w 1994 roku w Biurze Wy-
staw Artystycznych w Kroś-
nie oraz w 2008 roku w Mu-
zeum Historycznym w Du-
kli. Przedstawiono tam oko-
ło 150 prac artysty z dzie-
dziny portretu, karykatury, 
rzeźby, pejzażu i malarstwa 
batalistycznego. Do znaczą-
cych prac należy rzeźbiony 
w glinie według autorskiego 
projektu, a następnie odlany 
w brązie, pomnik Mikołaja 
Kopernika, który stoi na gra-
nitowym cokole w centrum 
Krosna (1973 r.). Również 
bardzo istotne dla twórcy 
prace, to portret prezydenta 
J. Kennedy’ego dla Uniwer-
sytetu Polonijnego Villa Ma-
ria College w Buffalo oraz 
portret Chopina dla Towarzystwa im. 
Fryderyka Chopina w Buffalo – obydwa 
portrety były malowane na zamówienie 
polonii amerykańskiej (1964 i 1965 r.). 
Dzieła jego można znaleźć w Muzeum 
Podkarpackim i Muzeum Rzemiosła 
w Krośnie, Okręgowym w Rzeszowie, 
Regionalnym w Jaśle, muzeach w Żar-
nowcu, w Bóbrce, w Dukli, w Muzeum 
Historycznym w Krakowie, Bibliotece 
Narodowej w Warszawie, w European 
Gallery – Staten Island w Nowym Jor-
ku, a także w wielu kościołach i zbiorach 
prywatnych w kraju i za granicą.
Stanisław Kochanek zmarł w Krośnie 
14 lipca 1995 roku.

Z okazji przypadających w 2015 r. rocz-
nic 110 urodzin i 20 śmierci, 25 lipca br. 
w Muzeum Marii Konopnickiej w Żar-
nowcu otwarto wystawę „Stanisław Ko-
chanek – życie i twórczość”. Otworzył 
ją Paweł Bukowski, dyrektor placówki, 
natomiast Marek Wiatr, śpiewak opero-
wy i malarz podzielił się wspomnienia-
mi z życia Stanisława Kochanka.

Tekst i fot. Wacław Turek

Stanisław Kochanek pracuje nad modelem po-
mnika Mikołaja Kopernika
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Marta Pelinko – redaktorka almanachu, 
słyszy glosy, że wszystko już było na-
pisane, wszystko powiedziane. Może 
to jednak złudzenie – stwierdza. Gdy-
by to było prawdziwe, literaci rzuciliby 
pióra. A przecież stale dzierżą je w dło-
niach. Inna wrażliwość, inna otaczająca 
rzeczywistość sprawiają, że teksty są 
świeże, dają nowe światło, a może nową 
przestrzeń dla tego co kłębi się w wielu 
umysłach. Do almanachu zaproszeni zo-
stali twórcy z sąsiedniej Słowacji, dzięki 
którym poznajemy trendy w ich literatu-
rze. W zderzeniu z nimi są mniej znani 
autorzy, jak i ci, którzy już zapisali się 
na literackich kartach naszego kraju. 
Wszyscy zapraszają na spacer po stro-
fach swojej literackiej wyobraźni.
Wydawnictwo Abilion, Rzeszów-War-
szawa 2015

Wiersze Mirosława Welza otwierają 
czytelnikowi oczy na piękno świata. Pi-
sze o życiu, o różnych jego odmianach 
pokazując, że wszystko to ma swój sens. 
Autor nie unika żadnego tematu, w każ-
dym znajduje rozwiązanie chociaż i zna-
leźć możemy również pytania. Z wielką 
rozwagą podchodzi do każdego słowa 
zmuszając czytelnika do wsłuchania się 
w jego bogatą duszę. Można go dostrzec 
w roli zarówno mędrca jak i poszukują-
cego drogi pielgrzyma. W wierszu Iluzja 
pisze m.in. Czasami moja iluzja / Staje 
się faktem / Wtedy marzę / że potrafię / 
Zmieniać świat / Naprawdę. Mirosław 
Welz mieszka w Iwoniczu Zdroju. Jest 
członkiem Klubu Literackiego RCKP.
Mała Poligrafia Redemptorystów w Tu-
chowie, 2015
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Wołodymyr Harmatiuk - dziennikarz, absolwent po-
lonistyki Uniwersytetu Przykarpackiego im. W. Ste-
fanyka, Iwano -Frankowsk (d. Stanisławów), tłumacz. 
Przekłada na ukraiński utwory literackie polskich pi-
sarzy, promując literaturę i kulturę polską na Ukrainie.
W 2012 r. wydał w języku ukraińskim powieść auto-
biograficzną Haliny Poświatowskiej „Opowieść dla 
przyjaciela”. Książka wypromowana w telewizji, ra-
diu, prasie oraz Internecie została dobrze odebrana 
przez czytelników. W 2015 ukazała się kolejna pub-
likacja z utworami Haliny Poświatowskiej „Znajomy 
z Kotoru”, która oprócz tytułowego zawiera jeszcze 
drugie opowiadanie „Niebieski ptak” i esej „Notatnik 
amerykański”. 
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* * *

…jego ręce splotły się w jedno z korzeniami drzewa.
      Oda do rąk, H. Poświatowska

moje palce się splotły z korzeniami drzew,
które kiedyś zakwitną nade mną w zimie
wspomnieniem trącając pamięci nerw
ciało twe w suchą gałąź się przekształciło

ptak mojego wzroku po gałęzi się błąka
z labiryntów włosów snujący nici 
Minotaur mój posępny swój smutek wyciąga 
z tych nici błagając ratunku milczącym krzykiem 

rozkładając rozpacz skrzydeł połamanych
ptak odfruwa z gałęzi w niechęci gorzkiej 
zrywa z piersi twojej nagrobkowy kamień
ten ciężar, to brzemię – spojrzenie moje

ogarniając korzenie westchnieniem ust
jęk palców wypełnia komórki martwe 
bólem cichym dotyka gasnący trup
który był kiedyś domem Kariatydy, Panny.. 

i jońskimi strunami próżnych miraży
podtrzymujesz w powietrzu muzykę ciała 
cieszysz wzrok swój widokiem gasnących marzeń 
i rozpuszczasz się w mircie, moim palcom oddana 

* * *

Czasami  
gdy nikt nie patrzy 
Mona Lisa 
wychodzi  
poza aksamitne ogrodzenie  
i spaceruje po ciemnym Luwrze 
wtedy  
ostrożnie  
żeby nie przestraszyć 
można ją dotknąć 
 
to prawie  
jak znaleźć kwiat paproci 
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***

brukiem spod starego wału 
tu budowano fundamenty nowych kamienic 
to miasto spadło twarzą do ziemi 
przed boga nowego szeleszczącymi sandałami: 
spadło parkami, bramami, sufitami – 
ich trupy zrzucają na furę 
bóstwu swojemu jak codzienną ofiarę 
kapłani jego skórzanych teczek.. 
tego miasta więcej już nie ma – 
jego nie ma codziennie inaczej: 
czcze chabety mamony dożerają baszę.. 
między nimi i miastem – bramy Edenu

kazanie

ktoś powiedział że
kochać - znaczy cierpieć 
wiesz
gdyby wszystkim cierpiącym w piekle
naraz zabrać cierpienie 
nie zauważyliby tego 
wystarczyłoby dla wszystkich mojego własnego 
do końca wieczności 
i chyba pozostałoby dla nich i dla mnie 
na jeszcze jedną wieczność 
– tak mocno

* * * 

co takiego nowego możemy 
opowiedzieć niewidzącemu w ciemności 
czym niesłychanym i nieprawdopodobnym 
zaciekawić głuchego w ciszy 
złotą pieczęcią milczenia 
na pewno nie zadziwisz niemego 
 
nosem pęcherze ktoś puszcza i narzeka 
a czyż to nie frajda że jeszcze oddycha

* * *

Czasami  
gdy nikt nie patrzy 
Mona Lisa 
wychodzi  
poza aksamitne ogrodzenie  
i spaceruje po ciemnym Luwrze 
wtedy  
ostrożnie  
żeby nie przestraszyć 
można ją dotknąć 
 
to prawie  
jak znaleźć kwiat paproci 

*** 

Błąkam się  
Po alejach sadu 
(nas wypędzili i nie zostały ślady).
Czytam Szeherezadę,
Szukając tego co było między wierszami.
Ja wiem –
Jak wyje samotność.
I wiem – wy dawno z nią na ty.
Mijają 
Chwile czarno-białe,
Oddechem zimnym spopielają mosty.
Siadam
Pod starym drzewem..
Chciałem wrócić z miejsc obcych do ciebie.

Patrzę jak niebo ucieka 
i widzę jak nam do niego daleko...
Ty zabierz mnie stąd do domu,
Bo tu jestem obcy –
Samemu nieswojo.
Ty zabierz mnie do domu
Pod pachą przechowaj…

modlitwa

nauczył by mnie ktoś modlić się milcząc
klękać na grykę lub inne grysiki
ułożyć na szkło potłuczone drobno
duszę grzeszną robakiem niewiary toczoną 
czy między ikonami wczepić na gwoździu 
ręcznikami nakryć niby skrzydłami 
na stole położyć ser chleb wina butelkę 
bodaj – wody – jeśli ołtarz zamknięto.. 
prosić umiem - nie trzeba dużo rozsądku - 
samochodzik radiowy - mi do diabła łysego 
– 
lizaka na pałeczce czy śmietankowe lody .. 
nauczył by mnie ktoś w ogóle się modlić

 opr. W. Turek
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Tomik „Zamiast lustra” Małgorzaty Li-
put jest zapisem wrażeń i emocji autorki 
– pisze we wstępie Edward Marszałek. 
Ukazuje się on jako drugi tejże autorki, 
publikującej od lat w miesięczniku „Dę-
bina” w Krościenku Wyżnym. W wielu 
wierszach można znaleźć klimaty ze 
swojego miejsca zamieszkania jak też 
teksty zmuszające do zadumy, ale nie 
bezrefleksyjnej. Autorka z łatwością 
trafia do czytelnika podsuwając swoje 
podszepty, przemyślenia, westchnienia 
czy też niedopowiedzenia i oczekiwa-
nia. Swoje utwory traktuje jako rodzaj 
zwierciadła, które ukazuje jej różne ob-
licza. Małgorzata Liput z wykształcenia 
jest bibliotekarką, mieszka w Krościen-
ku Wyżnym.
Krościenko Wyżne 2015

Najnowszy zbiór wierszy wpisany jest 
mocno w krajobraz polskiego pogórza. 
Pory roku wg Anny Garbaczowej, przy-
noszą zwyczajne cuda przyrody, które 
poeta zauważa i oprawia w kunsztow-
ne, a proste słowa. Wiersze tego zbioru 
są malarskie, zanurzone w przyrodzie, 
filozoficzne choć czasami zamglone 
smutkiem. Autor zaprezentował rów-
nież trudną sztukę tworzenia japońskich 
form tanka i haiku. Urodził się w 1953 r. 
w Korczynie k. Krosna na Podkarpaciu. 
Obecny w almanachach i antologiach 
poetyckich, laureat wielu konkursów 
literackich. Członek Związku Literatów 
Polskich, Julińskiego Bractwa Litera-
ckiego oraz Klubu Literackiego RCKP 
w Krośnie. Debiut prasowy w 1975 r.
Wydawnictwo i drukarnia Styl Anna 
Dura, Kraków 2015
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fot. W. Turek



KONCERT UCZESTNIKÓW  
9. POLONIJNEGO FESTIWALU 
DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW  
FOLKLORYSTYCZNYCH 
fot. W.Turek
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Zachodnia pierzeja krośnieńskiego Ryn-
ku w całej swej rozciągłości była i jest 
rzadko przedstawiana na pocztówkach. 
Pod koniec XIX wieku elewacje ka-
mienic musiały wyglądać okazale po 
odnowieniu i przebudowie spowodo-
wanej pożarem jaki nawiedził miasto, 
a zwłaszcza tę część Rynku nocą z 26 
na 27 kwietnia 1893 roku. Spłonęły 
wówczas m.in. drewniane podcienia za-
chodniej połaci Rynku, których już nie 
odbudowano.
Fotograf, przygotowując zdjęcie do wi-
dokówki Biedera (il.1), mógł uchwycić 

KROSNO – RYNEK PIERZEJA ZACHODNIA

cały ciąg kamienic zachodniej pierzei 
i umieścić w kadrze kamienicę nr 15. 
Niestety tego nie uczynił. Brak jeszcze 
kamienicy nr 22, pierwszej od prawej 
strony, zwanej kamienicą „Warunka”. 
Kamienica wybudowana na początku 
XX wieku zawdzięcza swój urok mi-
strzostwu sztuki architektonicznej ja-
kie posiadał prof. Jan Sas Zubrzycki. 
Kamienice nr 15, 17 i 20 mają obecnie 
zmienione poddasza (mansardy). 

Zbigniew Więcek
zdjęcia ze zbiorów autora

Widokówka z przełomu XIX i XX w. wydana nakładem Adolfa Biedera. Dopisano numerację admini-
stracyjną kamienic. Szyldy na kamienicach: nr 17 – APTEKA, nr 18 – EMERYK STASZKIEWICZ.

17 18
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Zdjęcie z 18 VIII 1938 r. - autor nieznany. Przy aucie Adam Nowotny. Szyldy na kamienicach: nr 16 - 
GOTOWE UBIORY, nr 17 – ZAKŁAD RYMARSKI.

Zdjęcie z 1946 r.- autor nieznany. Opłakany stan kamienic wynikający z biedy powojennej. W kamienicy 
Szmalzowej (nr 15) nie odbudowano poddasza, wstawiono nowe okna na piętrze. Szyld na kamienicy nr 
16 – PUNKT APTECZNY

16 17

16 1715
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Widokówka wydana w styczniu 1966 r. przez BW „Ruch” fot. Jan Korpal. W dawnej restauracji Szmal-
zowej – restauracja Centralna z dancingiem i pokojami hotelowymi na piętrze.

Przemysław Niepokój Hepnar - czło-
nek Fotoklubu Regionalnego Centrum 
Kultur Pogranicza w Krośnie, członek 
nadzwyczajny Fotoklubu RP zdobył 
Brązowy Medal 2. Spring Fotosalon 
BARDAF w Bardejowie na Słowacji. 
W tej międzynarodowej imprezie wzię-
ło udział 252 uczestników z 36 krajów 
nadsyłając 2520 fotografii w kilku ka-
tegoriach. Medal Międzynarodowej Fe-
deracji Sztuki Fotograficznej (FIAP) to 
najwyższe wyróżnienie przyznawane na 
międzynarodowych salonach fotografii. 
Wręczenie medali i dyplomów odbyło 
sie 27 czerwca w galerii Wydziału Kul-
tury w Bardejowie.
Nie jest to jedyne osiągnięcie tego foto-
grafika w ostatnim czasie. Otrzymał bo-
wiem wyróżnienie/nagrodę Fotoklubu 

Serbskiego FSS/ na międzynarodowym 
salonie fotografii pod patronatem FIAP 
oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Fotograficznego PSA w kategorii fotore-
portaż - 253 autorów z 57 krajów /dodat-
kowo: 3 akceptacje FIAP/, 3 akceptacje 
FIAP na międzynarodowym salonie 
fotografii pod patronatem FIAP - 2nd 
Queensland International Digital Cir-
cuit w Australii oraz 3 akceptacje FIAP 
na międzynarodowym salonie fotografii 
pod patronatem FIAP - Royal Bengal 
Art w Indiach. Kolejnym jest Honoro-
we Wyróżnienie Portalu fotoferia.pl na 
międzynarodowym salonie fotografii 
pod patronatem Photographic Society of 
America (Amerykańskie Towarzystwo 
Fotograficzne) za zdjęcie „Heritage” 
(Dziedzictwo). PSA działa głównie na 
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Sukcesy krośnieńskiego fotografika
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terenie Stanów Zjednoczonych. Fotofe-
ria to w tej chwili najlepszy portal foto-
graficzny w Polsce.
Swoje prace zaprezentował rów-
nież podczas XIV Ogólnopolskiego Ple-

neru Fotograficznego „Rymanów 2015”, 
który odbył się w lipcu br. Wzięło w nim 
udział 30 fotografików z całej Polski 
skupionych w Fotoklubie RP w Warsza-
wie.

Doroczne Nagrody Zarządu Wojewódz-
twa Podkarpackiego za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury 
wręczono uroczyście 26 czerwca 2015 r. 
w Wojewódzkim Domu Kultury w Rze-
szowie. Gościem była minister kultury 
Małgorzata Omilanowska, która wrę-
czyła nagrody państwowe. Nagrodą 
indywidualną za całokształt działalno-
ści uhonorowana została Małgorzata 
Busz - Perkins z Krosna. Śpiewaczka 
(mezzosopran), animatorka kultury, 
prezes Krośnieńskiego Towarzystwa 
Muzycznego, która postawiła sobie za 
cel promocję artystów związanych ze 
środowiskiem krośnieńskim i wybitnie 
uzdolnionych młodych muzyków, pro-
pagowanie kultury muzycznej wśród 
mieszkańców Krosna oraz organiza-
cję koncertów. Cykl muzyki poważnej 
„Tristia”, Wieczór z operą i operetką, 
Wieczory Andrzejkowe czy Dni mu-
zyki i poezji romantycznej w Iwoniczu 
Zdroju. Małgorzata Busz -Perkins także 
czynnie w nich uczestniczy prowadząc 

Nagroda Zarządu Województwa Podkarpackiego

je i śpiewając wraz z zaproszonymi mu-
zykami. Współorganizuje również akcje 
charytatywne na rzecz uzdolnionej mu-
zycznie młodzieży. W 2010 roku otrzy-
mała Nagrodą Prezydenta Miasta Kros-
na w dziedzinie kultury.

W XXVII Ogólnopolskim Konkursie 
Poetyckim „U progu kresów” Franci-
szek Karpiński – pieśniarz kresowy 
w 190. rocznicę śmierci wyróżnienie 
otrzymała Maria Stefanik. Jest to ko-
lejne wyróżnienie dla tej poetki z Klu-

Nagroda poetycka

bu Literackiego RCKP. Organizatorem 
konkursu było Nadbużańskie Towa-
rzystwo Kultury- Środowisko Rodzin 
Kresowych i Biblioteka Pedagogiczna 
w Chełmie.

ab, wt

fot. W. Turek
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BIuRO WySTAW ARTySTyCZNyCH

Triennale jest dzisiaj największym mię-
dzynarodowym przeglądem współczes-
nego malarstwa tej części Europy, orga-
nizowanym pod patronatem Prezydenta 
RP, przy wsparciu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody 
i Marszałka Województwa Podkarpa-
ckiego, Prezydenta Miasta Przemyśla, 
a także najważniejszych galerii i mu-
zeów regionu w Rzeszowie, Krośnie 
i Tarnowie. Czynnie wspierają go part-
nerzy zagraniczni z Rumunii (Cris Co-
unty Muzeum w Oradea), Słowacji (Vy-
chodoslovenska Galeria w Koszycach, 
Ukrainy (Akademia Sztuk Pięknych 
we Lwowie) i Węgier (Muzeum Sztuki 
w Miszkolcu i Munkacsy Mihaly Mu-
seum w Bekescsaba). Wspólna historia 

9 - 30 lipca
Międzynarodowe Triennale Malarstwa regionu Karpat „Srebrny 
Czworokąt 2015”

tego regionu Karpat to współistnienie 
różnych grup narodowościowych i kul-
turowych. Przemyśl, Krosno, Rzeszów, 
a także Lwów, Oradea, Koszyce czy Mi-
szkolc - w których odbędą się główne po-
kazy Triennale to miejsca o wyjątkowej 
historii i kulturze. Wspólna prezentacja 
współczesnej twórczości artystów pol-
skich, ukraińskich, słowackich, węgier-
skich i rumuńskich jest dobrą okazją do 
określenia własnego miejsca w sztuce. 
Jest także manifestacją, a zarazem ko-
mentarzem aktualnych problemów czy 
wydarzeń. Jest także - co równie ważne 
- dobrym przykładem transgranicznej 
współpracy, zgodnego życia w kulturze 
i sąsiedzkiej przyjaźni w jednoczącej się 
Europie.
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Artyści malarze – nasze plastyczne oczy 
na świat – przybywają z różnych miejsc 
do Krosna. Ciekawi widoków, zakąt-
ków, zakamarków. Oglądają, fotografu-
ją, rysują szkice. Nasiąkają kolorytem 
domów, ogrodów, placów. Widzą zabyt-
kowe i widzą współczesne. Nic nie jest 
w stanie powstrzymać widzenia artysty. 
Wielka, światowa rodzina artystów ma-
larzy mówi jednym językiem. Językiem 
obrazów. Słowenka, Serbka, Czeszka, 
Słowak czy Polak nie potrzebują języ-

4 - 19 sierpnia 2015
„Portret Krosna VI” - wystawa poplenerowa

ka angielskiego czy rosyjskiego, aby 
ze sobą rozmawiać. Mówi za nich ich 
osobista wrażliwość. To ona mnoży się 
w kolejnych obrazach, skrzy się wszyst-
kimi kolorami lub głucho brzmi w sza-
rościach. Płynie nieprzerwaną strugą 
z pokładów talentu i nastroju każdego 
malarza. Wtedy rodzą się obrazy: mate-
rialne ślady ducha, impasta farby pełne 
poezji o mieście, muśnięcia pędzli po-
dobne do lotu gołębi nad Rynkiem Sta-
rego Miasta.

Urodził się w 1985 roku w Sanoku. Dy-
plom artystyczny na Wydziale Sztuki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego w pra-
cowni malarstwa prof. Marka Pokrywki 
w roku 2010. Uprawia malarstwo, rysu-
nek i sztukę graffiti. Zorganizował kilka 
wystaw indywidualnych. Uczestniczył 
w wielu wystawach zbiorowych. Inten-
sywnie maluje w plenerze – zwłaszcza 
na różnego rodzaju podłożach. Tynk, 
płyta OSB, blacha falista, 
rury ciepłownicze są to wręcz 
charakterystyczne „podobra-
zia” artysty. Jego tradycyjne 
płótna przywołują z niepa-
mięci świat starych fotogra-
fii. Zdjęcia są pozowane, ko-
lejne postacie stoją lub siedzą 
zastygłe, nie mrugające ocza-
mi, wstrzymujące oddech jak 
przy robieniu zdjęć Roentge-
na. Równocześnie z płótna-
mi malowanymi w pracowni 
tworzy „murale”. Pojawiają 

21 sierpnia - 11 września
Arkadiusz Andrejkow – malarstwo

się w wielu miejscach, mają w sobie 
urok niespodzianki. Bo zaskoczeniem 
jest oglądanie portretów namalowanych 
na sprasowanych belach słomy czy sia-
na, na polach przy drodze. Jego obrazy 
powstają na ścianach opuszczonych bu-
dynków, przy sklepach, ukrywają się na 
osiedlowych kioskach. Żyją w otwartej 
przestrzeni. 

opr. Marek Burdzy

fot. archiwum
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CENTRuM DZIEDZICTWA SZKŁA

Zachęć swoich bliskich  
do wizyty w CDS w wakacje 
- sam zwiedzaj za darmo

Wakacje to czas, kiedy częściej od-
wiedzają nas bliscy i znajomi. Wielu 
mieszkańców Krosna, chcąc podzielić 
się z przyjaciółmi naszym szklanym 
dziedzictwem, zachęca ich do wizyty 
w CDS. Niektórzy krośnianie odwiedza-
li Centrum już kilka razy. Właśnie dlate-
go każdy mieszkaniec Krosna odwiedza-
jący Centrum Dziedzictwa Szkła do 31 
sierpnia ze swoimi znajomymi z innych 
regionów kraju i świata zwiedzać będzie 
za darmo! Aby uzyskać zniżkę należy 
dokonać rezerwacji osobiście w recep-
cji CDS lub telefonicznie. Przy kupnie 
biletu wystarczy okazać dokument po-
twierdzający zamieszkanie w Krośnie, 
otrzyma się bilet darmowy. Darmowe 
zwiedzanie przysługuje każdemu miesz-
kańcowi Krosna, który przyprowadzi co 
najmniej jednego gościa.

„Szklana wędrówka przez kon-
tynenty” 

W okresie wakacji CDS organizuje cy-
kliczne warsztaty plastyczne „Szklana 
wędrówka przez kontynenty”. Warszta-
ty, w trakcie których uczestnicy poznają 
ciekawostki z zakresu fauny, flory oraz 
kultury, są swoistą wyprawą przez konty-
nenty rozpoczęły się już 3 lipca i potrwa-
ją do końca sierpnia. Zajęcia rozpoczęły 
się częścią teoretyczną, a w jej ramach 
prezentacja multimedialna i zgadywanki. 
Następnie uczestnicy tworzą oryginalne 
pamiątki dokumentujące ich fascynacje 
podróżnicze. Finałem warsztatów będzie 
organizowany specjalnie dla dzieci i mło-
dzieży pokaz hutniczy. Artyści pracujący 
w Centrum Dziedzictwa Szkła „wycza-
rują” szklaną postać związaną z tematem 
przewodnim. Warsztaty podzielone na 
panele tematyczne skierowane są do dzie-
ci i młodzieży w przedziale wiekowym 6 
-13 lat. 

Karolina Połomska
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MuZEuM PODKARPACKIE

Wystawa prezentuje najnowsze wyni-
ki prac badawczych dotyczących epoki 
brązu (2300 do 900 p.n.e.) na terenie 
województwa (komitatu) Borsod-Abaúj-
-Zemplén. Tajemnice życia ludności, 
zamieszkującej w tym okresie teren 
północno-wschodnich Węgier, były ba-
dane pod wieloma względami, na wielu 
stanowiskach archeologicznych, najbar-
dziej nowoczesnymi metodami. Efekty 
tych badań stanowią zasadniczą część 
wystawy, na czele z najcenniejszymi eks-
ponatami. Tytuł wystawy sugeruje zapro-
szenie do ekscytującej podróży, przeno-
szącej w czasie i przestrzeni, ukazującej 
podobieństwa i różnice w ludzkiej kultu-

21 lipca – 13 września 
Inne Światy/Zaświaty – Tajemnice życia w epoce brązu 
w północno-wschodnich Węgrzech. 
Wystawa archeologiczna Herman Ottó Muzeum w Miszkolcu

rze na przestrzeni tysiącleci. Inne Światy/
Zaświaty zachęcają zwiedzających do 
rozważań na temat życia codziennego na-
szych przodków, ich rytuałów i wierzeń.
Pierwsza sala wystawowa zapoznaje 
zwiedzających z tajemnicami kultury 
tellowej (ok. 2300–1400 p.n.e.). „Tell” 
po arabsku znaczy wzgórze lub kopiec. 
W europejskiej archeologii określamy 
tym słowem wzgórza, których powstanie 
wynikało z tradycji budowania osiedli na 
tym samym miejscu, przez ludność wielu 
generacji. Takie osady były wznoszone 
przez społeczność wyrosłą we wspólnym 
kontekście kulturowym, splecioną sza-
cunkiem do przodków i tradycji, wykra-
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czającą poza tradycyjne pojęcie osiedla. 
Skupione tam eksponaty to m.in. przed-
mioty codziennego użytku, a nawet za-
bawki dziecięce, piękne przedmioty z brą-
zu, a także rekwizyty związane ze zwy-
czajami pogrzebowymi i wierzeniami. 
W drugiej sali panuje „inny świat” – 
zniknie mikrokosmos środkowego okre-
su epoki brązu, bo ta część wystawy to 
hołd dla pierwszego wybuchu „globali-
zacji” w historii ludzkości, podczas któ-
rej Europa otwiera się, relacje kulturowe 
są coraz bardziej rozgałęzione i daleko-
siężne, a wspólnoty ludzkie stają się co-
raz bardziej mobilne.
Zmieniająca się struktura społeczeństwa 
późnego okresu epoki brązu jest przed-
stawiona w oparciu o nowy styl budowy 
sieci uhierarchizowanych osad – powsta-
ją grody, osady otwarte i obronne, a osa-
dy rolnicze pojawiają się na wcześniej 
nieeksploatowanych terenach. Zauwa-
żalny jest również inny zespół cech ce-
ramiki i przedmiotów brązowych, stroju 
męskiego i damskiego oraz nowych oby-
czajów pogrzebowych.
Najbardziej uderzające jest dwukoloro-
we wypalanie ceramiki z gładzoną po-
wierzchnią imitującą metal, nowe meto-
dy w metalurgii brązu i ogromny zasięg 
dystrybucji nowych wyrobów. Analogie 
do przedmiotów wyprodukowanych 
w Kotlinie Karpackiej można znaleźć na 
terenie dzisiejszych Niemiec i Skandyna-

wii. Te starannie opracowane przedmioty 
z brązu archeolodzy najczęściej znajdują 
ukryte jako skarby. W późnym okresie 
epoki brązu wartościowe obiekty metalo-
we są deponowane w ziemi w niespoty-
kanej dotychczas ilości. Możliwe, że były 
zabezpieczeniem majątku w niepewnych 
czasach albo może łupem zwycięskich 
wojowników. Może depozyty te należy 
interpretować jako składy materiału do 
dalszej obróbki dla metalurgów lub były 
ofiarowane siłom nadprzyrodzonym – ile 
znalezisk, tyle możliwych wyjaśnień.
Charakterystyczny dla późnej epoki brą-
zu jest zwyczaj kremacji. Około 1000 lat 
p.n.e. wielkie cmentarzyska urnowe poja-
wiają się dosłownie wszędzie. Czy obra-
zuje to nagłą i powszechną zmianę wie-
rzeń dotyczących śmierci i zaświatów? 
Może była to nowa odsłona interpretacji 
pojęcia życia, śmierci i zaświatów?
Kulminacją tajemnic „innego świata” 
późnej epoki brązu jest wydzielona ciem-
na, tajemnicza komnata, w której umiesz-
czono wyjątkowy przedmiot, prawdopo-
dobnie wykorzystywany podczas aktów 
rytualnych, do komunikacji z siłami nad-
przyrodzonymi lub składania im ofiar. 
Będzie to specjalna przestrzeń, aby zadać 
sobie zasadnicze pytanie, czy pradawne 
„inne światy” tak bardzo różnią się od 
„zaświatów”? 

Ágnes Király, archeolog Herman Ottó Muzeum

Przedstawione na ekspozycji fotografie 
koni huculskich i krajobrazów górskich 
wykonane zostały w trakcie licznych 
wyjazdów autora na Huculszczyznę po-

łożoną na terenie Ukrainy oraz w góry 
Beskidu Niskiego i Bieszczadów. Wiel-
koformatowe zdjęcia prezentowane są 
w tonacji czarno-białej i kolorowej.

lipiec - październik 
„Hucuły – konie Karpat Wschodnich” wystawa fotograficzna 
Łukasza Grudysza
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MuZEuM RZEMIOSŁA

SKANSEN ARCHEOLOGICZNy KARPACKA TROJA

Koniec sierpnia to czas kiedy co roku, 
podczas festiwalu, Karpacka Troja 
pokazuje swoje Dwa Oblicza - jedno 
z epoki brązu, a drugie z wczesnego 
średniowiecza. W wydarzeniu weźmie 
udział ponad 800 odtwórców z Polski, 
Czech, Rosji, Białorusi oraz Francji, 
którzy stworzą na terenie skansenu obóz 
historyczny. Wizyta w nim, z pewnością 
przybliży życie codzienne mieszkańców 
grodu. Drużyny wojów wykażą w tur-
niejach swoją siłę, odwagę i spryt, na-
tomiast panie w historycznych strojach 
będą rywalizować w konkurencjach 
kobiecych. To wszystko przy dźwię-

kach dawnej muzyki. Szczegółowy pro-
gram wydarzenia dostępny na stronie  
karpackatroja.pl. 

Warsztaty środowe to cykl spotkań 
z rzemiosłem historycznym, odbywa-
jących się latem w Karpackiej Troi. 
W miesiącu sierpniu zaplanowano war-
sztaty ogniomistrza, tkania krajek, wy-
konywania zabawek oraz plenerowy 
wypał ceramiki. Szczegóły na stronie 
karpacktroja.pl.

Magdalena Ślawska - Dubiel

Wernisaż pierwszej prezentacji wysta-
wy 8. Międzynarodowego Biennale Ar-
tystycznej Tkaniny Lnianej na Słowacji, 
który odbył się 10 lipca 2015 r. w Sa-
riskiej Galerii w Presovie, zgromadził 
wierne grono tamtejszych miłośników 
współczesnej artystycznej tkaniny lnia-
nej. Otwierając wystawę, dyrektorzy 
Sariskiej Galerii i Muzeum Rzemiosła, 

nawiązali do faktu wieloletniej tradycji 
eksponowania kolejnych odsłon bienna-
le w Presovie oraz do współpracy mię-
dzy instytucjami, którą zapoczątkowały 
krośnieńskie wystawy.
Josef Ridilla – słowacki kurator wysta-
wy, podkreślił, że prezentowane prace 
są dowodem na niezwykłą inwencję 
artystów w obszarze tkaniny lnianej. 

Wystawa 8. MBATL „Z krosna do Krosna” w Presovie
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Len jest silnie umiejscowiony w tra-
dycji i historii obu narodów. Niektórzy 
artyści 8. edycji świadomie i w pełni 
respektowali naturalne piękno szlachet-
nej materii, posługując się w kreowaniu 
swoich dzieł tradycyjnymi technikami 
tkackimi. Inni – potraktowali tworzywo 
lniane jako inspirację do eksponowania 
współczesności, wybierając len jako je-
den z wielu sposobów wypowiedzi ar-
tystycznej. 
Warto zwrócić uwagę, że podejście do 
lnu jako tworzywa artystycznego często 
zdeterminowane jest krajem pochodze-
nia twórcy – jak w przypadku wykona-
nych techniką autorską charakterystycz-
nych prac Japonki Mahoko Motoda. 
Słowaccy odbiorcy będą mieli okazję 
podziwiać dzieła dwuwymiarowe i trój-

wymiarowe, wśród których spotkać 
można instalacje przestrzenne czy for-
my rzeźbiarskie – jak praca Katarzyny 
Podpory „Pisarz i jego Muza”. Wystawę 
można zwiedzać do 30 sierpnia 2015 
roku. We wrześniu ekspozycja powę-
druje do Muzeum Ukraińskiej Kultury 
w słowackim Svidniku.

Do konkursu, który odbył się w 2014 
r. w ramach 8. MBATL „Z krosna do 
Krosna” zgłoszono 113 prac wykona-
nych przez 84 artystów z 10 krajów: 
Japonia, Kanada, Kostaryka, Litwa, Ło-
twa, Niemcy, Polska, Słowacja, Turcja, 
Ukraina. Grand Prix zdobyła praca Bar-
bary Nachajskiej-Brożek „Majdan”.

Iwona Jurczyk 

Ewa Mańkowska i Rudolf Dupkala uroczyście otwierają wystawę, fot. Mariusz Kus
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KROŚNIEńSKA BIBLIOTEKA PuBLICZNA

Mariusz Kus urodził się w Rzeszowie. 
W latach 1980 -1984 studiował w In-
stytucie Wychowania Artystycznego 
w Lublinie. Dyplom z malarstwa uzy-
skał w pracowni prof. Mieczysława Her-
mana. Swoje prace prezentował na wy-
stawach zbiorowych i indywidualnych 
m.in. w Galerii Lamus, BWA w Krośnie, 
RCKP i Piwnicy PodCieniami w Kroś-
nie. Jest autorem witraży sakralnych 
w Malinówce, Bałuciance, Króliku Pol-
skim i sanktuarium św. Andrzeja Bobo-
li w Strachocinie. Prace jego autorstwa 
odnaleźć można w zbiorach prywatnych 
w kraju i za granicą: Belgia, Norwegia, 
Francja, Czechy, Wybrzeże Kości Sło-
niowej, Canada. Interesuje się i realizuje 
w malarstwie, witrażu, fotografii.

Bożena Ziółkowska

20 sierpnia – 20 września
Czerwonym naznaczone - wystawa fotografii Mariusza Kusa

WIEżA FARNA

24 czerwca w Saloniku Artystycznym 
odbyło się spotkanie z Januarym Janem 
Sokołowskim, poetą z Sanoka. Jest au-
torem kilkunastu zbiorów poetyckich. 
Interesuje się też teologią, filozofią, li-
teraturą. Jest wybitnym znawcą ikon 
i charyzmatycznym przewodnikiem 
po ekspozycji ikon w sanockim Muze-
um Historycznym. Teksty jego liryków 
przepojone są metafizyką i mistyką. 
Podczas spotkania mówił o początkach 
swojej twórczości i motywach pojawia-
jących się w jego wierszach, a także 
o swoich zainteresowaniach filozoficz-

nych i literackich, np. o inspiracjach 
związanych z twórczością Norwida. 
Odniósł się też do relacji między poezją 
a rzeźbą i poezją a muzyką. W wyda-
nych w ubiegłym roku zbiorach („Poe-
zje XVI”, „Poezje XVII”) znajdują się 
np. wiersze poświęcone współczesnym 
rzeźbiarzom: Krzysztofowi Woźniako-
wi i Maciejowi Pęcakowi. Odnaleźć też 
można wiersze nawiązujące do utwo-
rów muzycznych wybitnych polskich 
kompozytorów: Henryka Mikołaja Gó-
reckiego i Andrzeja Panufnika. 

Spotkanie z Januarym Janem Sokołowskim
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Renata Pelczar jest absolwentką PLSP 
i w Rzeszowie oraz Wydziału Sztuki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Maluje 
głównie pejzaże i martwą naturę. Po-
sługuje się techniką olejną oraz akwa-
relą i pastelem. Wykonuje też rysunki 
ołówkiem. Swoje prace prezentowała 
na wielu wystawach, m.in. w Rzeszo-
wie, Krośnie, w Stropkovie na Słowa-
cji. W 2004 r. otrzymała III nagrodę 
w przeglądzie twórczości organizowa-
nym przez Stowarzyszenie Kulturalne 
„Dębina” w Krościenku Wyżnym. Cykl 
rysunków „Zwierciadło” został w 2012 
r. nominowany do nagrody Jerzego Pan-
ka za najlepszy dyplom roku UR. Pra-
cuje w redakcji miesięcznika „Prządki”, 
wydawanego przez Gminę Korczyna. 
Za swoją działalność społeczną i kul-
turalną uhonorowana została w 2005 r. 
medalem „Zasłużony działacz kultury”.
Na wystawie prezentuje m.in. cykl „Ma-
gia kontrastów”,

Beata Szajna ukończyła PLSP w Rze-
szowie, jest absolwentką Wydziału 
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. 
Jej ulubione techniki malarskie to: 
olej, akwarela i pastel. Rysunki wy-
konuje ołówkiem. Za akwarele dwu-
krotnie otrzymała III nagrodę w XVI 
i XVII Międzywojewódzkim Konkur-

sie Akwareli im. Mariana Strońskiego 
„Ściana Wschodnia” w Rzeszowie. Bra-
ła udział w wielu wystawach, swoje pra-
ce wystawiała m.in. w Rzeszowie, Kroś-
nie, w Iwoniczu Zdroju. Na wystawie 
pokazuje akwarele, prace z cyklu „Za-
trzymane barwy” oraz szklane kolekcje. 
Artystka od kilkunastu lat pracuje jako 
projektantka w Krośnieńskich Hutach 
Szkła. Jej szklane dzieła wystawiane 
były na wielu ekspozycjach krajowych 
i zagranicznych. Były też wielokrotnie 
nagradzane i wyróżniane.

Joanna Łach

8 lipca – 3 września
„Dwa oblicza” - wystawa prac Renaty Pelczar i Beaty Szajny

KONKURS NA HASŁO PROMOCYJNE MIASTA KROSNA
Organizatorem konkursu jest Muzeum 
Rzemiosła w Krośnie - Punkt Informa-
cji Kulturalno-Turystycznej. Patronat 
honorowy sprawuje Prezydent Miasta 
Krosna. Celem konkursu jest wyłonie-

nie i wytypowanie hasła, które stanie się 
wizytówką Miasta Krosna. Hasło musi 
zawierać nazwę miasta Krosna. Kon-
kurs ma charakter otwarty i adresowany 
jest do osób z całej Polski bez ograni-
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Grasz bluesa to zapraszamy do wzięcia 
udziału w Galicja Blues Festival, mię-
dzynarodowym wydarzeniu muzycz-
nym odbywającym się każdego roku 
w Krośnie. Tegoroczna edycja potrwa od 
16-19 września. Do udziału w przesłu-
chaniach konkursowych zapraszamy ze-
społy z regionu pogranicza, w szczegól-
ności Polski, Słowacji, Ukrainy, Czech, 
Węgier. Gośćmi koncertu finałowego są 
gwiazdy polskiej sceny bluesowej oraz 

Konkurs jest projektem, który stwa-
rza dzieciom, młodzieży i studentom 
jak najlepsze warunki do budowania 
poczucia własnej wartości, akceptacji, 
rozbudzania ciekawości, rozwijania sa-
modzielności i kreatywności. Przyczy-
nia się jednocześnie do ukształtowania 
nowego pokolenia twórczych i cieka-
wych świata ludzi, a także do odkrycia 
talentu i pasji artystycznych. Wyłania 
jednocześnie młode talenty artystycz-
ne stające się ambasadorami kultury 

województwa podkarpackiego, których 
prace malarskie nagradzane są drukiem 
w postaci limitowanych kalendarzy 
i pocztówek okolicznościowych dystry-
buowanych na teren Podkarpacia, Polski 
oraz wybranych krajów świata. Prace 
można nadsyłać do 21 sierpnia 2015 r. 
na adres organizatora: Fundacja Pod-
karpacka Akademia Rozwoju, 37-100 
Łańcut, ul. Traugutta 13. Wszystkie in-
formacje o konkursie dostępne na stro-
nie www.FundacjaFpar.pl

4. KONKURS MALARSKI PODKARPACKIE KLIMATY

czenia wiekowego. Warunkiem uczest-
nictwa w konkursie jest dostarczenie do 
Organizatora propozycji hasła. Można 
tego dokonać osobiście w siedzibie Or-
ganizatora lub pocztą, wysyłając ha-
sło w kopercie z dopiskiem „Konkurs 
na hasło promocyjne Miasta Krosna” 
na adres: Punkt Informacji Kulturalno 

-Turystycznej, Rynek 5, 38-400 Kros-
no lub przesłać pocztą elektroniczną na 
adres pikt@muzeumrzemiosla.pl. do 14 
sierpnia 2015 r. Każdy uczestnik może 
przedstawić dowolną liczbę propozy-
cji hasła. Każde hasło stanowi odrębne 
zgłoszenie. Informacje pod nr tel. 13 43 
277 07.

artyści z odległych nawet zakątków 
świata. Zgłoszenia należy kierować do 
31 sierpnia 2015 na adres: Regionalne 
Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kole-
jowa 1, 38 - 400 Krosno. tel. 13 43 218 
98. fax 13 43 271 15 e-mail: rckp@rckp.
krosno.pl. Regulamin i karta zgłosze-
nia na stronie www.rckp.krosno.pl/ga-
licjablues. Szczegółowych informacji 
udziela Robert Lenert, e-mail: lenert@
o2.pl, tel. 603926378.

12. GALICJA BLUES FESTIVAL
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GALERIA JEDNEGO ZDJĘCIA
Ryszard Zagórski


