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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 str. 2 – 1. Opera Lwowska Vivat Operetta na scenie RCKP, 2. Młodzi Muzycy Swo-
jemu Miastu – Daniel Eibin i Michał Drzewiecki, 3. Marek Burdzy, autor wystawy malarstwa 
Serce moje wezbrało goryczą w Piwnicy Podcieniami, 4. Bolek i Lolek symfonicznie z Orkie-
strą Akademii Beethovenowskiej  fot. W. Turek

ZESPÓŁ REDAKCYJNY CROSCENY LAUREATEM NAGRODY PREZYDENTA MIASTA KROSNA PIOTRA PRZYTOCKIEGO ZA 
WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE KULTURY W 2012 ROKU.
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3. Witryna RCKP
 Wystawy
 XXXVII KST przeszły do historii

Małgorzata Baranowska-Mika
 Wesołe scenariusze
 Mikołajkowe Spotkania Taneczne
 Koncert Andrzejkowy

Małgorzata Busz-Perkins
 Espresso za kurtyną

Ewa Cisowska
 Polecamy

12. Rozmaitości
 Święto Fotografii
  Tomasz Wajda

13. Kolekcjonerstwo 
 Twórczość krośnieńskich 
 artystów na pocztówkach
  Zbigniew Więcek

19. Przeczytane

20. Poezja

22. Podium

27. BWA
 Malarstwo Teresy 
 Kotkowskiej-Rzepeckiej

28. CDS
 Historia szkłem zapisana
 Karolina Połomska

29. Muzeum Podkarpackie
 Nauki dawne i niedawne
 Tomasz Pisarek

 Piwnica PodCieniami
 Krośnieńskie spotkania 
 z podróżnikami
  Dorota Piwka
 Malarstwo Marka Burdzego
  Iwona Jurczyk

31. KBP
 Wystawa ikon Marka Sawczuka
  Joanna Łach
32. Konkursy

POMNIK PORTIUSA 

Na placu przy ulicy Piłsudskiego stanął pomnik Ro-
berta Wojciecha Portiusa. Rzeźba z brązu ma ponad 
2,5 m. wysokości i waży ok. 300 kg. Postać z szablą 
u boku, wspiera się ręką na kamiennym cokole, na 
którym umieszczono tablicę z krótkim życiorysem 
w językach polskim i angielskim oraz napisanym al-
fabetem Braille’a. Wybudowano arkady, które stano-
wią przedłużenie muru farnego, pod nimi postawiono 
ławki i stoliki. Autorem projektu jest artysta rzeźbiarz 
Kamil Słowik. 
Robert Wojciech Portius to jeden z najbardziej zasłu-
żonych patrycjuszy w dziejach Krosna. Urodził się 
w Szkocji ok. 1600 r. Do Krosna przybył na początku 
lat dwudziestych XVII w. W niedługim czasie zdobył 
duży majątek, głównie dzięki handlowi winem spro-
wadzanym z Węgier. Uzyskał godność faktora i ser-
witora królewskiego. Po pożarze sfinansował prze-
budowę i wyposażenie kościoła farnego. Ufundował 
dzwonnicę i trzy dzwony. W czasie potopu szwedz-
kiego król Jan Kazimierz mianował go komendantem 
Krosna. Pełniąc tę funkcję wsławił się w czasie na-
jazdu księcia Rakoczego. Zmarł w 1661 r. i spoczął 
w mauzoleum krośnieńskiej fary.

fot. A. Bryła
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3. Karpackie Biennale Sztuki - wystawa pokonkursowa 
Galeria Pomarańczowa i Galeria Szara
Jury w składzie: Ewa Cisowska – prze-
wodnicząca, artysta plastyk, architekt 
wnętrz, Jadwiga Kurmanowicz – arty-
sta plastyk, pedagog, projektant szkła, 
Piotr Burger – artysta rzeźbiarz oceniało 
w tym roku 84 prace 36 autorów. 

Komentarze Ewy Cisowskiej do nagród:
Grand Prix - Elżbieta Wesołkin, „Martwa 
natura z krzesłem”. Temat niby oczywi-
sty, przepracowany na wszystkich aka-
demiach świata, mający swoją historię, 
podteksty i odniesienia. Podejmując go, 
trzeba wbrew pozorom dużo wiedzieć 

i potrafić. Doceniliśmy bezbłędną choć 
niebanalną kompozycję, użycie koloru, 
świadome i udane dążenie do harmonii 
i równowagi. Nie bójmy się tego zapo-
mnianego słowa-do piękna. Być może 
w coraz bardziej chaotycznym świecie 
będzie nam ono potrzebne jak powietrze 
(piszę to w dzień po paryskiej tragedii).
Podobne kryteria dotyczyły pierwszej 
nagrody - rzeźby „Kaprys I” Alberta Ko-
zaka, jest plastykiem (choć jeszcze „nie-
dyplomowanym”), więc również ocenia-
liśmy go „po akademicku”. Doceniliśmy 
zarówno warsztat jak i ekspresję.

Matka Boska Miejsctecka, Stanisław Rajs Kaprys I, Albert Kozak
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Z kolei druga nagroda, „Matka Boska 
Miejstecka” Stanisława Rajsa, to bardzo 
osobista kontynuacja tradycji rzeźby lu-
dowej, rozpiętej gdzieś między gotycki-
mi „pięknymi madonnami” a świątkami 
z przydrożnych kapliczek. Bardzo szcze-
ra i „uczciwa”.
Nagroda trzecia-dyptyk „Chusteczka 
haftowana”. Kazimierz Lorenc wypraco-
wał własny, rozpoznawalny styl i po raz 
kolejny prezentuje nam obrazy układają-
ce się w opowieść o egzystencji człowie-
ka. Twórczość konsekwentna i „z prze-
słaniem”.
„Rodowody” prac wyróżnionych i za-
kwalifikowanych do wystawy są bardzo 
różnorodne. Od tradycji XIX i XX wiecz-
nego pejzażu, poprzez wszystkie „izmy” 
aż do abstrakcji i instalacji włącznie. To 
bynajmniej nie zarzut. Żadna sztuka nie 
bierze się z niebytu. Każda rozwija to, co 
zastała lub kontestuje zastane.
Jedynym nie-Polakiem 3. Biennale jest 
wyróżniony Słowak Peter Lorinc, któ-
rego dwie instalacje: „Świetlna deska” 
i „Gwiazdozbiór”, oscylują między rzeź-
bą a designem. Różnią się nieco od na-
szego, dość romantycznego podejścia do 
sztuki.
Być może trzeba dołożyć starań, aby po-
stulowana w regulaminie międzynarodo-

wość Biennale stała się (bardziej) ciałem. 
Najciekawsze odkrycia zdarzają się „na 
styku”. Z pewnością byłoby to bardzo 
inspirujące dla twórców i integrujące dla 
euroregionu.
Drugi wniosek jest taki, że wartością są 
nie tylko obrazy i rzeźby które oglądamy 
na wystawie. Wartością jeszcze większą 
są ich autorzy. Jest ich wielu. Mieszkają 
wśród nas. Ich przykład i wpływ na oto-
czenie jest nie do przecenienia.
Organizatorom zaś chwała, że im pozwa-
lają się spotkać, a nam zobaczyć efekty 
pracy.
Muzyka zaczyna się tam, gdzie kończą 
się słowa-rzekł Claude Debussy.
Dotyczy to również rzeźby i malarstwa. 
Proszę sprawdzić osobiście.

WYRÓŻNIENIA: 
Małgorzata Adamkowska – „Witryna 
I i II”
Peter Lorinc - „Gwiazdozbiór” i „Świet-
lna deska”
Katarzyna Oczoś – tryptyk „W moim 
śnie”
Robert Onacko – „Warszawa 1944” 
i „Shikaka”
Krystyna Walc – „Uciekający obłok”

Teatr sztuka bardzo ulotna – tylko tu 
i teraz. Liczne przeniesienia do Teatru 
TV zdają się potwierdzać tę regułę – 
bowiem niezwykle rzadko są w stanie 
oddać pełnię teatralnego przekazu. Vide 
TATO krakowskiego Teatru Bagatela, 
który spotkaniową publiczność zachwy-
cił, a w telewizji wypadł nie do końca 
dobrze.

Ale po kolei.
Jesienną edycję XXXVII Krośnieńskich 
Spotkań Teatralnych obejrzało 5631 wi-
dzów. Naszym zadaniem było ułożyć tak 
program festiwalu, aby publiczność zna-
lazła w nim coś dla siebie, a posiadacze 
karnetów mieli gamę nastrojów i form 
teatru.

XXXVII KST przeszły do historii
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Zaczęliśmy INTRYGĄ w reżyserii Jana 
Englerta, kierowani nazwiskiem reżyse-
ra, gwiazdorską obsadą i jakością tekstu, 
który na tle innych sztuk kryminalnych 
prezentuje się całkiem dobrze.
Krośnieńska publiczność uwielbia ak-
torstwo gwiazd - co jest zjawiskiem 
powszechnym i zupełnie zrozumiałym. 
I zawsze stawia sobie pytanie jakie bę-
dzie to szczególne spotkanie tête-à-tête 
widza z aktorem - bez kamer, montażu, 
ekranu. Tutaj i tylko tutaj artysta jest po-
zostawiony w punktowym świetle oce-
ny. Tutaj widzimy i kunszt, i meandry 
aktorskiego warsztatu bez jakiegokol-
wiek retuszu. A kiedy aktorska super-li-
ga wejdzie w krąg scenicznego światła, 
widz bezbłędnie nagradza to aplauzem. 
Cóż, klasą dla siebie, nawet w znakomi-
tej partnerującej obsadzie, jest Zbigniew 
Zamachowski. Posiada tę cudowną zdol-
ność ogniskowania uwagi widza bez 
względu na tekst, kostium czy sytuację 
sceniczną. Jest bytem scenicznym ab-

solutnym. Czyli niewytłumaczalnym. 
Żaden znawca nie wytłumaczy na czym 
to polega. Publiczność była Zamachow-
skim oczarowana. I słusznie, bo przy 
tej klasy aktorstwie, z tak znakomicie 
postawionym głosem, idealnym wyczu-
ciem potrzeb sceny, lekkością, jaka dana 
jest tylko mistrzom w swoim fachu – za-
sługuje on na rzęsiste brawa. I to trzy-
krotnie, bowiem INTRYGĘ zagraliśmy 
aż trzy razy!
Kolejny spektakl przeniósł nas w zupeł-
nie odmienna poetykę teatru. QUO VA-
DIS w wykonaniu Teatru Montownia 
wiodło na pokuszenie swoją karkołomną 
interpretacją sienkiewiczowskiego super-
-hitu. 
Montownia jest od blisko 20 lat dla 
widzów wcieleniem teatru niezależne-
go, wolnego od biurokracji, otwartego 
na nietuzinkowe pomysły i gotowego 
wspierać innych twórców. Po Muszkiete-
rach na XXXVI KST, spotkaniowa pub-
liczność wręcz zażądała od nas Montow-

Spektakl TATO
, Teatr Bagatela, K

raków, fot. W
. Turek
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ni w kolejnym wydaniu. Umówiliśmy się 
na QUO VADIS. Nie bez obaw, bo jak 
Dumas jest po prostu klasyką, tak Sien-
kiewicz jest do tego w randze narodowej 
świętości i balansowanie interpretacją 
ww. bywa cokolwiek ryzykowne. Mon-
townia oczywiście nie zawiodła. Co mia-
ło być pikantne – było pikantne. Co mia-
ło być tylko zabawne – było zabawne. Co 
miało szpilic – szpiliło, ale z wdziękiem 
lwa.
Warsztatowo zespół jest rewelacją. Po-
siada też ogromnie rzadką na scenie zale-
tę skromności i pokory. Nawet w pastiszu 
i parodii czujemy szacunek dla nadrzęd-
nej wartości – prawdy w teatrze. Bo tylko 
ona się broni. Od wieków, niezmiennie.
A potem było uroczyście i jubileuszo-
wo. Spektakl KOCHAM PANA, PANIE 
SUŁKU został zrealizowany z okazji 
90-lecia Polskiego Radia. Do Krosna za-
witali i pani Eliza czyli Marta Lipińska, 
i pan Sułek czyli Krzysztof Kowalewski, 
i to w znakomitym towarzystwie gajo-
wego Maruchy czyli Adama Ferencego, 
przy akompaniamencie Mariana Szał-
kowskiego i ze słowem wprowadzają-
cym Pawła Sztompke. Uczta!
Słuchacze Polskiego Radia spotkali się 
294 razy z niepowtarzalną parą. ON - 
pan Sułek, mimo podeszłego już wieku 
wciąż jest uczniem szkoły podstawowej. 
ONA - pani Eliza wciąż bez wzajemno-
ści kocha się w Sułku. Oboje mieszkają 
w rozlatującym się byłym chlewiku ga-
jowego Maruchy i ledwo wiążą koniec 
z końcem, a pani Eliza stale powtarza 
„Kocham pana, panie Sułku”, a Sułek 
niezmiennie odpowiada „Cicho, wiem!”.
Od 1973 roku ta jakże wyjątkowa para 
ma wierne grono wielbicieli, którzy po-
trafią zacytować całe fragmenty sułko-
wych wywodów na tematy przeróżne 

- od dokonań Cypisa na szkolnej zaba-
wie po egzystencjalne rozważania nad 
istotą szczęścia. Głosy Marty Lipińskiej 
i Krzysztofa Kowalewskiego są uroczą 
częścią historii radiowego teatru w Pol-
sce. Bo przecież trudno skeczem nazwać 
to, co oni obydwoje potrafią wyczarować 
głosem. To prawdziwy teatr, pełen odcie-
ni, niuansów, ulotnego ciepła dowcipu 
Janczarskiego.
Nie zapomnieliśmy, układając program 
XXXVII Krośnieńskich Spotkań Te-
atralnych, o wielbicielach spektakli 
muzycznych. I to z teatru, który w tej 
dziedzinie jest w kraju absolutnym „nu-
merem 1”. Warszawski Teatr Syrena 
specjalizuje się w musicalu, a do tego 
HALLO, SZPICBRÓDKA teatr przygo-
tował na swój jubileusz – i w efekcie po-
wstał spektakl zachwycający lekkością, 
profesjonalizmem, a przede wszystkim 
pomysłem. Twórcy dokonali niezwykłe-
go zabiegu – zamiast budować na scenie 
kolejne dekoracje przedwojennej stolicy, 
odnieśli się do konwencji filmu lat 20-
tych i 30-tych ubiegłego wieku. Zamiast 
do rewiowego teatrzyku, widz przeniósł 
się w świat filmu – i tego niemego, ze 
scenami rozgrywanymi w slapsticko-
wym tempie i stylizowanymi napisami, 
i tego, w którym śpiewny głos Eugeniu-
sza Bodo uwodził damy.
Publiczność Krośnieńskich Spotkań Tea-
tralnych potrafi docenić kunszt scenicz-
ny, lekkość scenicznego bytu, za którym 
kryją się nieprzeliczone godziny pracy, 
prób i nade wszystko talent. Bez tej „isk-
ry bożej” w teatrze ani rusz…
W tej realizacji SZPICBRÓDKI docenia-
my wszystko. Wysmakowany kostium, 
operujący w gamie bieli – czerni – i se-
pii, idealnie wpisujący się w konwencję 
starego kina.



CROSCENA 7

Scenografię funkcjonującą dzięki umow-
ności zabiegów, co publiczność natych-
miast rozumie i akceptuje. Piękne aran-
żacje, którym i rap nie straszny, i liryka 
też. Choreografię wiodącą widza przez 
skojarzenia oczywiste, dające poczucie 
komfortu i radości spotkania z czymś 
uroczym i lubianym. Aktorstwo od „a” 
do „zet” – wyraziste, dowcipne, precy-
zyjne i w słowie, i w piosenkach, i w tań-
cu. Reżyserię mistrzowskiej klasy, ze 
scenami zbiorowymi, które z pewnością 
znajdą naśladowców, bowiem funkcjo-
nują idealnie w teatralnej przestrzeni.
Do zaproszenie właśnie tego spektaklu 
dla młodzieży byliśmy przekonani od lat, 
ale ciągle nie mogliśmy dopasować ter-
minów – w końcu się udało i MY, DZIE-
CI Z DWORCA ZOO dotarł do Krosna. 
Spektakl jest opowieścią nie tylko o uza-
leżnieniu i jego skutkach, ale przede 
wszystkim o tym, jak cienka jest granica 
między zabawą a tragedią. Sztuka obna-
ża ludzką bezradność wobec systemu dla 
którego jednostka jest nieistotna.
Spektakl powstał w oparciu o reportaż 
Kaia Hermanna i Horsta Riecka o tym 
samym tytule. Dziennikarze niemieckie-
go „Sterna” w serii wywiadów przepro-
wadzonych w połowie lat 70 XX wieku, 
ujawnili wstrząsający obraz młodzie-
ży berlińskiej, która w latach 60. i 70., 
w okolicach dworca kolejowego Berlin 
ZOO, pozbawiona opieki i wsparcia po-
padała w narkomanię, alkoholizm i nę-
dzę.
Grany przez teatralną młodzież jest tym 
bardziej poruszający, bo to spowiedź ró-
wieśników, Wstrząsająca, okrutna, pozo-
stawiająca bardzo nikłe iskierki nadziei. 
Nie mogło oczywiście na Krośnieńskich 
Spotkaniach Teatralnych zabraknąć 
spektaklu dla naszych najmłodszych wi-

dzów. Poprosiliśmy kielecki Teatr Kubuś 
o rodzinne przedstawienie O PRYSZ-
CZYCERZU I KRÓLEWNIE PIĘK-
NOTCE. To barwna, pełna humoru, ale 
też pouczająca opowieść o tym, że praw-
dziwe dobro i piękno czasem trudno 
dostrzec na pierwszy rzut oka. I że nie 
zawsze jest tam, gdzie nam się pozornie 
wydaje. 
O rękę inteligentnej, pracowitej i wraż-
liwej Królewny Pięknotki ubiegali się 
trzej kandydaci: Książę Bławatek, Baron 
Modniak i Królewicz Piękniewicz. Był 
jeszcze jeden, znacznie ustępujący im 
urodą, szlachetny Rycerz Pryszczycerz, 
który skrywał swe lico za tajemniczo 
opuszczoną przyłbicą…
Jeszcze raz widzieliśmy jak ważna dla 
najmłodszych widzów jest w teatrze in-
terakcja, jak żywo i zapałem odpowiada-
ją na pytania, ostrzegają bohaterów i włą-
czają się do wspólnej zabawy.
Ostatni spektakl XXXVII Krośnieńskich 
Spotkań Teatralnych TATO był chyba 
najtrudniejszym do opisania zadaniem, 
z jakim przyszło się ostatnio zmierzyć. 
I to z dwojakich względów.
Po pierwsze sama Bagatela w rozkosznie 
niewymuszony sposób, z lekkością mi-
strza komedii przyzwyczaiła nas do farsy 
nagradzanej salwami śmiechu i radosnej 
zabawy bez wnikliwych intelektualnych 
zobowiązań.
Po drugie tekst Artura Pałygi jest aż gęsty 
od emocji. Od pierwszych mitów, od za-
rania, sztuka wzmaga się delikatną, a jed-
nocześnie, nierzadko, brutalną relacją na 
linii ojciec – syn. Jak jeszcze nałożymy 
na to subkulturę socrealu w wykonaniu 
zawodowych wojskowych, dostajemy 
tekst, w którym liryzm od krzyku rozpa-
czy dzieli tylko jedna nuta. A to zawsze 
ryzykowna teatralnie materia.
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TATO wyważa to wszystko po mi-
strzowsku. Z pełną teatralną odpowie-
dzialnością można powiedzieć, że ten 
spektakl jest dziełem skończonym, 
zamkniętym w magię jednolitej i wie-
lobarwnej teatralnej rzeczywistości, 
ze znakomitą reżyserią, świetnymi 
pomysłami scenograficznymi, bardzo 
dobrym opracowaniem muzycznym 
i kreacjami aktorskimi godnymi najlep-
szych scen. BAGATELA zebrała za to 
przedstawienie świetne nagrody. Spek-
takl zdobył nagrodę główną XIX Ogól-
nopolskiego Festiwalu Komedii Talia 
2015 w Tarnowie oraz trzy nagrody 
indywidualne. Jak podkreśliło jury pod 
przewodnictwem krytyka teatralnego 
Jacka Sieradzkiego, w przedstawieniu 
wyreżyserowanym przez Małgorzatę 
Bogajewską „obok śmiechu jest czu-
łość, obok okrucieństwa szara głupota 

codzienności, a żywi i zmarli gadają do 
siebie przez muzykę”. 
TATO okazał się największą niespo-
dzianką podczas 35 Warszawskich Spot-
kań Teatralnych, otrzymał nagrodę pub-
liczności na Festiwalu Polskich Sztuk 
Współczesnych „Raport” w Gdyni. 
W 21. Ogólnopolskim Konkursie na Wy-
stawienie Polskiej Sztuki Współczesnej 
Małgorzata Bogajewska otrzymała na-
grodę za reżyserię spektaklu. 
Natomiast krośnieńska publiczność – jak 
wynika z opinii naszych widzów – swoje 
brawa na zasadzie Primus Inter Pares od-
daje Adamowi Szarkowi za rolę Frania.
Dodajmy też, że o zaproszeniu TATY na 
XXXVII Krośnieńskie Spotkania Tea-
tralne zdecydowaliśmy na długo przed 
tym deszczem nagród…

Małgorzata Baranowska-Mika

Podczas II edycji konkursu scenicznego 
dla dzieci „Wesołe scenariusze”, zorga-
nizowanego 3 grudnia w Regionalnym 
Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie 
komisja konkursowa oraz widzowie 
obejrzeli różnorodne prezentacje, było 
zabawnie i kolorowo. Wręczono nagro-
dy i wyróżnienia, wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali słodycze i dyplomy, 
a w przerwie przeglądu obejrzeli bajkę. 
W prezentacji grupowej wyróżnienie 
otrzymała: Grupa Teatralna z SP nr 14 
w Krośnie za prezentację „Chłopak na 
opak”, w małej formie scenicznej rów-
norzędne nagrody otrzymały uczennice 
krośnieńskich szkół: Amelia Wota z SP 
nr 3, Joanna Przepióra z SP nr 12, Jagoda 
Brzezińska SP nr 14, wyróżniono: Ame-
lię Szałankiewicz z SP nr 3 w Krośnie, 
Emilię Munia ze SP w Długiem

WESOŁE SCENARIUSZE

Emilia Munia - SP w Długiem, fot. W. Turek
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4 grudnia br. blisko 800 tancerzy zapre-
zentowało się w RCKP podczas 23. Mię-
dzywojewódzkiego Przeglądu Zespołów 
Tanecznych „Mikołajkowe Spotkania 
Taneczne”. Jury oceniało 50 prezentacji 
tanecznych w wykonaniu dziecięcych 
i młodzieżowych zespołów różnych form.
NAGRODY
Kategoria 7 - 11 lat
I miejsce ex aequo: Zespół Taneczny Kor-
nele Mini z MDK w Rzeszowie, Zespół 
Taneczny Gracja Kids z ZPL w Łańcucie 
II miejsce ex aequo: Zespół Taneczny 
Mini Żabki z BDK w Lesku, Zespół Ta-
neczny Mini Soul Dance ze STiR „Soul 
Dance” w Dębicy,
III miejsce ex aequo: Zespół Taneczny 
Kleks IV z RCKP w Krośnie, Zespół Ta-
neczny Mała Gracja z MZS z SP nr 14 
w Krośnie.
Przyznano jedno wyróżnienie. Nagrodę 
za najlepszy debiut sceniczny otrzymał 
Zespół Taneczny Perfekt z Zespołu Szkół 
w Korczynie

Kategoria 12 - 15 lat:
I miejsce: Zespół Taneczny Soul Dance 
ze STiR „Soul Dance” w Dębicy 
II miejsce: Zespół Taneczny Kornele 
z MDK w Rzeszowie 
III miejsce: Zespół Taneczny Kleks I 
z RCKP w Krośnie 
Przyznano trzy wyróżnienia
Kategoria powyżej 15 lat:
I miejsce: Zespół Tańca Współczesnego 
Strecz gr. II z RCKP w Krośnie
II miejsce: Zespół Taneczny Gracja 
Team z ZPO w Łańcucie 
III miejsce ex aequo: Zespół Tańca 
Współczesnego Strecz gr. I z RCKP 
w Krośnie, 
Zespół Taneczny Gracja z ZPO w Łań-
cucie za układ „Tajemnice labiryntu”. 
Przyznano dwa wyróżnienia. Nagrody 
jury młodzieżowego otrzymały zespoły - 
Kornele Mini z Rzeszowa, Zespół Kleks 
IV z Krosna, Soul Dance z Dębicy i Gra-
cja Team z Łańcuta.

MIKOŁAJKOWE SPOTKANIA TANECZNE

Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne 
oraz Regionalne Centrum Kultur Pogra-
nicza były organizatorami IX Wieczoru 
Andrzejkowego zatytułowanego „Do 
grającej szafy grosik wrzuć”. Koncert 
połączony był z obchodami 20 rocznicy 
powstania KTM. Na scenie królowa-
ły piosenki z lat 60.w wykonaniu Ag-
nieszki Łazarowicz, Leopolda Stawa-
rza i Krzysztofa Zajdla. W muzycznej 
podróży uczestniczyli także uczniowie 
roku dyplomowego Społecznej Szkoły 
Muzycznej II st. w Krośnie: Weronika 
Lechowicz, Marlena Rygiel, Jagoda So-
boń, Adrian Frydrych oraz na fortepia-

nie Michał Dziki. Z wielkim uznaniem 
przyjęto występ najmłodszej wokalistki 
- 11 letniej Kingi Oszal, która wykonała 
przebój Anny German „Eurydyki tań-
czące”. Na scenie wystąpił także zespół 
instrumentalny Antek&Wojtek, czyli 
akordeon, instrumenty klawiszowe – 
Antoni Tełewiak, saksofon – Wojciech 
Posadzki i perkusja – Grzegorz Pękalski. 
Całości koncertu dopełniały sekwencje 
taneczne Anny Jurczak i Miłosza Wę-
klara z Formacji Tańca Towarzyskiego 
„Gracja”. 
Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne 
powstało w 1995 roku z inicjatywy gru-

KONCERT ANDRZEJKOWY
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Kto 6 grudnia przegapił koncert Dop-
pio Espresso, niech żałuje! W ramach 
cyklu Młodzi Muzycy Swojemu Miastu 
zorganizowanego przez Towarzystwo 
Edukacji Artystycznej, Zespół Szkół Mu-
zycznych i RCKP w Krośnie mogliśmy 
podziwiać nie tylko utalentowaną mło-
dzież. Tym razem koncertowali artyści, 
których kunszt jest bardzo dojrzały, choć 
wiek...nadal młody. Muzyka Bizeta, 
Griega i Piazzoli została wykonana na 
4 ręce z taką maestrią i temperamentem, 
że brawa i stojąca owacja, a co za tym 

idzie 3 bisy musiały nastąpić. Koncert 
rejestrowało i wywiady z artystami prze-
prowadziło Radio Rzeszów (nieocenio-
na red. Zofia Stopińska była pod dużym 
wrażeniem),wiec kto nie był, może jesz-
cze usłyszeć. Duet fortepianowy Dop-
pio Espresso jest wynikiem przyjaźni 
łódzko-krośnieńskiej i właśnie obchodził 
swoje dziesięciolecie. Daniela Eibina 
znają w Krośnie chyba wszyscy. Tutaj 
uczył się w klasie fortepianu Doroty Ski-
bickiej regularnie kolekcjonując laury 
konkursowe. Uczestnicząc w festiwalu 

ESPRESSO ZA KURTYNĄ

py melomanów, pedagogów i rodziców 
uzdolnionej muzycznie młodzieży, a pre-
zesem był wówczas Marcin Tatrzański. 
W planach towarzystwa znajduje się 
promowanie wybitnie uzdolnionej mu-
zycznie młodzieży, organizowanie cy-
klicznych już koncertów. Działalność 
nawiązuje do istniejącego w latach 30. 
Towarzystwa Muzycznego, które organi-
zowało m.in. wyjazdy na przedstawienia 

teatralne i operowe do Lwowa i Kra-
kowa, powołano orkiestrę smyczkową 
i chór. Pierwszy koncert towarzystwa od-
był się w sali „Sokoła” 1 września 1934 
roku. Wśród wykonawców znalazła się 
Mary Didur-Załuska, żona współwłaś-
ciciela Iwonicza Zdroju Ireneusza Zału-
skiego, córka wybitnego śpiewaka Ada-
ma Didura.

Małgorzata Busz-Perkins
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26 grudnia - 30 grudnia, 19.40
Filmy na koniec roku
Intruz, dramat prod. polsko-szwedzkiej
Chemia, dramat prod. polskiej 
Młodość, dramat prod. włoskiej
Victoria, dramat kryminalny prod. nie-
mieckiej
Amy, biograficzny/muz. prod. angielskiej

27 grudnia, 17.00
II Wieczór Kolęd Hej Kolęda Kolęda!
Wspólne kolędowanie z Chórem Miesza-
nym Echo pod dyr. Marioli Rybczak
Wykonawcy: Adam Rymarz – śpiew, An-
toni Tełewiak - instrumenty klawiszowe, 
Wojciech Posadzki – saksofon, Grzegorz 
Pękalski - instrumenty perkusyjne 

31 grudnia
Sylwester w artKinie
Praktykant, komedia prod. USA, 19.35

Excentrycy, czyli po słonecznej stronie 
ulicy obyczajowy prod. Polska, 21.50
Kryptonim U.N.C.L.E., komedia/akcja 
prod. USA, 00.15

6 stycznia, 17.00
Koncert noworoczny Miejskiej Górni-
czej Orkiestry Dętej pod. dyr. Wiesława 
Wojnara z udziałem uczniów Zespołu 
Szkół Muzycznych w Krośnie.

9 stycznia, 16.00
Euroregionalny Koncert Chórów „Soli 
Deo Gloria”, 
Kościół pw. św. Piotra i św. Jana z Dukli

17 stycznia, 17.00
XXIV Wielki Koncert Noworoczny Pry-
watnej Szkoły Muzycznej „Pro Musica” 
w Krośnie

muzycznym w Nałęczowie zaprzyjaźnił 
się z rówieśnikiem Michałem Drewnow-
skim. Po dyplomie w klasie fortepianu 
prof. Marka Drewnowskiego na Akade-
mii Muzycznej w Łodzi przyjaciele udali 
się na dalsze studia do Konserwatorium 
w Genewie. Tam właśnie 10 lat temu 
postanowili założyć duet fortepianowy, 
który zadebiutował w prestiżowej Vic-
toria Hall. Niebawem nagrali też  płytę 
z utworami m.in. Piazzoli i Bernsteina. 
Pomimo, że wrócili do Łodzi i do Kros-
na, gdzie każdy z panów oprócz własnej 
działalności koncertowej jest również pe-
dagogiem i organizatorem życia muzycz-
nego, zespół nadal istnieje i to jak! Co 
choćby ze względu na odległość wcale 
nie jest łatwe. Na  uwagę zasługują rów-
nież ich doktoraty. Michał Drewnowski 
poświęcił go zapomnianemu  (z przyczyn 

raczej politycznych) lwowskiemu kom-
pozytorowi Tadeuszowi Majerskiemu. 
Nagrał wszystkie jego solowe utwory na 
fortepian. W grudniu nagrywa w Glas-
gow koncert fortepianowy Majerskiego 
z Królewską Szkocką Orkiestrą Narodo-
wą.
Daniel Eibin pisał doktorat o krośnień-
skim fortepianie Pleyela i nagrał na nim 
komplet preludiów Chopina. Myślę, że 
niedługo doczekamy się zarówno wyda-
nia  książki jak i płyty.
Należy mieć nadzieję, że promocja obu 
płyt i książki będzie w Krośnie zauważo-
na. Duet tej klasy należałoby podziwiać 
nie tylko „u siebie”, ale częściej promo-
wać z korzyścią zarówno dla artystów jak 
i dla wizerunku miasta. Tym bardziej, że 
„samo przyszło”.

Ewa Cisowska
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10. Krośnieńskie Święto Fotografii. było 
okazją do prezentacji prac 25 miłośników 
fotografii. Przygotowano ponad 80 plansz 
z około 200 czarno-białymi zdjęciami. 
Podczas świątecznego spotkania fotogra-
fów i miłośników obiektywu otwarto trzy 
wystawy: Wspomnienia z wakacji (foto-
grafie autorstwa Kuźni Światła), zdjęcia 
Stanisława Patera (kilkanaście oryginal-
nych odbitek z lat 70. i 80. i wywołanych 
na papierze bromowym) oraz prace Rze-
szowskiego Stowarzyszenia Fotograficz-
nego. Katarzyna Warańska – przedstawi-
cielka RSF zaprezentowała profil i zasa-
dy działalności stowarzyszenia, opowie-
działa o projektach, które realizuje oraz 
o Galerii Nierzeczywistej w Rzeszowie. 
Krzysztof Kamiński – dziennikarz, wy-
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dawca, miłośnik natury i zdrowego try-
bu życia – wygłosił krótką prelekcję 
o drzewach i wodzie celem wprowadze-
nia gości w tematykę kolejnych wystaw: 
Drzewo-drewno, To niezwykłe H2O. Na 
koniec dokonano omówienia fotogra-
fii nadesłanych do Kuźni Światła przez 
Damiana Budziwojskiego, Janinę Kiper, 
Izabelę Kurek, Alicję Piernikarczyk, Da-
riusza Piernikarczyka, Macieja Rajsa, Li-
dię Stec i Annę Zimka.
Organizatorami święta byli: krośnień-
skie kółko fotograficzne Kuźnia Światła, 
agencja fotograficzno-reklamowa Graffia 
i Spółdzielczy Dom Kultury KSM.

Tomasz Wajda

 fot. Katarzyna Kraśnianka-Sołtys
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Stanisław Bergman urodził się w 1862 r. 
w Krośnie w rodzinie bogatego miesz-
czanina. Studiował w Szkole Sztuk Pięk-
nych w Krakowie pod kierunkiem Jana 
Matejki oraz w Akademii Sztuk Pięknych 
w Monachium. Dyplom wraz ze złotym 
medalem otrzymał w SSP w Krakowie 
w 1888 r. za obraz „Stanisław Oświęcim 
przy zwłokach Anny”.
Będąc pod silnym wpływem Matejki 
w początkowym okresie swej twórczo-
ści malował obrazy historyczne. Szybko 
znalazł rozgłos i uznanie krytyki i pub-
liczności. Wybrał jednak własną dro-
gę i zaczął malować sceny rodzajowe, 
portrety i kwiaty. Obrazy jego reprodu-
kowane były w wielu pismach polskich 
i zagranicznych oraz na kartkach poczto-

Twórczość krośnieńskich artystów na pocztówkach część II
wych. Zaliczany jest do pionierów mo-
dernizmu w Polsce. Po I wojnie świato-
wej osiedlił się na stałe w Krośnie. Stani-
sław Wojciech Bergman zmarł w Krośnie 
w 1930 roku, został pochowany na „sta-
rym cmentarzu”. 
W okresie międzywojennym często zda-
rzały się pomyłki w opisywaniu widokó-
wek oraz pocztówek artystycznych. Tak 
było z pocztówką „Krakowskie wesele” 
przypisywaną Wojciechowi Kossakowi, 
to Juliuszowi Holzmüllerowi oraz świą-
teczno-patriotyczną pocztówką „Pokłon” 
podpisaną Stanisław Bergman pinx lub 
Leonard Stroynowski pinx.

Zbigniew Więcek
pocztówki ze zbiorów autora

Pocztówka wydana przez krakowskie wydawnictwo „Polonia” w latach trzydziestych. W kilku odręb-
nych wydaniach nie spotykamy na obrazie sygnatury autora. Ta, przypisywana St. Bergmanowi przed-
stawia scenę oddania hołdu małemu Jezusowi przez polski lud.
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„Zwierzenia – St. Bergmann pinx. Wydawnictwo „Stella” w Bochni.

„Róże” – St. Bergman pinx. Edition „Stella” Bochnia - 1911 r.



fot. P. Matelowski
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fot. W. Turek
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Jerzy Dynia to rzeszowski dziennikarz 
i folklorysta, autor cyklu telewizyjnych 
programów „Spotkanie z folklorem”. 
Publikacja jest efektem wieloletnich ba-
dań dokumentacyjnych. Autor zebrał 
i opracował grane przez kapele z regio-
nów krośnieńskiego, przeworskiego, 
rzeszowskiego i lasowiackiego okółki, 
tramelki, trampolki, kilka odmian polek, 
a także sztajerki, walczyki i oberki. W su-
mie ponad 100 melodii. Sięgnął po archi-
walne już dziś nagrania, z różnych źródeł, 
słynnych i pamiętanych na Podkarpaciu 
kapel, w tym krośnieńskich jak Stachy, 
Swaty. Powstał w ten sposób dokument, 
który w przyszłości może być źródłem 
wiedzy podczas tworzenia repertuaru ka-
pel następnych pokoleń.
Wydawca: Sekcja Polska Międzynarodo-
wej Rady Stowarzyszeń Folklorystycz-
nych Festiwali i Sztuki Ludowej w War-
szawie, 2015

Autor, jak pisze na wstępie, szuka okru-
chów baśni we wszystkich porach roku, 
stara się je zebrać, aby czekały na tę 
chwilę najważniejszą. Podąża ku nadziei, 
która umiera ostatnia. W bieli opłatka, 
przy pustym talerzu dla samotnego wę-
drowca, cieple świątecznego stołu spo-
dziewa się nadziei dla następnych poko-
leń. Przemierza dalekie drogi w poszu-
kiwaniu rozświetlonego, błyszczącego 
kolorami, pachnącego lasem i baśnią wi-
gilijnego drzewa. W ten magiczny dzień 
wraca również myślą i do tych, których 
już nie ma, a bez których, tamte, pełne 
gwaru i radości wigilie nie byłyby wiel-
kim przeżyciem. Tomik opatrzony jest 
wieloma fotografiami autora z cyku „Za-
trzymane w kadrze blaski Wigilii”.
Wydawnictwo RS Druk, Rzeszów 2015

Wat.
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Pastorałka

Moc truchleje Bóg się rodzi
Nocka betlejemska
Żłóbek pusty a w gospodzie
Zabrakło już miejsca

Idą Józef i Maryja
Wiatrem otuleni
Ona rodzić będzie syna
Zbawiciela ziemi

Wszędy mury wszędy kraty
Domy ogrodzone
Wielkich tablic groźne blachy
Obcym wstęp wzbroniony

Platynowym blaskiem gwiazdy
Skrzy się nocny grudzień
Może ona zaprowadzi
Gdzie są jeszcze ludzie

Może ona zaprowadzi
Przywróci nadzieję
Idźmy za nią za jej światłem
Idźmy do Betlejem

Drzwi otwórzmy naszych dłoni
Zaciśnięte pięści
niechaj człowiek się narodzi
W sercach betlejemskich

LESŁAW J. URBANEK

Pejzaż grudniowego poranka

wioska powoli otrząsa się z porannej mgły
coś się skończyło coś się zaczyna
na śniegu leżą piórka kosa umoczone krwią
w ogrodzie jakby na niewidzialnej twarzy otchłani
przycupnęła melancholia osowiałych wróbli

DOROTA JAWORSKA

***

Między gwiazdką choinką prezentem
Między stołem dzwonkiem kolędą
Kutią kartką pierogiem
Bombką krzątaniem jemiołą
Mniej miejsca niźli
W chatach zamkniętych
Betlejem
W groty
Obcości i chłodzie
W poniżeniu żłóbka

I tylko duszy czekaniem
Wybielone ściany
Pomieścić mogą
Czasu Twego
Przyjście

MIECZYSŁAW A. ŁYP

Na początku było słowo

Znad białych pól
przylatują jak ptaki
białe litery białe wołania
i białe kartki

Podnieś białą kartkę
i zapisz ją na nowo
najważniejszymi słowami

Nie bój się świata
Oswój samotność
i głośno wyraźnie powtórz
„Pytam więc Hamletem”

Potem
otul się zapachem choinki
a światło okna wigilijnego
zawieś
na dalekich widnokręgach wieczności
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MAREK PETRYKOWSKI

z rozważań przy stole niecodziennym
           Jankowi Belcikowi

 
wracamy pamięcią do szczelin między cegłami 
na poddasze grające nokturny 
 
nie ma bawialni z kominkiem 
siadania noga przy nodze 
tylko krzesła mają swoje imiona 
 
za rynną pożółkła pajęczyna ukrywa 
obłoczki z lufki dziadka 
na parapetach tuptają gołębie 
 
ledwo w ogrodzie Chopin rozlistnił wierzbę 
a już na choince bombki ozdobione nutami 
 
między tamtym a tym stołem 
łamaliśmy białe źdźbła

MAŁGORZATA LIPUT

Adwentowa cisza

wygasły
magiczne ognie jesieni
na bukowych liściach
czas pogniótł
i przypudrował sadzą
ich złote twarze
adwentowa cisza lasu
sama siebie słucha
smutne oczy
spod zmrożonych rzęs
wypatrują motyla nadziei
aż lód ze skruchą
przywróci bieg Wisłoka
a nad zieloną dębiną
popłyną podkarpackie zmierzchy

DOROTA KWOKA

Najlepszego 

Zagarnęły dzień życzenia
Najlepszego

Czy jutro 
będzie też najlepsze

Kochają od święta

Łzy są posypane 
dla przyprawy

BARBARA SZCZEPAŃSKA

Zanim

porozmawiajmy jak drzewo z drzewem
zielonym dialektem liści zanim
ostatnie słowo opadnie martwe
w jesienną czeluść wydechu

porozmawiajmy jak ptak z ptakiem
wykonując karkołomne ruchy na
rozedrganych słońcem gzymsach
zanim ostatnią sylabę
zniekształci niespodziewany
porywisty wiatr

zamieńmy kilka słów jak wilk
z wilkiem w przepastnych chaszczach
lasu przed wieczornym polowaniem
patrząc sobie w oczy bez
wrogości przypisanej temu
gatunkowi

porozmawiajmy jak człowiek
z człowiekiem rozwijając zdania
jak muzykę akordeonu łagodnym
legato zanim nasze spokojne 
okolice wysadzi w powietrze
milczący terrorysta

 opr. W. Turek
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Kacper Żaromski pochodzi z Rymano-
wa, jest uczniem IV klasy Ogólnokształ-
cącej Szkoły Muzycznej II st. w Krośnie 
w klasie fortepianu Doroty Skibickiej. 24 
listopada br. młody pianista za osiągnię-
cia artystyczne otrzymał prestiżowe sty-
pendium Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Jest to najwyższe wyróż-
nienie jakie może otrzymać uczeń szko-
ły artystycznej. Dwa tygodnie wcześniej 
Kacper odebrał w Rzeszowie stypendium 
Prezesa Rady Ministrów. Jego sukcesy 
docenił również Prezydent Krosna Piotr 
Przytocki przyznając mu 26 paździer-
nika 2015 roku stypendium „Semper in 
altum”.
Nagrody te są efektem tegorocznych 
osiągnięć młodego artysty:
III nagroda w XXIII Jasielskich Spotka-
niach Muzycznych 
II nagroda w XI Ogólnopolskim Forum 
Młodych Instrumentalistów w Rybniku 
II nagroda w Międzynarodowym Kon-
kursie Ars Duo
I miejsca na międzynarodowym konkur-
sie Internet Music Competition w Bel-
gradzie 

Sukcesy młodego pianisty

II miejsce w XX Ogólnopolskim Turnie-
ju Pianistycznym im. H. Czerny-Stefań-
skiej w Żaganiu. 
Stypendium im. M. Kullandy na Między-
narodowym Forum Pianistycznym w Sa-
noku. 
Nagroda Główna Międzynarodowego 
Festiwalu „Chopin i kompozytorzy fran-
cuscy” w Siedlcach.

Dwie grupy Dziecięco Młodzieżowego 
Zespołu Tanecznego „Kleks” uczest-
niczyły w XIV Przeglądzie Zespołów 
Tanecznych Pasikonik w Mielcu. W ka-
tegorii wiekowej 7- 10 lat grupa IV za 
układ taneczny „Leśne skrzaty” zdo-
była III miejsce, grupa I w kategorii 
11- 14 lat I miejsce za układ „W sieci”. 
Z XV Andrzejkowych Spotkań Tanecz-
nych w Jaśle „Kleksy” przywiozły kolej-
ne nagrody. W najmłodszej kategorii gru-

pa III za układ „Cyt, cyt …” wytańczyła 
II miejsce. Najstarsza grupa, która zapre-
zentowała choreografię „W sieci” zdo-
była I miejsce w kategorii 12 -15 lat. 
W tej samej kategorii I miejscem na-
grodzony został „łączony” duet: Kasia 
Maj i Gabrysia Wrona oraz Kamila 
Jawor, która tańczyła z Kasią Niżnik. 
Instruktorami zespołu są Dagmara Krza-
nowska - Szelc i Paulina Rozenbajgier. 
Występy w Jasielskim Domu Kultury 

Osiągnięcia zespołów RCKP

fot. archiwum OSM
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przyniosły również tancerzom Zespołu 
Tańca Współczesnego „Strecz” wspa-
niałe nagrody. W kategorii zespół tanecz-
ny powyżej 16 lat zdobył I miejsce za 
choreografię Sabiny Wójcik - Grygolec 
„Home”. W kategorii duety powyżej 16 
lat I miejsce przyznano Annie Nizian-

ZTW Strecz, fot. P. Matelowski

Kleks III., fot. P. Matelowski

kiewicz i Weronice Nitce za choreografię 
Sabiny Wójcik – Grygolec, w kategorii 
solo powyżej 16 lat Damianowi Zatoń-
skiemu za autorską choreografię, w któ-
rej partnerowała mu koleżanka z grupy 
Matylda Kubit.
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Wokaliści Studia Piosenki Swing re-
prezentowali w grudniu miasto i RCKP 
w kilku miejscach Polski, biorąc udział 
w przeglądach i festiwalach piosen-
ki. W dniach 3 - 5 grudnia odbyły się 
I Młodzieżowe Konfrontacje Muzyczne 
- Strzyżów 2015, I nagrodę przyznano 
Aleksandrze Kozubal. W finale zapre-
zentował się również Maciej Niedziela. 
W Warszawie, podczas Ogólnopolskiego 
Przeglądu Piosenki Europejskiej „Nutka 
Poliglotka” (4 - 6 grudnia) wśród bardzo 

Wyśpiewane nagrody
licznej rzeszy uczestników - bo aż 160 
osób – świetnie wypadła dwójka mło-
dych wokalistów Studia Piosenki Swing. 
Julia Błaszczyk zdobyła I nagrodę w ka-
tegorii najmłodszej, zaś Ignacy Błaże-
jowski przywiózł ze stolicy III nagrodę 
w kategorii do lat 12. Julia i Ignacy otrzy-
mali również nominacje do Gdynia Open 
Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzie-
żowej, a ich prezentacje wokalne będzie 
można obejrzeć w TVP Warszawa i TVP 
ABC.

„11/11 – Wolność, kochasz i rozumiesz?” 
pod takim hasłem Centrum Kultury Ago-
ra we Wrocławiu zorganizowało ogól-
nopolski konkurs artystyczny, który od-
był się w trzech kategoriach: MURAL/
FOTO/GRAFIKA. Jak informowali 

organizatorzy poszukiwane były prace 
nieszablonowe, nowocześnie odczytu-
jące pojęcia takie jak: patriotyzm, wol-
ność, niepodległość, Ojczyzna. Wśród 
wyróżnionych prac, które zostały zapre-
zentowane na wystawie pokonkursowej, 

Wyróżnienie dla Pawła Fiejdasza

Ignacy Błażejowski i Julia Błaszczyk
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znalazła się grafika Pawła Fiejdasza, 
pracownika Regionalnego Centrum Kul-
tur Pogranicza w Krośnie. Uroczyste 
rozdanie nagród oraz wernisaż wystawy 
pokonkursowej odbyły się 11 listopada 
br. w Galerii Centrum Kultury Agora.

Na 25. Jubileuszowych Mikołajkach Fol-
kowych w Lublinie zespół A Gdzie To 
Dawniej Stroiło otrzymał wyróżnienie 
i nagrodę ufundowaną przez Miasto Lub-
lin za spontaniczność i za wprowadzanie 
tradycji łemkowskich w nurt muzyki roz-
rywkowej. Krośnieńska grupa, która po-
wstała w 2013 roku gra folk fusion. Jeśli 
chodzi o teksty korzysta z tradycyjnego 
repertuaru łemkowskiego, ale aranżacje 

oscylują wokół jazzu, bluesa, swingu 
a nawet rocka progresywnego. Obecny 
skład tworzą: Anna Romańczak-Polań-
ska (vocal), Sabina Romańczak (vocal), 
Stanisław Grela (gitara), Bartek Bykow-
ski (bas), Jakub Chodyniecki (instrumen-
ty perkusyjne), Michał Szuba (flet), Prze-
mek Polański (akordeon).

opr. Anna Bryła

Łemkowskie granie

fot. P. Fiejdasz

Wyróżniona praca 11/11/1918
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Nie próżnują krośnieńscy fotograficy 
zdobywając kolejne laury. Sporą ilość 
uhonorowań zaliczył Tomasz Okoniew-
ski. Przyznano mu Złote Medale: Ame-
rykańskiego Towarzystwa Fotograficz-
nego, I Międzynarodowego Konkursu 
Fotograficznego Wojnicz 2015, Digital 
Photo Archive – Irlandia. Srebrne Meda-
le: Międzynarodowego Salonu Fotografii 
na Ukrainie Użgorod), Amerykańskiego 
Towarzystwa Fotograficznego, Między-
narodowego Związku Artystów Fotogra-
fików Trains 2015, Międzynarodowego 
Salonu Fotografii w Serbii, (Kraguje-
wac), Międzynarodowego Salonu Foto-
grafii w Macedonii (Bitoli), Międzyna-
rodowego Salonu Fotografii w Bułgarii 
(Sofia). Tomasz Okoniewski zdobył 
również wiele wyróżnień. Wśród nich: 
Wyróżnienia Honorowe Amerykańskie-
go Towarzystwa Fotograficznego (PSA 

Ribbon) na Międzynarodowym Salonie 
Fotografii w Egipcie (Kair), Międzyna-
rodowego Salonu Fotografii w Turcji, 
Międzynarodowego Związku Artystów 
Fotografików Macedonii oraz dwukrot-
nie w Serbii.
Dużą aktywność przejawia również 
Przemysław Niepokój-Hepnar, doku-
mentujący Romów za południową gra-
nicą. Zdobył III nagrodę na XXV Kra-
jowym Salonie Fotografii Artystycznej 
w Żarach, stanowiącym jeden z najważ-
niejszych punktów na fotograficznej ma-
pie Polski od 25 lat. Za cykl zdjęć z wio-
ski romskiej Lenartov otrzymał 2 wyróż-
nienia na Otwartych Mistrzostwach Fo-
tograficznych w Olsztynie. Tegoroczne 
mistrzostwa były 11. edycją konkursu, 
na którą nadesłano 600 prac artystów 
z całej Polski. W grudniu otrzymał Ho-
norowe Wyróżnienie Międzynarodowej 

Kolejne medale i wyróżnienia fotografików
fo

t. 
P.
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BIuRO WySTAW ARTySTyCZNyCH

Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk 
Plastycznych w Supraślu w 1967 roku, 
a następnie studiowała na Wydziale Ma-
larstwa w pracowni prof. W. Taranczew-
skiego w krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Dyplom obroniła z wyróż-
nieniem w 1973 roku. Dwa lata później 
podjęła pracę pedagogiczną na Wydziale 
Malarstwa ASP w Krakowie. Jako pro-
fesor zwyczajny prowadzi autorską pra-
cownię rysunku oraz malarstwo na stu-
diach wieczorowych, podyplomowych 
oraz sprawuje opiekę nad doktorantami. 
Uprawia malarstwo, zorganizowała 37 
indywidualnych oraz uczestniczyła w po-
nad 150 wystawach zbiorowych w kraju 
i za granicą. Ważniejsze nagrody: 1975 
r. III nagroda na Konfrontacjach Środo-
wisk Plastycznych w Krakowie; 1976 r. 
I nagroda: Sztuka dla Krakowa; 1984 r. 
medal na XII Festiwalu Polskiego Malar-
stwa w Szczecinie; 2000 r. wyróżnienie 
na V Jesiennym Salonie Sztuki w Ostro-
wcu Świętokrzyskim; 2004 r. I wyróż-
nienie honorowe na Salonie Zimowym 
w Krakowie. W latach 1975, 1977, 1984, 
1987, 1999 otrzymała roczne stypendia 
MKiS; była też wyróżniona Nagrodami 
Rektora ASP, w 1968 otrzymała Medal 
ASP w Krakowie. W 2005 r. została od-

znaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez 
Prezydenta RP. Prace artystki znajdują 
się w zbiorach kilkunastu muzeów, insty-
tucji kultury oraz w kolekcjach prywat-
nych w kraju i za granicą.

opr. mb

Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP na 
Międzynarodowym Salonie Panorama 
of my country w Użgorodzie na Ukrai-
nie. Otrzymał również nagrodę na Mię-
dzynarodowym Salonie Fotografii pod 
patronatem FIAP i PSA - Photo Balkan 

w Serbii. Zestaw jego zdjęć wykonanych 
podczas pielgrzymki Chasydów w Leżaj-
sku był prezentowany przez ostatni mie-
siąc w siedzibie Fotoklubu RP w Galerii 
F10 w Warszawie.

wt

11 grudnia – 8 stycznia 2016
„Stąd i stamtąd jestem”- malarstwo Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej

W stronę światła, T. Kotkowska – Rzepecka
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CENTRuM DZIEDZICTWA SZKŁA

Otwarta 17 grudnia br. wystawa to pre-
zentacja fragmentów historii krośnień-
skiego hutnictwa szkła, zapisanych na 
archiwalnych zdjęciach i zaakcentowa-
nych przykładowymi wyrobami Kroś-
nieńskich Hut Szkła KROSNO S.A.
CDS jest w posiadaniu obszernego ar-
chiwum fotograficznego, z którego tyl-
ko niewielki fragment znajdzie się na 
zimowej wystawie. Zarejestrowane na 
zdjęciach osoby i wydarzenia, uchwy-
cone w kadrze wysiłki hutniczych ze-
społów oraz zmieniająca się sceneria hal 
produkcyjnych, składają się na ciekawy 
i różnorodny dokument obrazujący dzie-

je krośnieńskiej huty, bardzo silnie wroś-
niętej w gospodarczy i społeczny pejzaż 
miasta.
Dla krośnian będzie to okazja na „powrót 
do przeszłości”, przypomnienia wielu 
wydarzeń i postaci tworzących tą szklaną 
historię. Dla przyjezdnych gości zaś, hi-
storyczny spacer przedstawiający bogatą 
tradycję i imponujące osiągnięcia w za-
kresie produkcji szkła, dzięki którym 
Krosno dumnie nosi tytuł „miasta szkła”.
Wystawa czynna będzie do 10 marca 
2016 r.

Karolina Połomska
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Historia szkłem zapisana. KHS - ludzie, miejsca, zdarzenia
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MuZEuM RZEMIOSŁA - Piwnica PodCieniami

MuZEuM PODKARPACKIE

„Nauki dawne i niedawne” to wystawa 
interaktywna, o charakterze edukacyj-
nym, przygotowana przez Muzeum Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Funkcjonuje obecnie jako wystawa ob-
jazdowa i jest eksponowana w licznych 
placówkach kultury w kraju i za grani-
cą, cieszy się dużą popularnością. Była 
pierwszą inicjatywą tego typu zrealizo-
waną w Polsce. Wystawa jest interaktyw-
na, co oznacza możliwość samodzielne-
go eksperymentowania na kilkudziesię-
ciu stanowiskach przez zwiedzających. 
Można między innymi sprawdzić, jak 
szybko porusza się głos, jak odbiera-
my barwy, wyznaczyć czas z położenia 
gwiazd na niebie korzystając z histo-

rycznych przyrządów, a także policzyć 
za pomocą abaka, liczydła i kostek Na-
piera. Wystawa pokazuje, że przedmioty, 
sprzęty i urządzenia, których najmłodsze 
pokolenia powszechnie używają na co 
dzień, też kiedyś były innowacyjne. In-
nowacyjność bowiem to cecha człowie-
ka, która trwa od zarania dziejów i dzięki 
której człowiek rozwija się oraz kształtu-
je świat wokół siebie. 
Wystawa przeznaczona jest w szczegól-
ności dla młodego widza oraz osób do-
rosłych, zainteresowanych nauką. Ma na 
celu uczyć poprzez zabawę, rozbudzać 
zainteresowanie nauką i jej rozwojem. 
Przedstawione na wystawie eksponaty to 
specjalne modele interaktywne, zrobione 
na wzór historycznych, którymi można 
się posługiwać i samemu przeprowadzać 
doświadczenia. Wystawa wypożyczona 
z Muzeum UJ Collegium Maius.

Tomasz Pisarek

Tegoroczny cykl spotkań z podróżnikami 
zakończyła grudniowa prelekcja Łukasza 
Supergana „Zagros. Irańskie Góry Og-
nia”. Zagros to potężny łańcuch górski 
ciągnący się przez całe terytorium Iranu, 
od granicy z Turcją po Ocean Indyjski. 
To największe góry między europejskimi 
Alpami, a afgańskim Hindukuszem, się-
gające swoimi szczytami powyżej 4000 
metrów. Pokryte w większości przez pu-
stynie i półpustynie, zamieszkiwane są 

przez wiele narodów i grup etnicznych 
mało poznanych i rzadko opisywanych 
w Europie.
Łukasz Supergan w ciągu kilku lat od-
wiedził prawie 40 krajów Europy i Azji. 
Realizuje projekty długodystansowych 
wędrówek górskich i nizinnych. Dwu-
krotnie (2004 i 2013) przeszedł pieszo 
łuk Karpat. Spędził ponad 2 lata w Azji, 
odwiedzając m. in. Iran, Irak, Pakistan, 
Syberię i Azję Centralną. W 2013 samot-

2 grudnia – 31 stycznia 2016

Krośnieńskie spotkania z podróżnikami
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Marek Burdzy tworzy obrazy pełne eks-
presji osiągniętej przez charakterystycz-
ne zestawienia wyrazistych barw. W jego 
pracach istotna jest odważna kolorysty-
ka. Ubiera w nią ludzkie emocje. Daje 
wyraz swojemu zachwyceniu światem. 
Przestrzeń kreuje światłem – efekt ten 
uwidacznia się w pracach, których te-
matem jest odczuwanie krajobrazu. Jego 
styl malowania jest bardzo bezpośredni, 
czasami wręcz prosty i oczywisty, lecz 
to pułapka dla interpretacji. Należy za-
trzymać się w owej strefie kolorów, by 
odczuć ich moc. Obrazy emanują cie-
płem. Budzą energię i pozytywny nastrój 
u odbiorcy – nawet jeżeli sporadycznie 
użyte w nich zostały odcienie czerni. Nie 
mogą być zresztą inne, bo taki właśnie 
jest ich autor – obdarzony umiejętnością 
dostrzegania w człowieku i w świecie 
jasnej strony życia, chciałoby się rzec – 
jasnej strony mocy.
Marek Burdzy urodził się w Stalowej 
Woli w 1958 r. Jest absolwentem PLSP 
w Jarosławiu. Studia na Wydziale Sztuki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uprawia 

nie pokonał 4000 km, wędrując pieszo 
z Warszawy do hiszpańskiego Santiago 
de Compostela. Dwukrotnie wyróżniony 
nagrodą Kolosy za wyczyn roku 2004 
i 2013. Samotne przejście gór Zagros 
otrzymało też nominację do nagrody Na-
tional Geographic Traveler. 

Dorota Piwka

do 24 grudnia
„Serce moje wezbrało goryczą” - malarstwo Marka Burdzego

Marek Burdzy, Zły, akryl, płótno
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KROŚNIEŃSKA BIBLIOTEKA PuBLICZNA

malarstwo, rysunek i rzeźbę. Od wielu lat 
związany zawodowo z Biurem Wystaw 
Artystycznych w Krośnie. Podkreśla 
wagę wcześniejszych doświadczeń za-
wodowych, które wywarły duży wpływ 
na postrzeganie świata i kontakt z ludź-
mi. Zanim został organizatorem i kurato-
rem wystaw, pracował m.in. jako terapeu-
ta w szpitalu psychiatrycznym i reżyser 
teatru młodzieżowego oraz w przemyśle 
drzewnym.

Marek Sawczuk pochodzi ze Śląska. 
W 1991 roku uzyskał dyplom PLSP 
w Miejscu Piastowym. Zajmuje się kon-
serwacją antyków, a w wolnych chwi-
lach - malarstwem i pisaniem ikon. Cały 
czas aktywnie tworzy, a jego ikony 
prezentowane były na wystawach in-
dywidualnych i zbiorowych, zarówno 
w kraju jak i zagranicą. Szereg jego prac 
znajduje się w zbiorach w Polsce, w Au-
strii, na Słowacji, na Ukrainie i na Wę-
grzech. Z zamiłowania zajmuje się kara-
te kyokushin w Krośnie. Posiada tytuł 
mistrzowski 1 dan i prowadzi zajęcia 
z dziećmi w Dukli, Krempnej i Nowym 
Żmigrodzie. Jego pasją są również po-
dróże. Miał okazję uczestniczyć w za-
jęciach z pisania ikon prowadzonych 
przez mnichów w greckich monasty-
rach. W Saloniku Artystycznym Marek 
Sawczuk prezentuje kilkanaście prac.
Artysta podkreśla, że najbardziej fascy-
nują go szesnastowieczne ikony staro-
cerkiewne, wykonywane według ściśle 
określonych reguł.

Joanna Łach

do 9 stycznia
Wystawa ikon Marka Sawczuka

Doświadczenia, które stanęły u początku 
jego drogi zawodowej, przyczyniły się 
z całą pewnością do umocnienia i wydo-
bycia tego naturalnego daru bezpośred-
niego obcowania z ludźmi i światem – tak 
silnie widocznego w malarstwie artysty. 
Wystawę tworzy cykl 17 prac na płótnie 
malowanych techniką akrylu. Obrazy 
powstały między sierpniem a wrześniem 
2015 r.

Iwona Jurczyk

fot. archiwum KBP
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Organizatorem Festiwalu jest Rzeszowski 
Dom Kultury w Rzeszowie. Zgłoszenie 
udziału polega na przesłaniu na adres Biu-
ra Organizacyjnego - Rzeszowski Dom 
Kultury ul. Staromiejska 43 a, 35 – 231 
Rzeszów z dopiskiem „Festiwal” lub mai-
lem na adres: piosenkawmeloniku@rdk.
rzeszow.pl w terminie do 5 stycznia 2016 
formularza zgłoszeniowego oraz nagrania 
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Do udziału w konkursie zaprasza się dzie-
ci i młodzież w wieku od 5 – 19 lat. Prace 
oceniane będą w pięciu grupach wieko-
wych 5-7 lat, 8-10 lat. 11-13 lat, 14- 16 lat, 
17-19 lat i w dwóch kategoriach – tradycyj-
ne techniki graficzne (linoryt, drzeworyt, 
gipsoryt, papieroryt, sucha igła, akwaforta, 
akwatinta, litografia, szablon, serigrafia 
oraz inne techniki druku wklęsłego, wy-
pukłego i płaskiego) i grafika komputero-

Konkurs organizuje RDLP w Krośnie we 
współpracy z TVP Rzeszów i Tygodni-
kiem Nowe Podkarpacie. Adresowany 
jest do wszystkich miłośników lasu, któ-
rzy fotografują przyrodę i chcą się swymi 
wrażeniami z leśnych wędrówek podzielić 
z innymi. Można zgłosić prace pokazujące 
piękno leśnego pejzażu, bogactwo świata 
roślinnego i zwierzęcego, urodę leśnych 
zabytków czy urok grzybobrania. Każ-
dy uczestnik może zgłosić odbitki max. 3 

VI FESTIWAL PIOSENKI AKTORSKIEJ, FILMOWEJ I MUSICALOWEJ 
„PIOSENKA W MELONIKU” Rzeszów, 16 lutego 2016

audio w formie CD lub MP3 z zapisem wy-
konania jednej piosenki aktorskiej, filmo-
wej lub musicalowej (nagranie winno być 
podpisane imieniem i nazwiskiem uczestni-
ka. Każdy uczestnik winien wykonać jedną 
piosenkę aktorską, filmową lub musicalo-
wą w języku polskim lub obcym. W Festi-
walu nie może brać udziału laureat nagrody 
Grand Prix poprzedniej edycji. 

zdjęć w rozmiarze 20 x 30 cm wraz z kartą 
zgłoszenia w osobnej, zaklejonej kopercie 
oznaczonej godłem. Prace należy nadesłać 
do 15 stycznia 2016 r. na adres organiza-
tora: Regionalna Dyrekcja Lasów Pań-
stwowych w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. 
Bieszczadzka 2 z dopiskiem „Leśne foto-
grafie 2015”. Regulamin i karta zgłoszenia 
dostępne na www.krosno.lasy.gov.pl, infor-
macje - e-mail: informacja@krosno.lasy.
goc.pl, tel. 13 437 39 11.

XV KONKURS „LEŚNE FOTOGRAFIE 2015”.

wa. Temat dowolny, maksymalny format 
100x70 cm. Każda praca może mięć jed-
nego autora, w konkursie nie mogą brać 
udziału prace zbiorowe. Termin nadsyłania 
prac – 30 kwietnia 2016 roku na adres: 
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości 
Dziecka, Rynek Nowomiejski 15, 87-100 
Toruń, tel. 56 622 75 34, fax 56 621 00 60, 
e-mail: kontakt@galeriadziecka.com, Wię-
cej na stronie www.galeriadziecka.com

XX MIĘDZYNARODOWE BIENNALE GRAFIKI DZIECI  
I MŁODZIEŻY TORUŃ 2016



Elżbieta Wesołkin, Martwa natura z krzesłem, akryl, płótno
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