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Na okładce: Patrycja Blania w spektaklu ONO Teatru  itd…, str. 2 – 1. Zespół Teatru itd… 
po premierze przedstawienia dzieci sieci,2. Dorota Cząstka, dyr. RCKP i Leszek Górski, autor 
wystawy fotograficznej Opowieści przewrotne podczas wernisażu, 3. Spotkanie autorskie 
poetki Haliny Kurek w KBP, 4. Zbigniew Osenkowski - autor wystawy grafik w RCKP, 
5. Trójwymiarowe malowidło The UnderGlass i jego twórca Ryszard Paprocki w CDS.
Fot. D. Krzanowski, P. Matelowski, W. Turek. 
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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.

Zdzisława Górska

PRZEZ ZIELEŃ

Jeszcze cię widzę zieloną
w białych magnoliach kwitnącą
w brzozy listeczkach tchnieniu
w przydrożnych mniszkach
wiosno…
Jeszcze cię słyszę w śpiewie
ptaków przed świtem zbudzonych
w kwiatów czereśni śnie białym
rozdrganym przez miodne pszczoły
wiosno…
Jeszcze cię czuję zapachem
oddechem traw ziół i kwiatów
nektarem poziomek i fiołków
pod Boga niebieskim dachem
wiosno…
Mogłabym trwać w tej zieleni
pod dzikim winem w altance
chłonąć ten obraz oczyma
i wraz ze szczęściem zatańczyć
wiosno…
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ROK 2013 ROKIEM 
WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO

7 GRUDNIA 2012 ROKU SEJM RP PRZYJĄŁ 
UCHWAŁĘ OGŁASZAJĄCĄ ROK 2013 ROKIEM 
WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO: 
„W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN KOMPOZYTO-
RA WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO SEJM RZE-
CZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POSTANAWIA OD-
DAĆ HOŁD JEDNEMU Z NAJWYBITNIEJSZYCH 
TWÓRCÓW NASZYCH CZASÓW, KTÓRY NA 
TRWAŁE WPISAŁ SIĘ DO DWUDZIESTOWIECZ-
NEJ MUZYKI POLSKIEJ I ŚWIATOWEJ. WITOLD 
LUTOSŁAWSKI (1913 - 1994), JEDEN Z NAJ-
WIĘKSZYCH KOMPOZYTORÓW XX WIEKU, 
W DRUGIEJ POŁOWIE UBIEGŁEGO STULECIA 
WYNIÓSŁ MUZYKĘ POLSKĄ DO NAJWYŻSZEJ 
RANGI ŚWIATOWEJ. JEGO DZIEŁA, OBECNE 
NA WSZYSTKICH WAŻNYCH ESTRADACH KON-
CERTOWYCH OD PONAD SZEŚĆDZIESIĘCIU 
LAT, ODKRYWAJĄ NOWE PRZESTRZENIE PIĘK-
NA I ODSŁANIAJĄ NIEZNANE WCZEŚNIEJ MOŻ-
LIWOŚCI ROZUMIENIA I PRZEŻYCIA WSPÓŁ-
CZESNEGO ŚWIATA. ZWIĄZANY Z WIELKĄ 
TRADYCJĄ EUROPEJSKĄ, OD BEETHOVENA 
I CHOPINA PO DEBUSSY’EGO I BARTÓKA, BYŁ 
JEDNOCZEŚNIE W DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ 
PATRIOTĄ, W TWÓRCZOŚCI ZAŚ OBYWATELEM 
ŚWIATA. W PRZEKONANIU O SZCZEGÓLNYM 
ZNACZENIU JEGO DOROBKU DLA DZIEDZI-
CTWA NARODOWEGO I ŚWIATOWEGO SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OGŁASZA ROK 
2013 ROKIEM WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO”.
ROK LUTOSŁAWSKIEGO ZOSTAŁ OFICJALNIE 
ZAINAUGUROWANY UROCZYSTYM KONCER-
TEM W FILHARMONII NARODOWEJ W WAR-
SZAWIE, KTÓRY ODBYŁ SIĘ 25 STYCZNIA 2013 
ROKU, DOKŁADNIE W 100. ROCZNICĘ URODZIN 
KOMPOZYTORA. GWIAZDĄ WIECZORU BYŁA 
ANNE - SOPHIE MUTTER, JEDNA Z NAJWIĘK-
SZYCH WSPÓŁCZESNYCH SKRZYPACZEK, 
NIEZWYKLE CENIONA PRZEZ SAMEGO LUTO-
SŁAWSKIEGO. 
WITOLD LUTOSŁAWSKI ZOSTAŁ KILKAKROT-
NIE WYRÓŻNIONY PRZEZ MIĘDZYNARODOWĄ 
TRYBUNĘ KOMPOZYTORÓW UNESCO. UHONO-
ROWANO GO KILKUDZIESIĘCIOMA NAGRODA-
MI M.IN. NAGRODĄ JURZYKOWSKIEGO W NO-
WYM JORKU, HERDERA W WIEDNIU, SIEMEN-
SA W MONACHIUM. KILKANAŚCIE UNIWERSY-
TETÓW PRZYZNAŁO MU TYTUŁ DOKTORA HO-
NORIS CAUSA, A TOWARZYSTWA I AKADEMIE 
MUZYCZNE SWOJE CZŁONKOSTWO M.IN. AKA-
DEMIA ROYAL COLLEGE OF MUSIC W LONDY-
NIE. ODZNACZONY NAJWYŻSZYMI PAŃSTWO-
WYMI ODZNACZENIAMI POLSKIMI.

W numerze:

3. Witryna RCKP
 Wystawy
 Polecamy
 Konkursowe recytacje
 VII Przegląd Twórczości 
 Artystycznej Krośnieńskich…
  Paweł Matelowski

8. Gwiazdozbiór
  M. Baranowska-Mika

9. Rozmaitości
 Śladami Adama Mickiewicza
  Wacław Turek
 Iracki Kurdystan
  Łukasz Grudysz

11. Z pogranicza
 Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
  Wacław Turek

12. Kolekcjonerstwo
 Krosno sprzed pól wieku….
  Stanisław Klimek
 Obchody Konstytucji 3 Maja 
 w Krośnie
  Zbigniew Więcek

20. Przeczytane
 
22. Ludzie pióra
 Andrzej Potocki

24. Podium

27. BWA
 „Dyplom” Liceum Plastycznego…
 Małgorzata Dawidiuk – ikony

Marek Burdzy
28. CDS
 Flamenco w szkle
 O szkle w trójwymiarze

Dawid Iwaniec

29. PiwnicaPodCieniami
 Krośnieńskie spotkania 
 z podróżnikami

Dorota Piwka

30. KBP
 Spotkanie z Haliną Kurek
 Akwarele Andrzeja Niziołka

Joanna Łach

32.  Konkursy
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5 – 21 kwietnia
Wystawa rysunku Barbary Błoński

Barbara Gancarz Blonski urodziła się 
w Sanoku. W 2004 roku po dwunastu 
latach spędzonych w Niemczech wró-
ciła do Polski. Rozpoczęła studia na 
Wydziale Rzeźby na Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. W czasie stu-
diów odbyła staż na Słowacji. Tytuł 
magistra sztuki otrzymała w pracowni 
prof. Bogusza Salwińskiego. W swojej 
twórczości zajmuje się głównie rysun-
kiem i rzeźbą, ale przechodzi też do in-
nych mediów jak instalacja, malarstwo, 
fotografia. Żyje i tworzy w Krakowie, 
pracuje jako wykładowca na Wydziale 
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Uczestniczyła w czternastu wystawach 
zbiorowych w Polsce, Austrii i na Sło-
wacji. Ma na koncie cztery wystawy in-
dywidualne zorganizowane w ubiegłym 
roku: w Bibliotece i Galerii Skorek Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, Galerii u At-
tavantich w Jarosławiu oraz w Galerii 
Pasaż w Iwoniczu Zdróju.

Stanisław Materniak urodził się i miesz-
ka w Krośnie. Ukończył Politechnikę 
Warszawską, jest inżynierem budowla-
nym – prezesem KPB S.A. Wspiera licz-
ne akcje kulturalne i artystyczne środo-
wiska krośnieńskiego. Jest członkiem 
Fotoklubu RCKP w Krośnie. Zafascy-
nowany ludźmi, przyrodą i kulturą po-
zaeuropejskich cywilizacji, przemierzył 

wiele interesujących zakątków świata. 
Dwie pasje, podróżowanie i fotogra-
fowanie dają mu możliwość poznania 
i fotograficznego udokumentowania na-
szej małej ziemskiej planety. Fotografie 
eksponowane są w cyklu „Ziemia Pla-
neta Ludzi” i obejmują takie tematy jak: 
„Ziemia Święta”, „Europa, Europa…”, 
„Góra Athos”, „Chiny”, „Parki Naro-

24 kwietnia – 27 maja
Ziemia Planeta Ludzi - Parki Narodowe USA
Wystawa fotografii Stanisława Materniaka
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dowe USA” , „Etiopia”, „Borneo”, „Su-
matra”, „Rio de Janeiro i nie tylko…”, 
„Alaska”, „Dookoła Pustyni Kalahari 
– państwa i ludzie”. Pokazywane były 
w galeriach w Polsce, na Słowacji, Li-
twie i na Węgrzech. Ważne miejsce na 
podróżniczej mapie zajmuje kontynent 
amerykański. To efekt młodzieńczych 
fascynacji tą swoistą ziemią obiecaną, 
bardzo mocno wpisaną w rodzinne hi-
storie… 
Odwiedzenie parków narodowych Sta-
nów Zjednoczonych – stwierdza autor - 
było na liście moich marzeń od dawna, 

ponieważ zaliczane są do najstarszych, 
największych i najciekawszych na świe-
cie. Robią wrażenie ogromnymi prze-
strzeniami, dziką i niespotykaną nigdzie 
indziej przyrodą oraz często księżyco-
wymi pejzażami… Dlatego przez lata 
wabiły, aż w końcu zwabiły i zobaczy-
łem chyba większość z nich. Chociaż tak 
naprawdę to tylko musnąłem spojrze-
niem te niezwykłe dziwy przyrody, które 
są chronione pod nazwą National Park. 
Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze zo-
baczyć te, które do tej pory nie znalazły 
się na trasie podróży… 

Milan Filičko ukończył studia na Wy-
dziale Prawa Uniwersytetu w Koszy-
cach. Jest fotografem samoukiem. Od 
wielu lat bierze udział w wystawach 
regionalnych i krajowych AMFO (wy-

różnienie w 2009 roku). Laureat jednej 
z głównych nagród w międzynarodo-
wym konkursie Ekofotografia’2009. 
Pierwszą indywidualną wystawę miał 
w Popradzie – „Spotkanie z milcze-

24 kwietnia - 15 maja 
Wystawa fotografii Milana Filičko z Koszyc/Słowacja
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niem” 2007. Jego fotografie były pre-
zentowane na wystawie krajowej „Moja 
Słowacja”. Uczestniczył w 20 wysta-
wach zbiorowych koszyckiego Fotoklu-
bu K-91, którego jest członkiem. Zdjęcia 
prezentuje regularnie w magazynach 
fotograficznych, a w Konkursie Fototip 
zdobył kilka nagród. 
Fascynuje mnie zatrzymanie czasu na 
zdjęciu – mówi autor wystawy. Prag-
nę przekazać uczucie, emocje, nastrój. 
Fotografia to dla mnie relaks, balsam 
dla duszy. Chociaż nadal trwa dysku-
sja, czy zaliczyć ją do sztuki, jej osiąg-
nięcia sprawiają, że wiele argumentów 
przemawia za tym, że nią jest. To kuszą-
ce i zachęcające do dalszej twórczości 
kiedy widzi się jej wyniki. Czy jestem 
zadowolony z tego co robię? Na pewno 
sprawia mi przyjemność kiedy uda mi 
się wykonać dobre zdjęcia, które zyskują 
uznanie. Na moich fotografiach można 
dostrzec uczucie, zadumanie, nostalgię. 

24 kwietnia, 19.00
artKino zaprasza na 5. Short Waves
Festiwal Polskich Filmów Krótkometra-
żowych

28 kwietnia, 18.00
DEEP TRIP ART COLOR BALLET
drum&dance performance fluoro uv
muzyka: Marek Smok Rajss, Bartek 
Szczepański
projekt i choreografia Agnieszka Glińska
współpraca przy projekcie: Katarzyna 
Ożóg 
światło: Wojciech Wąs

tancerze: Piotr Słodkowicz, Renata Sko-
bo, Beata Szłapa, Agata Glenc, Anna 
Turzańska, Joanna Czarnecka, Marta 
Mietelska, Joanna Juraszek
muzycy: Marek Smok Rajss, Bartek 
Szczepański, Michał Peiker
plastycy: Kinga Wójtowicz, Karolina 
Sobocińska, Joanna Łaksa
Spektakl prezentuje najnowsze roz-
wiązania sztuki tańca i charakteryzacji 
bodypainting. Artyści wykorzystują 
scenę, a także obszar poza nią do stwo-
rzenia spektaklu w wielu wymiarach 
przestrzeni. Zastosowanie specjalnych 
świateł fosforyzujących nadaje widowi-
sku niezwykłą iluminację. Futurystycz-
ne, przestrzenne elementy scenografii 
oraz zastosowanie ruchomych fosfory-
zujących instrumentów, a także działań 

Kiedy to zauważy odbiorca, znaczy, że 
spełniły się moje oczekiwania. Kontakt: 
milan.filicko@gmail.com www.k91.sk
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action painting sprawiają wrażenie nie-
zwykłej dynamiki oraz oryginalnych 
zmian aranżacji przestrzeni.
źródło www.baletcolor.pl

5 maja, 18.00
Koncert majowy „Ave Maria”
Chór „Echo” i Irena Urbańska
Kościół oo. Franciszkanów

10 maja
X Przegląd Zespołów Tanecznych „Ka-
czucha”. Współorganizacja z PPSKA-
KiB w Krośnie

15 - 17 maja
BLIŻEJ AMERYKI – spotkania z kul-
turą. Współpraca z Konsulatem Gene-
ralnym USA w Krakowie

W eliminacjach rejonowych 58. Ogól-
nopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 
które odbyły się 26 marca 2013 w Re-
gionalnym Centrum Kultur Pogranicza 
w Krośnie uczestniczyło 19 osób. 
W kategorii – recytacja nagrody i no-
minacje do eliminacji wojewódzkich 

w Rzeszowie otrzymały trzy uczenni-
ce I Liceum Ogólnokształcącego im. 
M. Kopernika w Krośnie: Aleksandra 
Dalmata, Gabriela Łopatkiewicz, 
Katarzyna Brymerska. Wyróżniono 
Ninę Rachwał i Jakuba Grębla z I 
LO w Krośnie oraz Aleksandrę Zimę 
z ZSP Nr 5 w Krośnie.
W kategorii poezja śpiewana nagrodę 
z równoczesną eliminacją do finału wo-
jewódzkiego w Przemyślu przyznano 
Aleksandrze Dalmacie z I LO w Kroś-
nie.
W kategorii teatr jednego aktora jury na-
grodziło i nominowało spektakl „Korde-
lia” na motywach Szekspira w wykona-
niu Małgorzaty Fiedeń z Teatru „Be-
stia” w Brzozowie.
Warto dodać, że nadzór nad programo-
wym i artystycznym kształtem konkursu 
pełni Rada Artystyczna Ogólnopolskie-
go Konkursu Recytatorskiego powołana 
przez Towarzystwo Kultury Teatralnej. 
W jej skład wchodzą konsultanci kon-
kursu, instruktorzy oraz przedstawiciele 
TKT.

opr. ab

KONKURSOWE RECYTACJE

A.
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Celem kolejnej edycji przeglądu była 
prezentacja dorobku artystycznego 
krośnieńskich szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
w dziedzinie tańca, teatru, muzyki i pla-
styki. W ogromnej mierze organizatoro-
wi przeglądu zależało również na moty-
wowaniu społeczności szkolnej do twór-
czego rozwoju własnych zainteresowań 
artystycznych oraz podejmowania no-
wych wyzwań związanych z aktywnym 
uczestnictwem w kulturze. Niewymier-
nym efektem udziału w imprezie stała 
się wymiana doświadczeń, nawiązanie 
i rozwój współpracy pomiędzy szko-
łami i RCKP, a w szerszym wymiarze 
promocja uzdolnionych uczniów i ich 
osiągnięć w dziedzinie kultury. Przegląd 
nie posiadał charakteru wyłącznie kon-
kursowego - intencją organizatora było 
przede wszystkim stworzenie możliwo-
ści prezentacji, a nie rywalizacji. 
W tym roku do udziału w przeglądzie 
zgłosiło się 10 szkół podstawowych, 
5 gimnazjów oraz 2 szkoły ponadgim-
nazjalne. W działaniach scenicznych 
uczestniczyło blisko 350 młodych arty-
stów działających w 40 szkolnych ze-
społach: 42 aktorów, 114 tancerzy oraz 
185 muzyków. Prace plastyczne przygo-
towało blisko 200 uczniów, a w proces 
przygotowania poszczególnych prezen-
tacji scenicznych zaangażowanych było 
blisko 50 pedagogów.
Prezentacje poszczególnych szkół w ra-
mach każdej kategorii przeglądowej 
oceniane były przez komisje artystyczne 
składające się z instruktorów specjali-
stów. 13 marca na scenie RCKP wystę-
powały szkolne zespoły taneczne i mu-
zyczne, a 25 marca zespoły teatralne. 

Wszystkie wyróżnione, wskazane przez 
jury zespoły po raz kolejny wystąpi-
ły na scenie RCKP 11 kwietnia 2013 r. 
w trakcie Koncertu Galowego, będącego 
uroczystym finałem przeglądu. Od tego 
samego dnia na pierwszym piętrze hallu 
wystawienniczego RCKP eksponowa-
na była również wystawa uczniowskiej 
twórczości plastycznej.
Wszystkie szkolne zespoły artystyczne 
biorące udział w przeglądzie otrzymały 
dyplomy uczestnictwa oraz wywalczo-
ne wspólnymi siłami dla swoich szkół 
upominki rzeczowe - ufundowane przez 
RCKP potężne tablice korkowe. Dodat-
kowym słodkim prezentem dla młodzie-
ży szkolnej występującej w Koncercie 
Galowym było tradycyjne już kilkadzie-
siąt kilogramów cukierków. Wszystkim 
nagrodzonym zespołom pogratulował 
osobiście, życząc jednocześnie kolej-
nych sukcesów Piotr Przytocki - Prezy-
dent Miasta Krosna.
Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem 
zaangażowania i autentycznej pasji, któ-
ra motywuje krośnieńskie środowisko 
szkolne do działań twórczych. Docenia-
my wkład pracy grona pedagogicznego: 
nauczycieli, instruktorów i opiekunów 
szkolnych zespołów artystycznych w od-
krywanie i rozwój uczniowskich talen-
tów w dziedzinach tańca, teatru, muzyki 
i plastyki oraz opiekę artystyczną nad 
dziećmi przy przygotowaniu i prezen-
tacji programu scenicznego. Serdecznie 
dziękujemy za dotychczasową współpra-
cę i zapraszamy do udziału w VIII edy-
cji Przeglądu Twórczości Artystycznej 
Krośnieńskich Szkół w 2014 roku! 

Paweł Matelowski

VII Przegląd Twórczości Artystycznej Krośnieńskich Szkół 2013
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Tytan sceny, artysta niezwykły, od-
znaczony Francuską Legią Honorową 
i Krzyżem Komandorskim Orderu Od-
rodzenia Polski – ANDRZEJ SEWE-
RYN będzie gościem specjalnym 10. Fe-
stiwalu Teatrów Młodzieżowych INNY. 
Seweryn ukończył warszawską PWST 
i rozpoczął pracę w Teatrze Ateneum, 
z którym był związany aż do roku 1980. 
Popularność zyskał dzięki doskonałym 
rolom w spektaklach Teatru Telewizji, 
z których wiele na stałe zapisało się 
w pamięci widzów. Znacznie ułatwiły 
one artyście karierę filmową. Wystąpił 
w wielu liczących się polskich filmach, 
w których stworzył niezapomniane kre-
acje. Współpracował m.in. z Andrzejem 
Wajdą, Krzysztofem Zanussim i Jerzym 
Hoffmanem. 

ANDRZEJ SEWERYN
We Francji został socjetariuszem Co-
medie Francaise - wszedł do aktorskiej 
elity Francji. W kronikach paryskiego 
teatru został zapisany jako 493, aktor 
i drugi w historii cudzoziemiec od cza-
sów Moliera. Rola Bühla w „Trudnym 
człowieku” Hugo von Hofmanstah-
la w paryskim Theatre National de la 
Coline przyniosła mu nadawany przez 
zrzeszenie francuskich krytyków tytuł 
najlepszego aktora sezonu. 
Jego aktorstwo określano jako chłod-
ne, logiczne, matematyczne. Podobnie 
jak Laurence Olivier budził w widzach 
zainteresowanie i fascynację, ale nie 
sympatię. Andrzej Seweryn nie kokietu-
je. Jego role to tytaniczna praca. Każdy 
szczegół, gest, zawieszenie głosu ma 
swój powód i uzasadnienie. Nic nie jest 
przypadkowe.

Zawodu aktora nie da się zdefiniować. 
Nie intelekt jest gwarancją powodzenia 
w aktorstwie. Często, przeciwnie, on 
przeszkadza. To zawód pełen sprzecz-
ności. Czyż nie jest to rzecz tajemni-
cza, że publiczność na widok jednego 
aktora milknie, a nie zauważa wejścia 
innego. Moim ABC aktorstwa jest tekst 
Hamleta: ‚Zastosuj akcję słów, a słowa 
do akcji, mając przede wszystkim to na 
względzie, abyś nie przekroczył granic 
natury, wszystko bowiem, co przesa-
dzone, przeciwne jest zamiarowi teatru, 
którego przeznaczeniem jest – jak było 
dawniej – służyć niejako za zwierciad-
ło naturze’. Praca wykonywana z myślą 
o innych jest warunkiem dobrego wyko-
nywania zawodu. Toteż ona jest moją, 
swego rodzaju, religią. 
Z wywiadu dla „Dziennika Bałtyckie-
go”.fo
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Na krośnieńskiej scenie zobaczymy 
monodram Andrzeja Seweryna „Wo-
kół Szekspira”, który jest spotkaniem 
z fragmentami najsłynniejszych arcy-
dzieł (wśród nich znajdą się między in-
nymi Hamlet, Makbet, Romeo i Julia, 
Otello, Burza, Henryk V czy Sen nocy 
letniej). To uniwersalna historia o czło-
wieku, który przeżywa swoje prywatne 
(a przecież wpisujące się w powszechne 
doświadczenia) dramaty i radości, re-
jestr uczuć – miłości rozpaczy, zazdro-

ści czy smutku, pamięć o cechach cha-
rakteru, które komplikują egzystencję 
– to wszystko znajdzie się w monodra-
mie Andrzeja Seweryna. Ponadczasowy 
Szekspir może być wciąż odkrywany na 
nowo, a znane doskonale nie tylko hu-
manistom wątki i motywy będą współ-
grać ze sobą i podlegać reinterpretacjom 
podczas tego niezwykłego przedstawie-
nia. 

Małgorzata Baranowska-Mika

W Centrum Edukacji i Pracy Mło-
dzieży w Krośnie w ramach programu 
„Młodzież w działaniu” w dniach 8 -14 
kwietnia br. realizowano projekt wy-
miany polsko-litewskiej „Śladami Ada-
ma Mickiewicza”. Celem projektu było 
promowanie obywatelstwa europejskie-
go wśród młodzieży, poszanowanie dru-
giego człowieka, rozwijanie poczucia 
solidarności oraz pogłębienie wzajem-
nego zrozumienia między młodzieżą 
polską i litewską. Projekt miał zachęcić 
młodzież do budowania klimatu zaufa-
nia i chęci współpracy w grupie, do na-
wiązania osobistych kontaktów, które 
w przyszłości będą kontynuowane.
W projekcie brało udział 16 osób. Przez 
7 dni uczestnicy spotykali się z kulturą, 
obyczajami i na bieżąco przygotowywa-
li informacje oraz robili zdjęcia, które 
zostaną zawarte w kronice projektu. 
Podczas wspólnych warsztatów odby-
wających się w Środowiskowym Hufcu 
Pracy młodzież zapoznała się z histo-
rią Adama Mickiewicza, który łączy ze 
sobą Polskę i Litwę, z miejscami zwią-
zanymi z Mickiewiczem. Podczas „Wie-
czoru kultury litewskiej” i „Wieczoru 
kultury polskiej” grupy zaprezentowały 

typowe dla kraju partnera zwyczaje oraz 
ciekawostki dotyczące regionu (obycza-
je, tradycje, pieśni, wydarzenia histo-
ryczne i kulturalne). Zwieńczeniem pro-
jektu było przedstawienie teatralne jed-
nego z utworów Adama Mickiewicza. 
Projekt finansowany ze środków KE w ra-
mach programu „Młodzież w działaniu”, 
a organizatorami byli: Podkarpacka Woje-
wódzka Komenda OHP w Rzeszowie, Cen-
trum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kroś-
nie, Środowiskowy Hufiec Pracy w Krośnie, 
partnerem było Stowarzyszenie Polaków 
Kiejdan na Litwie.

Tekst i fot. W. Turek
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ŚLADAMI ADAMA MICKIEWICZA

Fragment inscenizacji Dziadów w wykonaniu 
młodzieży litewskiej
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Kraj uśmiechu, wspaniałych ludzi, świe-
żo wyciśniętego soku pomarańczowego 
i całej gamy różnorodnych krajobrazów. 
Irak przez większość Polaków kojarzony 
jest z wojną, zamachami bombowymi, 
ropą naftową i Saddamem Hussajnem. 
Tak media narysowały obraz tego kraju, 
który po przekroczeniu granicy w pół-
nocnej części okazuje się być zupełnie 
inny. Region Kurdystanu w większości 
zamieszkały jest przez Kurdów, którzy 
dzięki determinacji po krwawych kon-
fliktach stworzyli największy naród 
świata bez własnego państwa. W 2005 
roku nowa konstytucja Iraku usankcjo-
nowała istnienie Kurdyjskiego Rządu 
Regionalnego posiadającego pełną we-
wnętrzną autonomię. Stolicą autonomii 
zajmującej 3 prowincje na północnym - 
wschodzie kraju jest Erbil. Na miejscu 
jednak możemy spotkać się z innymi 
nazwami np. Arbil, Irbil, Arbela czy 
Hewler w języku kurdyjskim. Erbil to 
jedno z najstarszych miast świata za-

mieszkałe nieprzerwanie od ponad 7 
tysięcy lat (niektóre źródła podają 8 tyś. 
lat); w pobliżu odnaleziono ślady nean-
dertalczyków. Leży ok. 80 km od Mosu-
lu, który jest jednym z najniebezpiecz-
niejszych miast w Iraku, a jednak Erbil 
to nie tylko stolica Kurdystanu, ale też 
oaza bezpieczeństwa i spokoju w całym 
Iraku. Ulice przepełnione uśmiechnię-
tymi ludźmi, bazarami, wózkami z set-
kami pomarańczy, na miejscu możemy 
delektować się świeżo wyciśniętym so-
kiem oraz pięknymi, ogromnymi parka-
mi. Jeden z nich został zorganizowany 
na poligonie wojskowym należącym do 
armii Saddama Husajna.
Przyjeżdżając tu musimy jednak przy-
gotować się na niespotykane w Europie 
atrakcje wizualne. Między innymi na 
widok karabinów kałasznikow, które 
świecą na mundurach tutejszego woj-
ska oraz policji. Sama jazda przez kraj 
budzi poczucie jakbyśmy byli uczestni-
kami działań wojennych, a to za spra-

Iracki Kurdystan
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wą dużej ilości wojska. Przed każdym 
miastem przejeżdżamy przez „granicę”, 
na której obowiązkiem jest pokazanie 
dokumentów uzbrojonym żołnierzom 
– peszmergom, którzy dbają o bezpie-
czeństwo kraju. Jednak policja i wojsko 
są niezwykle przyjaźnie nastawione do 
mieszkańców jak i do turystów.
Dla fotografów Kurdystan jest miej-
scem, które obowiązkowo należy od-
wiedzić. Znalezienie się wśród ludzi 
z aparatem jest niezwykłą przygodą. Co 
ciekawe przygoda ta jest nie tylko dla 
nas fotografów, ale również dla miesz-
kańców tego regionu. Kurdowie są nie-
zwykle przyjaznym narodem i często 
bywa, że więcej oni zrobią nam zdjęć 
niż my zdołamy zrobić im. Musimy się 

też przygotować na rozmowy, wspólne 
picie herbaty czy palenie sziszy.
Rząd Regionalny Kurdystanu z roku 
na rok ułatwia dostęp do tej części pań-
stwa oraz do wszelkich atrakcji tury-
stycznych. Choć według standardów 
międzynarodowych oferta nie jest tak 
bogata jak w innych krajach, to z pew-
nością za kilka lat Kurdystan może stać 
się jednym z ważniejszych punktów tu-
rystycznych na mapie świata. Wszystko 
za sprawą oszałamiających krajobrazów, 
życzliwych ludzi i słońca.

 Tekst i zdjęcia Łukasz Grudysz

Autor jest filmowcem, fotografikiem, 
podróżnikiem, fascynatem kultury kar-
packiej i nieco dalej - bałkańskiej. Swo-
je pasje i fascynacje kulturowe zręcznie 
miksuje czego efektem są cykle fotogra-
fii, filmy dokumentalne i opracowania 
multimedialne ze wspólnym mianowni-
kiem „podróż przez życie, a może raczej 
życie to podróż”. Nigdzie nie porusza 
się bez plecaka pełnego sprzętu, nie za-
biera ze sobą map, a ustalone trasy za 
każdym razem przemierza inna drogą. 
Ur. 1984 r. w Krośnie, od 15. roku życia 
jest członkiem Fotoklubu RCKP.
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12 marca 2007 parlament węgierski 
przyjął deklarację uznającą 23 marca 
Dniem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej. 
Analogiczną uchwałę 16 marca 2007 
podjął przez aklamację Sejm RP.
Sympatia Polaków do Węgrów opiera-
ła się na głębokim przekonaniu o po-
dobieństwie charakterów narodowych 
polskiego i węgierskiego. Zrodziło się 
z tego przysłowie, które mówi o specjal-

nym związku między dwoma europej-
skimi narodami i jest ewenementem nie 
mającym podobieństw. Pierwotny tekst 
miał następujący zapis: „Węgier, Polak 
dwa bratanki i do konia i do szklanki. 
Oba zuchy, oba żwawi, niech im Pan 
Bóg błogosławi.
Wspólne losy obu narodów przyczyniły 
się do powstania wielu stowarzyszeń, 
organizacji naukowych i kulturalnych. 

Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
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Jednym z nich jest Stowarzyszenie 
PORTIUS z Krosna. Miasto Krosno 
również od wielu lat z powodzeniem 
prowadzi wymianę kulturalną z miasta-
mi Zalaegerszeg i Sárospatak. Na kroś-
nieńskim rynku podczas letnich imprez 
oklaskiwane są węgierskie zespoły folk-
lorystyczne, a nasze zespoły prezentują 
się z różnych okazji u przygranicznych 
partnerów. Po obu stronach granicy or-
ganizowane były m.in. wystawy szkła, 
rzeźby, malarstwa. 
Z okazji Dnia Przyjaźni Polsko -Wę-
gierskiej 22 marca br. w Kolegium Kal-
wińskim w Sárospatak otwarta została 
wystawa fotografii Łukasza Grudysza 
członka Fotoklubu RCKP, zatytułowana 
„Paryskie ulice”. W uroczystości otwar-
cia wziął udział Zygmunt Rysz – Na-
czelnik Wydział Kultury, Sportu i Tu-

rystyk UM Krosna oraz przedstawiciele 
Fotoklubu RCKP. Inicjator i jednocześ-
nie organizator tej uroczystości, Vadim 
Vozdvizhensky zrobił gościom z Krosna 
miłą niespodziankę. Otóż w miejscowej 
szkole podstawowej odbyło się spotkanie 
z dziećmi, które na podstawie polskich 
bajek przygotowały wystawę rysunków. 
Z kolei w artystycznej szkole Józefa 
Csetneki zapoznali się z osiągnięciami 
studentów oraz możliwościami wymia-
ny doświadczeń z polskimi kolegami. 
Przyjaźń ta pozwala dzielić się szlachet-
nymi wartościami sąsiadujących z sobą 
kultur. W maju br. roku w Regionalnym 
Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie 
obejrzymy interesującą wystawę rzeźby 
Tibora Sárosi z Ardó.

 Wacław Turek

W poprzednim numerze „Crosceny” 
ukazała się ciekawa notka biograficzna 
o mistrzu krośnieńskiej fotografii, Wła-
dysławie Niepokoju. Mając możność, 
w latach chłopięcych poznać go osobi-
ście, jako dalszego krewnego, przywołu-
ję dziś z pamięci jego charakterystyczną 
fizjonomię, niski, ciepły głos, ozdobiony 
często ironicznym uśmiechem i resztki 
wspomnień o odległych, trudnych po-

czątkach jego pracy w małym atelier na 
ulicy Franciszkańskiej w Krośnie, gdzie 
wiernie pomagała mu urocza żona, 
Olga. Bowiem był on nie tylko dobrym 
rzemieślnikiem w swym fachu, ale i ar-
tystą tej profesji, z wyczuciem i kun-
sztem wykonującym swoją pracę.
To u niego przecież, w latach siermięż-
nego PRL-u fotografowało się całe Kros-
no, wykonując szeroki wachlarz czarno-

Krosno sprzed pół wieku – historia jednej fotografii
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-białych konterfektów, począwszy od 
fotografii z chrzcin, pierwszej komunii, 
ślubów czy pogrzebów, przez uroczy-
stości państwowe, imprezy kulturalne, 
do zdjęć legitymacyjnych wszelkiego 
rodzaju, itp.
Przeglądając niedawno domowe archi-
wum, udało się odszukać dość niety-
powe jak dla Niepokoja zdjęcie Krosna 
z tzw. lotu ptaka, czyli z samolotu, ja-
kim był tzw. „kukuruźnik” – dwupła-
towy AN-2, z krośnieńskiego lotniska. 
Na takie zdjęcie lotnicze autor musiał 
uzyskać wówczas odpowiednie pozwo-
lenie odpowiednich władz. Wprawdzie 
fotografia ta nie ma dokładnej daty, bo 
na odwrocie widnieje tylko mała fioleto-
wa pieczątka „FOT. NIEPOKÓJ. KROS-
NO”, niemniej jednak na podstawie 

oglądanych szczegółów obrazu można 
pokusić się o datowanie jej na lata sześć-
dziesiąte ubiegłego wieku.
Bardzo ciekawa kompozycja kadru 
krośnieńskiej starówki, z zachowaniem 
fundamentalnej zasady trzech planów, 
skłania do pobieżnej nawet analizy 
przedstawionych detali naszego miasta 
z tej odległej perspektywy. Można po-
kusić się o retrospektywną interpretację 
zmian oblicza Krosna, choćby na pod-
stawie obrazu obiektów, których wtedy 
jeszcze nie było.
Nie istnieje jeszcze bryła szkoły mu-
zycznej przy ul. Paderewskiego (wów-
czas Marksa), a w miejscu tym stoją na 
wzgórku drewniane chałupy. Brak jest 
pawilonu sportowego przy Szkole Pod-
stawowej nr 6, a boisko sportowe tej 
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szkoły dopiero powstaje. Placyk na ul. 
Franciszkańskiej ukazuje budyneczek 
starej stacji benzynowej, z dwoma dys-
trybutorami. Brak jest nowego komplek-
su klasztoru oo. Franciszkanów. Rynek 
z niewielkim ruchem kołowym – oso-
bowym i ciężarowym. Wejście na wały 
od ulicy Podwale otwiera nieistniejący 
już dziś budynek Poradni Skórnej, jako 
część kompleksu budynków dawnej 
ubezpieczalni. 
Jest już osiedle przy ulicy Kolejowej, ale 
osiedle przy Naftowej dopiero powstaje. 
I tak dalej.. Resztę pozostawiam wyob-
raźni i pamięci czytelników, zachęcając 
do dalszych poszukiwań.
Tak oto, wykonana mistrzowską ręką, 
jedna stara fotografia miłego sercu mia-

sta, może przywołać tyle sentymental-
nych wspomnień i wzruszających skoja-
rzeń z przeszłości…
A na koniec jeszcze tylko ten fragment 
wiersza Iwaszkiewicza :

Czasem w małym miasteczku, na brzegu rze-
czułki,
Przywalą cię wspomnienia młodzieńczo-
-dziecinne.
Zapach ciastek w piekarni, chrupki posmak 
bułki,
Takie same jak dawniej, ale jakże inne… 

Zamkniesz oczy i wszystko na nowo
Sonatiną Mozarta na szkolnym popisie
I łzami połkniętymi. A otworzysz oczy,
Śpią domy, i pomyślisz, że to
wszystko śni się.

Stanisław Klimek

Od końca XIX wieku po rok 1939 krośnianie zawsze niezwykle uroczyście ob-
chodzili kolejne rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz przypadające 
w tym dniu święto Matki Bożej Królowej Korony Polskiej.

Uroczyste obchody 118. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączone ze świętem Matki Bożej 
Królowej Korony Polskiej na krośnieńskim Rynku – 1909 rok. 



VII PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ 
KROŚNIEŃSKICH SZKÓŁ 
fot. P.Matelowski
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Manifestacja na Rynku

Część artystyczna na placu – dziedzińcu „Sokoła”

Obchody Konstytucji 3 Maja w Krośnie w 1917 roku.



Popołudniowe wycieczki poza miasto – Kościółek św. Wojciecha
Ze zbiorów Zbigniewa Więcka
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E Jan Belcik mieszka w Krośnie. Autor 
zbiorów wierszy: W cieniu Cergowej 
(1989), Fotografie (nie)przypadkowe 
(1995), Incognito (2001), Inne cienie 
(2009). Jak pisze Stanisław Dłuski: poeta 
pokorny wobec tajemnic czasu i życia, 
nie chce być tylko bezwolnym i naiw-
nym konsumentem kultury masowej. Po-
dejmując „klasyczne zapasy z Naturą”, 
nie szuka w niej taniego ukojenia, jest 
ona raczej wyzwaniem, tajemnicą, bywa 
wzruszeniem, rodzi eschatologiczne re-
fleksje i bolesne pytania. Liryzm Becika 
nie jest też wolny od ironii, autoironii, 
szczypty humoru. Liryczny stoik o wraż-
liwości ekologicznej i ewangelicznej – to 
chyba najlepsza formuła do opisania po-
stawy poetyckiej autora…  Jego wiersze 
były tłumaczone na węgierski, słowacki 
i serbski. Jest członkiem Klubu Litera-
ckiego RCKP. 
Biblioteka Nowej Okolicy Poetów – tom 
26, Rzeszów 2012
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W trzydziestą rocznicę nadania Hufcowi 
ZHP Krosno imienia Jana i Stanisława 
Magurów (1983-2013), piórem harcmi-
strzów krośnieńskich: Henryka Boga-
cza, Adama Krzanowskiego, Wacława 
Miki, Andrzeja Prugara, ukazało się 
wydawnictwo pt. Harcerskie biografie, 
w którym zawarto biogramy krośnień-
skich działaczy harcerskich: Zbigniewa 
Franka, Janiny Gładysz, Rodziny Go-
netów z Korczyny, Zbigniewa Krów-
ki, Józefa Kusiby, Bolesława Nowaka, 
Zygmunta Siegla, ks. dr Gerarda Szmy-
da, Jadwigi Więcek, Jana Winiarskie-
go. Opisy życia i pracy wymienionych 
w wydawnictwie działaczy harcerskich 
uzupełniono bogatą ikonografią. Prezen-
towane wydawnictwo jest historycznym 
przesłaniem autorów i wyrazem hołdu 
dla pracy i działalności wielu harcer-
skich instruktorów Hufca ZHP Krosno. 

Drugą pozycją wydawniczą jest opra-
cowanie historyka wychowania i dzia-
łacza harcerskiego, harcmistrza Adama 
Krzanowskiego pt. Listy do harcerzy 
z Krosna. Opracowanie to poświęco-
ne jest pamięci Emilii Magury, matki 
patronów Hufca ZHP Krosno, harce-
rzy i żołnierzy AK Podkarpacia. Autor 
przedstawił trzydzieści listów pisanych 
od serca, przez Emilię Magura, do har-
cerzy z Krosna, od momentu przyjęcia 
za patronów Hufca ZHP w Krośnie, 
Jana i Stanisława Magurów. Warto po-
chylić się nad tą publikacją i zastanowić 
się nad wartościami wynikającymi z ich 
treści. Oba prezentowane wydawnictwa 
ukazały się nakładem autorów w Kroś-
nie 2013 r. Oprawę i druk zapewniła 
drukarnia Chemigrafia - Michała Łu-
czaja. 

Adam Krzanowski
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Andrzej Potocki - ur. 1947 w Ry-
manowie. Pisarz, dziennikarz, autor 
reportaży telewizyjnych, z wykształ-
cenia historyk i animator kultury. 
Absolwent Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej w Rzeszowie oraz UJ w Kra-
kowie. W latach 1991– 93 był redak-
torem naczelnym dziennika A-Z. Od 
roku 1989 uprawia zawód dziennika-
rza reportażysty. Publikuje w prasie 
regionalnej i ogólnopolskiej, reali-
zuje materiały filmowe dla telewizji. 
W TVP ukazało się ponad czterysta 
jego filmów, reportaży i felietonów. 
Jest autorem ponad 20 książek i to-
mików poezji, w tym ośmiokrotnie 
już wydanej „Księgi legend i opowie-
ści bieszczadzkich” i czterokrotnie 
wznawianej „Madonny bieszczadz-
kie”. W swojej twórczości preferuje 
tematykę bieszczadzką. Zajmuje się 
także historią regionalną społecz-
ności żydowskiej i ruskich grup et-
nicznych, zamieszkujących Podkar-
pacie. Jest laureatem wielu nagród 
za reportaże. Jego dorobek filmowy 
został wyróżniony m.in. na między-
narodowych festiwalach. Laureat na-
grody głównej im. Franciszka Kotuli 
za publikacje dotyczące Bieszczadów 
w 2000 roku i nagrody Marszałka 
Województwa Podkarpackiego 2006 
za całokształt twórczości.

MADONNA BIESZCZADZKA 
 
Szukałem Jej w świątyniach 
na ołtarzach 
Znalazłem 
w pustym oczodole 
przydrożnej kapliczki 
w zdziczałych jabłoniach 
na cmentarzu 
zmienionym w pastwisko 
 
Zamiast Dzieciątka 
trzymała w dłoniach 
krzyż męczeństwa 
na którym umarły 
ruskie wsie 
 
Nie proś dla nich 
u Syna 
o łaskę zmartwychwstania 
 
Jedna śmierć wystarczy

MADONNA Z BOJKOWSKIEGO 
CMENTARZA

Znalazłem Cię leżącą
w pokrzyw koronie parzącej
w rdzę otuloną

Zdrowaś Mario
z żelaznego odlewu
będę się modlił
za Tobą
teraz i w godzinie mojej śmierci

Amen.
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ŻERNICKA MADONNA

Nie ustrzegłaś
Mario
świętych ikon przed zagładą
ludzi przed śmiercią
domów przed ogniem
przed zdziczeniem sadów

ludzi przed ludźmi

Z domów ani śladu
z płotów ani śladu
była wieś – nie ma wsi

Z wioskowego cmentarza
już nikt nie zmartwychwstanie
w pamięci potomnych
Wstaw się za nimi
i odmów razem ze mną
Wieczne Odpoczywanie
i Zdrowaś Mario

Nigdy Cię nie spotkałem
lecz wierzę
że ocalałaś z pogromu
Kiedy zamyślony nostalgią
odchodzę z cerkwi ruiny
odprowadzasz mnie
aż pod drzwi mojego domu
moja Madonno zmyślona

MADONNA Z MODLITEWNIKA 
MOJEJ BABCI

U kresu życia
zapytała
z jaką pamiątką po niej
chciałbym pozostać

Podaruj mi modlitewnik
babciu
Więc rozkazała
by po jej śmierci
modlitewnik
który dostała od swojej matki
mnie przypadł w spadku

W modlitewniku
oprawnym w skórę
z krzyżem złoconym
znalazłem wycięte z gazety
zdjęcie Madonny w koronie
Skąd tak liche zdjęcie
w tej bogatej księdze

Nigdy już zapewne
niczego się nie dowiem
o tej Madonnie gazetowej
Madonnie z sanktuarium
serca mojej babki

MADONNA ROSIOWEJ

jest
dostojna jak księżniczka
z baśni dla dzieci

a On prawie nagusieńki
podwórkowy urwis
chcący uwolnić się
z matczynego objęcia

Jeszcze chwila
i pobiegnie z gromadką
wiejskiej hałastry
skakać przez rów na łące
Czemu Twoje spojrzenie matko
jest takie karcące
To jeszcze dziecko
niech się pobawi
dopóki nic o nim nie wie
ten świat
plugawy

 opr. W. Turek
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Formacja bluesowa Los Agentos zwy-
ciężyła na międzynarodowym festi-
walu Blues Aperitiv, który odbywa się 
w miejscowości Šumperk w Czechach. 
Grupa była jedynym reprezentantem 
Polski. Założycielem zespołu jest kroś-
nianin Robert „Los Agentos” Lenert 
(harmonijki, wokal), kompozytor i au-
tor tekstów znacznej części utworów, 
jeden z pomysłodawców Galicja Blues 
Festival. W skład zespołu wchodzą tak-
że: Bożena Mazur (wokal, instrumen-
ty perkusyjne), Andrzej Serafin (nord 
wave, udu, darbuka, multiperkusja, kij 
deszczowy, cajón), Stanisław Grela 
(gitary). Artyści grają autorskie kompo-
zycje z obszaru world music z nalecia-
łościami desert- bluesa, jazzu, ambien-

Los Agentos laureatem festiwalu bluesowego

tu, nu-bluesa, neopsychodelii i muzyki 
alternatywnej. Jesienią 2013 roku zespół 
zagra podczas koncertu galowego Blues 
Alive, który odbędzie się w Czechach 
i w Polsce.

21 marca, w finale 25 edycji Konkursu 
Piosenki Obcojęzycznej „Love me ten-
der” rozgrywanego w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Jaśle wzięło udział 45 
wokalistów z Podkarpacia i Małopolski. 
Nagrody wyśpiewały sobie wokalistki 
Studia Piosenki SWING z Regionalne-
go Centrum Kultur Pogranicza w Kroś-
nie. Aleksandra Kozubal – I miejsce 
w kategorii gimnazjum – zachwyciła 
jury wykonaniem piosenki „Jar of he-
arts” przy własnym akompaniamencie 
na fortepianie, a Aleksandra Mielca-
rek wyróżnienie za piosenkę „You give 
me some time”. Natalia Niedziela wy-
śpiewała II miejsce w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych piosenką „I have 
nothing”, Marta Stadler – w tej samej 
kategorii – III miejsce piosenką „Wise 
enough”. 

Sukcesy zespołów artystycznych RCKP

Na zdjęciu Marta Stadler
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fot. P. Matelowski

6 kwietnia br. w Tarnobrzeskim Domu 
Kultury odbył się finał XIII Konkursu 
Piosenki Angielskiej. W zmaganiach 
konkursowych wzięło udział 45 wokali-
stów, wokalistek oraz zespoły z Podkar-
pacia, którzy zostali podzieleni na cztery 
kategorie wiekowe. Wśród zwycięzców 
znalazło się dwoje wokalistów Studia Pio-
senki Swing z RCKP w Krośnie. 

W kategorii klas I - III szkół podsta-
wowych III nagrodę wyśpiewał Ignacy 
Błażejowski. Wśród gimnazjalistów 
najlepsza okazała się Aleksandra Miel-
carek, która zdobyła I nagrodę. Sukce-
sy Studia Piosenki Swing są efektem 
wspólnej pracy niezwykle zdolnych 
młodych ludzi i ich opiekunki - Lucyny 
Durał.

9 kwietnia w Domu Kultury „Mors” 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Dę-
bicy odbył się V Podkarpacki Prze-
gląd Dziecięcych i Młodzieżowych 
Zespołów Tanecznych Złoty Gryf 
2013. Zespół Taneczny KLEKS 
otrzymał dwa wyróżnienia. W kate-
gorii 7-12 lat KLEKS II za układ 
„Przesyłka z Afryki”. W kategorii 
13–18 lat KLEKS I, który zatań-
czył dwa układy „F- 1” i „Tajemnica 
opuszczonego sklepu”. Instruktora-
mi i choreografami zespołu są: Da-
gmara Krzanowska – Szelc i Paulina 
Leśniak.

Na 31. Ogólnopolskich Konfronta-
cjach Teatrów Młodzieżowych (11- 14 
kwietnia 2013) spektakl ONO Teatru 
itd... zdobył wyróżnienie i Nagrodę 
Łódzkiego Kuratora Oświaty. 
Organizatorem Konfrontacji było 
Centrum Kultury Młodych w Łodzi. 
W spektaklu wykorzystano teksty 
własne, Grzegorza Śmiałka i Doro-
ty Terakowskiej. Pomysł, scenariusz, 
inscenizacja, scenografia i kostiumy, 
dobór muzyki i układ choreograficzny 
jest zespołowy. Pomoc reżyserska i in-
scenizacyjna oraz opieka artystyczna 
- Henryk  Wichniewicz. Występują: Be-
ata Kaczor, Patrycja Blania, Katarzy-

na Brymerska, Karolina Mięsowicz, 
Nina Rachwał, Diana Weis.
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Taka myśl często ostatnio towarzyszy mi 
w pracy. Pojawia się ona, gdy otrzymuję 
telefony i e-maile informujące o sukce-
sach uczniów i absolwentów naszej szko-
ły. Niedawno otrzymałem wiadomość 
o zdobyciu III nagrody w konkursie 
Fundacji REPI przez Krzysztofa Bryne-
ckiego. Absolwent z 2000 r. wykonał ko-
miks, który bardzo spodobał się jurorom. 
Aktualnie Krzysztof jest pracownikiem 
krośnieńskiego BWA i czynnym twórcą. 
Gratuluję nagrody i życzę dalszych suk-
cesów. Takie same życzenia kieruję do 
piątki absolwentów, których prace zagoś-
ciły w lutym br. w „Piwnicy Pod Cienia-
mi”. Edyta Dufaj, Tomek Tajak, Domi-
nika Jasińska, Joanna Florek i Magda 
Szyszlak to absolwenci sprzed 5 lat. 
Obecnie kończą studia na krakowskich 

W X edycji Konkursu fotograficznego 
„Teatr życia” organizowanego przez Ra-
dio Plus Opole wzięło udział ponad 600 
osób z Polski i Białorusi. W kategorii 
wiekowej powyżej 17 lat wyróżnienie 
otrzymał Tomasz Okoniewski z Kor-
czyny za pracę „Nasze podwórko”. Wy-
różniony także za cykl prac „W obiek-

tywie węglarza” w 18. edycji Konkursu 
fotograficznego „W obiektywie 2012”, 
którego organizatorem jest Ośrodek 
Kultury Plastycznej w Kaliszu. Na ten 
konkurs nadesłano 340 prac 69 autorów. 
Są to kolejne i zapewne nie ostatnie na-
grody dla tego fotografika, członka kroś-
nieńskiego Fotoklubu RCKP.

opr. ab

Wyróżnienia w fotografii

Jak miło
uczelniach. Zajmują się malarstwem, 
fotografią, rzeźbą, grafiką, konserwacją 
dzieł sztuki. Wspólnie uczestniczą w wy-
stawach, plenerach i konkursach. Łączy 
ich przyjaźń i zainteresowania. Prezento-
wana wystawa była wspaniała, a jeszcze 
wspanialsza była atmosfera podczas wer-
nisażu. Takie spotkania, takie rozmowy 
są największą nagrodą za pracę. 
Pragnę wspomnieć o jeszcze jednym 
sukcesie naszego absolwenta. Janusz 
Jasiński ukończył ASP we Wrocławiu. 
Znalazł się wśród wyróżnionych autorów 
prac magisterskich. Od 4 lat gdańska ASP 
organizuje wystawę najlepszych prac 
dyplomowych. Do wystawy rokrocznie 
zapraszane są akademie sztuk pięknych 
z Gdańska, Katowic, Krakowa, War-
szawy, Łodzi, Wrocławia i Uniwersytet 
Artystyczny z Poznania. Każda uczelnia 
mogła zaprezentować dyplomowe prace 
magisterskie. W tej edycji zgłoszono 27 
prac. Janusz Jasiński otrzymał wyróż-
nienie honorowe za rzeźbę zatytułowaną 
„Ukryte geometrie. Forma z wykorzysta-
niem geometrycznej siatki przestrzeni”. 
Gratuluję Januszowi sukcesu i myślę, że 
jeszcze nie raz będziemy mogli podzi-
wiać jego nowe prace i cieszyć się z ko-
lejnych osiągnięć.

Zbigniew Gleń
Na zdjęciu Krzysztof Brynecki
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BWA

Wyroby unikatowe i snycerstwo to dwie 
specjalizacje zawodowe, w zakresie któ-
rych kształcą się uczniowie krośnień-
skiego Liceum Plastycznego. Cztery lata 
nauki owocują pracami dyplomowymi 
wykonanymi pod okiem wymagających 
pedagogów. Próg umiejętności jest za-
wsze ustawiony wysoko, aby wiedzę i ta-
lent młodych plastyków zaprezentować 
w sposób jak najbardziej profesjonalny. 
Liceum w Krośnie jest szkołą z niemałą 
już tradycją. Absolwenci tej szkoły w co-

raz większym stopniu kontynuują naukę 
na wyższych uczelniach. Coraz więcej 
z nich pozostaje na tychże uczelniach 
w roli wykładowców. Prace dyplomowe 
zwykle są „perełkami” dobrego smaku 
i wyśmienitym przykładem sztuki użyt-
kowej. Umiejętności projektowe dyplo-
mantów Liceum zawsze zasługują na 
uwagę koneserów sztuki – jakże często 
są to wyroby, które po prostu chciałoby 
się mieć u siebie w domu.

Marek Burdzy

Urodziła się w 1967 r. w Wisznicach 
na Podlasiu. W Nałęczowie ukończy-
ła Państwowe Liceum Sztuk Plastycz-
nych. Studiowała w latach 1988 – 1994 
na Akademii Sztuk Pięknych im. I. E. 
Repina w Petersburgu na Wydziale Ma-
larstwa i Konserwacji – specjalizacja 
ikona.
„…Podobnie jak Jerzy Nowosielski, naj-
wybitniejszy polski artysta wypowiada-
jący się językiem form, symboli i zna-
czeń wywiedzionych z ikony, tak i ona, 
wyszedłszy z kanonicznego jej pisania, 
weszła w obszar sztuki głęboko osobi-
stej, opartej na jej własnym, jednostko-
wym przeżyciu. I tak, jak ten wybitny 
artysta, i ona pojmuje ikonę jako dosko-
nałe połączenie abstrakcji z figuracją 
i ich wzajemne dopełnienie. Lecz No-
wosielski zwracał się przede wszystkim 
ku intelektem – i wiarą – zgłębianej idei 
i z nią związanym treściom, i materię 

20 kwietnia – 17 maja
„Dyplom” Liceum Plastycznego w Krośnie

26 kwietnia – 24 maja
Małgorzata Dawidiuk – ikony

farby i podobrazia, traktując jako ko-
nieczny nośnik, redukował do niezbęd-
nego minimum. Małgorzata Dawidiuk 
natomiast zawierza intuicji, popartej 
wieloletnim obcowaniem z fizyczną 
materią ikony i skupia się na sensach 
zawartych w sensualnych, zmysłowych 
walorach plastycznego tworzywa. Tak 

Fragment - Ikona cień - M. Dawidiuk
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CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA

jak w malarstwie materii, poprzez nie 
wyraża własne emocje, przemyślenia 
i doznania – również te czysto duchowej 
natury. Swoje obrazy artystka nazywa 
„ikonami cieniami”. Mówi, że do po-
wstania cienia potrzebne są trzy elemen-
ty: światło, tło – i kształt, osoba; bryła 
materii pomiędzy nimi. Cień jest ulot-
nym i nietrwałym dowodem na wza-

jemną relację dwóch pozostałych. „Iko-
na cień” jest tak właśnie rozumianym 
„cieniem”: śladem oświecenia, prawom 
materii poddanej, cielesności człowieka 
przez Światło, intuicyjnie przeczuwa-
nym dowodem na istnienie Jego ema-
nacji.” Tak o autorce pisze Stanisława 
Zacharko, dyrektor BWA w Kielcach.

Marek Burdzy

W kwietniu Centrum Dziedzictwa Szkła 
uruchomiło realizowany po raz pierw-
szy na świecie projekt trójwymiarowych 
pokazów 3D-mappingu na trójwymia-
rowym malowidle zatytułowanym „The 
UnderGlass”, które powstało w pomiesz-
czeniu schodów ruchomych budynku, na 

O szkle w trójwymiarze
poziomie 4. Iluzjonistyczny obraz o po-
wierzchni 80 m2 jest jednym z zaledwie 
kilku takich dzieł wykonanych w techni-
ce trwałej na świecie. „The UnderGlass” 
przedstawia temat produkcji szkła w nie-
codziennym, nieco baśniowym ujęciu. 
Malowidło w ciągu dnia służy „zaba-

Od końca kwietnia Centrum Dziedzi-
ctwa Szkła prezentować będzie szklaną 
instalację artystyczną Tomasza Łączyń-
skiego „Tancerki pożarł smok zniszcze-
nia – Narodziny Smoka”, inspirowaną 
tańcem flamenco. Autor jest właścicie-
lem pracowni i galerii „Sztuka-Szkło”, 
od 1978 roku projektuje i wykonuje 
szklane obiekty o wyjątkowej sile wy-
razu. Nowe dzieła artysty przyjadą do 
Krosna, a stąd wyruszą na wystawę 
do Holandii. W Centrum Dziedzictwa 
Szkła odbędzie się ich światowa premie-
ra. Wernisaż wystawy odbędzie się 26 
kwietnia o godz. 18.00 w sali wystaw 
czasowych CDS. 

Dawid Iwaniec 

Flamenco w szkle

Fragment instalacji „Tancerki pożarł smok znisz-
czenia – Narodziny Smoka” autorstwa Tomasza 

Łączyńskiego (fot. materiały prasowe)
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wie”, gdyż technologia w jakiej zosta-
ło wykonane pozwala po nim chodzić, 
a przede wszystkim pozować do zdjęć, 
w które osoby fotografowane są idealnie 
wkomponowywane. W wiosenne sobo-
ty, po zmroku, obraz zyskuje natomiast 
drugie życie. Ożywiany jest poprzez 
trójwymiarowe projekcje. Jeden pokaz, 
trwający ok 6 minut, jest wielokrotnie 

zapętlony, tak aby zobaczyć go mogła jak 
największa liczba widzów, gdyż jedno-
razowo może go oglądać maksymalnie 
kilkanaście osób. Wstęp na pokazy jest 
bezpłatny. Wejście odbywa się od ulicy 
Legionów. Daty i godziny pokazów na 
stronie www.3d.miastoszkla.pl

Dawid Iwaniec

Gośćmi kwietniowej edycji byli Alicja 
Rapsiewicz i Andrzej Budnik, którzy 1 
lipca 2009 roku wyjechali z Polski w po-
dróż dookoła świata. 
Prelekcja, którą przedstawili, „Chi-
ny (nie)codzienne” to zbiór opowieści 
i zdjęć z czterech pobytów w Państwie 
Środka na przestrzeni jednej podróży, 
która trwała trzy i pół roku. Chiny, kraj 
ogromny - bardzo zróżnicowany spo-
łecznie i kulturowo, za każdym razem 
ukazywał podróżnikom inne, swoje obli-
cze. Wędrując starali się omijać wielkie 
miasta i wybierać te mniejsze, które jed-
nakże okazywały się być wielkości War-

MUZEUM RZEMIOSŁA - Piwnica PodCieniami

szawy. Chcieli być jak najbliżej ludzi, po-
znać ich troski i sukcesy, dni radosne i te 
smutne. Przez swoją otwartość i dociekli-
wość trafiali do chińskich domów i mieli 
okazję poznać ten kraj naprawdę od środ-
ka, z poziomu zwykłego mieszkańca. Na 
koniec pobytu przyszła największa próba 
- jak odnaleźć w dwumilionowym mie-
ście dwa skradzione rowery, na których 
jechali do Polski? 
Alicja Rapsiewicz i Andrzej Budnik prze-
jechali lądem całą Azję, po czym prze-
prawili się jachtem z Timoru Wschodnie-
go do Australii, gdzie przez 9 miesięcy 
podróżowali samochodem terenowym. 

Następnie wsiedli na pokład 
przypadkowo spotkanego 
jachtu i pływali nim przez 
4 miesiące (jako załoga) 
wśród rajskich wysp Indone-
zji. Gdy dotarli do Tajlandii, 
postanowili wsiąść na rowe-
ry i wrócić nimi do Polski 
przez Hong Kong, Japonię 
i góry Pamiru. 
Swoje spostrzeżenia i część 
przygód (nie tylko z Chin) 
opisują na blogu www.
loswiaheros.pl, 

Dorota Piwka

Krośnieńskie spotkania z podróżnikami
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KROśNIEńSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Halina Kurek ur. w Bóbrce, z wykształ-
cenia polonistka, ukończyła Studium 
Nauczycielskie w Przemyślu. Wydała 
pięć tomów poetyckich: „Progi” (2005), 
„Miejsca na własność” (2006), „Na wiel-
kim dniu” (2008), „Bawełniany motyl” 
(2010), „Dekoracje i jedwabie” (2012). 
Wielokrotnie nagradzana w konkursach 
literackich. Tom „Progi” został uznany 
przez rzeszowski oddział Związku Lite-
ratów Polskich za najlepszy debiut roku 
2005. Jej wiersze publikowane były w al-
manachach i prasie literackiej. Jest człon-
kiem Klubu Literackiego Regionalnego 
Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie 
oraz wiceprezesem ZLP O/Rzeszów.
Podczas marcowego spotkania Hali-
na Kurek mówiła o debiucie literackim 
i osobie, która pomogła jej znaleźć się 

w kręgu ludzi pióra: Wacławie Turku, 
krośnieńskim poecie, który prowadzi 
Klub Literacki w RCKP w Krośnie. 
Wspominała też współpracę z Józefem 
Janowskim, krośnieńskim poetą, arche-
ologiem, muzeologiem, autorze wstępów 
do trzech zbiorów poetyckich oraz z Bar-
barą Torbą, artystką z Przemyśla, która 
zilustrowała kilka zbiorów jej wierszy. 
Poezja Haliny Kurek jest bogata i różno-
rodna. W wierszach pojawiają się moty-
wy rustykalne. Poetka powraca do prze-
szłości, wspomina dom rodzinny i życie 
na wsi. Opisuje miejsca sobie bliskie: 
Duklę, Bóbrkę, Olchowiec. Pisze też 
wiersze miłosne. Tematem jej utworów 
są również współczesne wydarzenia oraz 
przeżycia religijne. 

Joanna Łach

10 kwietnia w Saloniku Artystycznym 
otwarto wystawę prac Andrzeja Ni-
ziołka, artysty z Rymanowa. Wernisaż 
rozpoczął się miłym akcentem muzycz-
nym. Na skrzypcach zagrała Helena 
Myszkal, uczennica ZSM w Krośnie. 
Natomiast Andrzej Niziołek i Robert 
Myszkal (artysta i pedagog socjotera-
peuta z Rymanowa-Zdroju) grali na gi-
tarach i śpiewali piosenki z repertuaru 
SDM-u.
Andrzej Niziołek urodził się w 1963 r. 
Jest emerytowanym nauczycielem. Jego 
przygoda z malowaniem zaczęła się 
przed kilku laty, po zakończeniu pra-
cy zawodowej. Akwarela jest dla niego 
wyzwaniem, któremu stara się sprostać. 

To pasja, która daje mu wiele satysfak-
cji.

Akwarele Andrzeja Niziołka

Spotkanie z Haliną Kurek

fot. archiwum KBP
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Artysta zawsze chciał zatrzymać klimat 
wyjątkowych miejsc i chwil, dlatego 
tematem jego prac są m.in. pejzaże be-
skidzkie. Najbardziej jednak lubi malo-
wać drewniane cerkwie, zachwyca go 
ich piękno i historia.
W folderze do wystawy Stanisław Wój-
towicz napisał:
Nie po raz pierwszy Salonik Artystyczny 
KBP jest miejscem debiutu. Andrzej Ni-
ziołek nie prezentował dotychczas swych 
prac szerokiej publiczności. Zapewne 
dlatego, że maluje od niedawna, a świa-
domość, jak wielki opór techniki musi 
jeszcze pokonać i jak wiele tajemnic 
warsztatu jeszcze odkryć – również nie 
pośpieszała do zaprezentowania wcale 
niemałego już dorobku. Andrzej Nizio-
łek nie uczył się malarstwa, nie stara się 

też naśladować mistrzów. Samodzielnie 
poszukuje środków artystycznego wy-
razu dla podziwu, jaki budzą w nim za-
bytki drewnianej architektury sakralnej, 
a szczególnie cerkwie.
Na wystawie zamieszczono ponad dwa-
dzieścia wizerunków cerkwi. Znawcy 
i miłośnicy tej architektury bez trudu 
rozpoznają zarówno te namalowane 
pastelowymi barwami, jak i te w odcie-
niach sepii, nie bez powodu nawiązują-
cych do starej fotografii. Trwają – tam 
i tu – mocniej osadzone w burzliwych 
dziejach tych ziem niż korzenie ota-
czających je drzew wrośnięte w grunt, 
z całą symboliczną wymową kształtów 
architektonicznych brył, konstrukcji da-
chów i kopuł…

Joanna Łach

Celem konkursu jest pogłębianie wie-
dzy dzieci i młodzieży o wszelkich 
zwierzętach żyjących wokół nas, w na-
szym szeroko pojętym ekosystemie 
a także kształtowanie gustów arty-
stycznych oraz rozwijanie uzdolnień 
plastycznych. Konkurs adresowany jest 
do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 
16 lat. Uczestnicy przygotowują pra-
ce w ramach lekcji szkolnych, bądź na 
zajęciach w placówkach wychowaw-
czych lub artystycznych jak również 

samodzielnie w domu. Przedmiotem 
zainteresowania uczestników Konkursu 
mogą być same postaci zwierząt, ludzie 
wraz ze zwierzętami, zwierzęta w swo-
im środowisku, intrygujące wydarzenia 
w których biorą udział zwierzęta. Pra-
ce należy przesłać do 17 maja 2013 r. 
na adres: Biuro Wystaw Artystycznych 
w Krośnie, ul. Kolejowa 1, 38-400 Kros-
no. Adres e-mailowy do ewentualnej ko-
respondencji: galeriakrosno@op.pl
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XVIII KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  
„JAKIE ZWIERZĘTA ŻYJĄ OBOK NAS ?”

Już po raz dziewiąty Punkt Informacji 
Kulturalno -Turystycznej Muzeum Rze-
miosła w Krośnie zaprasza do udziału 
w konkursie na koszulkę promocyjną 
miasta Krosna „Kochajmy KROSNO-

ludki”. Konkurs ma charakter otwarty 
i skierowany jest do wszystkich osób 
zajmujących się twórczością plastycz-
ną: artystów, uczniów oraz studentów 
szkół artystycznych, amatorów. Celem 

KONKURS NA KOSZULKĘ PROMOCYJNĄ MIASTA KROSNA  
„KOCHAJMY KROSNOLUDKI”
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konkursu jest wyłonienie najlepszego 
projektu graficznego, który zostanie 
umieszczony na koszulce promocyj-
nej Krosna. Koniecznym wymogiem 
regulaminowym jest wkomponowanie 
w grafikę hasła promocyjnego Krosna 
„Kochajmy KROSNOludki”. Poza tym 
ma kojarzyć się z Krosnem i wywoły-
wać pozytywne wrażenie. Zwycięski 
projekt będzie prezentowany na koszul-
kach promocyjnych miasta przez okres 
jednego roku. Ogłoszenie wyników 
konkursu odbędzie się podczas „Dni 

Na konkurs należy nadesłać 3 utwory 
o dowolnej tematyce w 3 egz. maszy-
nopisu, które dotąd nie były nagradza-
ne. Każdy utwór winien być opatrzony 
godłem, które winno występować na 
także na dołączonej kopercie zawiera-
jącej kartkę z imieniem i nazwiskiem, 
adresem autora, nr tel. (lub e-mail). Za-
prasza się również poetów ze środowisk 
polonijnych. Autorzy nagrodzonych 
i wyróżnionych prac zostaną poinfor-
mowani przez organizatora listownie 

Krosna – Miasta Szkła”, w dniach 15-
16 czerwca 2013 r. Prace konkursowe 
należy składać w Punkcie Informacji 
Kulturalno-Turystycznej (Rynek 5) do 
dnia 31 maja 2013 r. Szczegóły doty-
czące konkursu oraz regulamin dostęp-
ne są na stronach internetowych www.
muzeumrzemiosla.pl i www.krosno.pl 
(w zakładce Informacja turystyczna). 
Dodatkowe informacje można także 
uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 13 43 277 
07 lub pisząc na adres pikt@muzeu-
mrzemiosla.pl.

W festiwalu uczestniczą zespoły róż-
nych form tanecznych (z wyłączeniem 
zespołów ludowych) działające w szko-
łach, domach kultury, klubach tanecz-
nych, szkołach tańca. Zespoły oceniane 
będą w 3 kategoriach tanecznych - wi-
dowisko taneczne do 10 min. (zespół 
przedstawia wybrany temat w formie 
fabuły przy użyciu różnych technik ta-
necznych np. fragment przedstawienia, 
taniec mający formę opowieści), taniec 

nowoczesny do 4 min. oraz inne pro-
pozycje taneczne do 4 minut oraz w 3 
kategoriach wiekowych: 7-11 lat,12 -15 
lat, pow. 15 lat. Zgłoszenie wraz z kse-
ro dowodu wpłaty prosimy przesłać do 
3 czerwca 2013 r. na adres organizatora: 
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza 
38 - 400 Krosno, ul. Kolejowa 1 tel. 13 
43 218 98, e-mail: rckp@rckp.krosno.pl. 
Kata zgłoszenia i regulamin na www.
rckp.krosno.pl

III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA INTERMEDIUM, KROSNO 
26 CZERWCA 2013

lub telefonicznie. Organizator nie zwra-
ca nadesłanych prac i zastrzega sobie 
prawo do nieodpłatnej publikacji nagro-
dzonych wierszy. Prace należy nadsyłać 
do 30 czerwca 2013 r. na adres organi-
zatora: Regionalne Centrum Kultur Po-
granicza 38 - 400 Krosno ul. Kolejowa 1 
z dopiskiem Konkurs poetycki. Wręcze-
nie nagród odbędzie się we wrześniu br. 
podczas Jesiennej Biesiady Poetyckiej. 
Informacje tel. 13 43 218 98.

XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI O „LAMPĘ IGNACEGO 
ŁUKASIEWICZA”
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GALERIA JEDNEGO ZDJĘCIA  
Milan Filičko


