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Na okładce: Anna Moskal, grafika, tech. linoryt barwny (Pracownia Grafiki Tradycyjnej 
RCKP), str. 2 – 1. Wojciech Pszoniak podczas 9. Festiwalu Teatrów Młodzieżowych INNY 
(fot. P. Fiejdasz), 2. Patrycja Blania czyta wiersze na Wiosennej Biesiadzie Poetyckiej 
w RCKP, 3. Koncert...za kurtyną, na scenie RCKP - Agnieszka Łapka, Mirek Rzepa, Bro-
nisław Duży, 4. Noc Muzeów w Muzeum Misyjnym Sióstr Klawerianek w Krośnie, 5. Dni 
Krosna – koncert Lory Szafran w RCKP, 6. Otwarcie wystawy Plastyki Dzieci i Młodzieży 
Pogranicza Kredki w RCKP     Fot. 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.

HALINA KUREK 

O pięciu jaskółkach

Pięć jaskółek cięło jak brzytwą powietrze
potem szyły rozpruty błękit
góra - dół, góra - dół, pętelki
aż zupełnie zacerowany
nie przepuścił deszczu kropelki

Pięć jaskółek siedziało na drutach
jak półnuty i ósemki tworząc na pięciolinii
zapis letniej piosenki.
To główki przechylały, to oczka zamykały
wizytowe piórka prostowały.

Śmigła ptaszyno – co wnosisz szczęście i pokój
bądź w moim domu wdzięcznym lokatorem
ja tobie będę uchylać okienko wieczorem.
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EUROPEJSKA 
STOLICA KULTURY 2016

IDEA EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY 
(ESK) ZRODZIŁA SIĘ 13 MAJA 1985 ROKU, 
PODCZAS SPOTKANIA RADY EUROPEJSKIEJ 
MINISTRÓW KULTURY. PRZEDSTAWIŁA 
JĄ GRECKA MINISTER KULTURY MELINA 
MERCOURI. OD TEGO CZASU IDEA ESK ROZ-
WIJA SIĘ NIEPRZERWALNIE I JEST OBECNIE 
JEDNĄ Z NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWAL-
NYCH INICJATYW KOMISJI EUROPEJSKIEJ. 
PRZEPROWADZONE PRZEZ KE BADANIA 
NAD ODBIOREM INICJATYWY PRZEZ SPO-
ŁECZNOŚĆ EUROPEJSKĄ WSKAZAŁY, IŻ 
WYWARŁA ONA KORZYSTNY WPŁYW NA 
ROZWÓJ KULTURY I TURYSTYKI W PO-
SZCZEGÓLNYCH MIASTACH, A TAKŻE CO 
WAŻNE WYZWALAŁA SPOŁECZNĄ ENER-
GIĘ, POCZUCIE DUMY I WSPÓŁODPOWIE-
DZIALNOŚCI WŚRÓD MIESZKAŃCÓW NO-
MINOWANYCH MIAST. NAJWAŻNIEJSZYM 
CELEM WYBORU ESK JEST WZMOCNIENIE 
WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE KULTURY, 
WSPIERANIE DIALOGU MIĘDZYKULTURO-
WEGO, ALE TAKŻE PROMOCJA DANEGO 
MIASTA - ZAPREZENTOWANIE JEGO RÓŻ-
NORODNOŚCI POTENCJAŁU DZIEDZICTWA, 
KULTURY, LUDZI. COROCZNIE TYTUŁ TEN 
OTRZYMUJĄ INNE MIASTA, NA KTÓRYCH 
OGNISKUJE SIĘ W DANYM ROKU SPOJRZE-
NIE CAŁEJ EUROPY, OD 2009 ROKU DWA 
MIASTA, JEDNO ZE „STAREGO” I JEDNO 
Z „NOWEGO” PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE-
GO. W HISTORII KONKURSU TYTUŁ TEN 
NOSIŁO JEDNO POLSKIE MIASTO – KRA-
KÓW W 2000 ROKU. PONOWNIE NASZA 
KOLEJ - WSPÓLNIE Z HISZPANIĄ - W 2016 
ROKU! TO OGROMNA SZANSA, ALE TAK-
ŻE DUŻE WYZWANIE DLA MIAST, KTÓ-
RE BĘDĄ TEN TYTUŁ NOSIĆ. ZE STRONY 
POLSKIEJ BĘDZIE TO WROCŁAW, A ZE 
STRONY HISZPAŃSKIEJ – SAN SEBASTIAN. 
OBOK WROCŁAWIA W KONKURSIE RYWA-
LIZOWAŁY: GDAŃSK, LUBLIN, KATOWICE 
I WARSZAWA. SAN SEBASTIAN POKONAŁO 
W RYWALIZACJI BURGOS, KORDOWĘ, SE-
GOWIĘ, LAS PALMAS I SARAGOSSĘ.

www.mkidn.gov.pl

W numerze:

3. Witryna RCKP
 Wystawy
 Polecamy
 Słów kilka z J. Fedorowiczem

M. Baranowska-Mika
 Wiosenna Biesiada Poetycka

8. Rozmaitości
 Wiosenny dotyk muzyki

D. Münzberger-Gąbka
 Krośnieński folklor nad Dunajem

Wacław Turek
 Nieznana cerkiew

Robert Kubit

12. Kolekcjonerstwo
 Z kronik 100-lecia krośnieńskiego…

Adam Krzanowski
 Z kroniki Klasztoru OO. Kapucynów

20. Debiuty poetyckie

22. Przeczytane

23. Podium
Anna Bryła

 Sukcesy uczniów „plastyka”
Zbigniew Gleń

 Nagrody prezydenta Krosna

27. BWA
 Kiedyś i dzisiaj – fotografia
 XVII Wystawa Plastyki Dziecięcej…
 Wystawa prac uczestników kursu…

Marek Burdzy

29. Muzeum Podkarpackie
 Szósta Noc Muzeów

K. Krępulec-Nowak

30. Muzeum Rzemiosła
 Koszulka promocyjna Krosna

Dorota Piwka
 KBP
 Krośnieński Mistrz 
 Ortografii 2012

Monika Machowicz
 Wystawa ekslibrisów 
 Zbigniewa Osenkowskiego..

Jan Tulik

32. Konkursy
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1 - 30 czerwca
Wystawa Plastyki Dzieci i Młodzieży Pogranicza „Kredki”

Do wystawy pokonkursowej zakwalifi-
kowano 80 prac i przyznano 20 równo-
rzędnych nagród: 
Wiktoria Barć, Rzeszowski Dom Kultu-
ry filia Zwięczyca
Julia Habrat, Pracownia Grafiki RCKP 
Krosno
Magdalena Karczmarczyk, Pracownia 
Grafiki RCKP Krosno
Natalia Habrat, Pracownia Grafiki 
RCKP Krosno
Magdalena Bieszczad, SP Nr 1 Frysztak
Justyna Jędruch, SP Nr 3 Rzeszów
Małgorzata Łabuzek, Otwarta Pracow-
nia RCKP Krosno
Anna Zaborowska, Pracownia Grafiki 
RCKP Krosno
Justyna Romańczak, Pracownia Grafiki 
RCKP Krosno

Wiktoria Świerad, SP Nr 3 Rzeszów
Miłosz Tomkowicz, Otwarta Pracownia 
RCKP Krosno
Dominik Mróz, Rzeszowski Dom Kul-
tury filia Zwięczyca
Anita Żołobajuk, Rzeszowski Dom Kul-
tury filia Staroniwa
Joanna Dusza, SP Nr 3 Rzeszów
Katarzyna Snoch, Otwarta Pracownia 
RCKP Krosno
Mateusz Zawiślak, Zespół Szkolno- 
Przedszkolny Nr 4 Rzeszów
Maksymilian Nowak, Otwarta Pracow-
nia RCKP Krosno
Paweł Mastyj, SP Nr 1 Frysztak
Natalia Stasiowska, GOK Frysztak
Nikola Górecka, SP Nr 10 Rzeszów

fot. W
. Turek
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Otwarta Pracownia - zajęcia plastycz-
ne dla dzieci i dorosłych prowadzi Nina 
Rostkowska. Autorzy prac: Iza Gorczy-
ca, Józio Fornal, Mateusz Morawiecki, 
Jakub Czaja, Patryk Kubit, Wiktoria 
Kopacz, Maksymilian Nowak, Julia 
Mokrzycka, Małgosia Pyteraf, Małgosia 
Łabuzek, Julianna Romanowska, Bła-
żej Kmonk, Kinga Kępa. Magda Baran, 
Patrycja Musiał, Miłosz Tomkowicz, 
Szczepan Tomkowicz, Dominika Jurak, 
Janusz Styrkosz, Marysia Makoś, Kata-
rzyna Snoch, Marlena Karczmarczyk, 
Maryla Ciepiela, Małgorzata Adam-
kowska, Małgorzata Wojnar, Lucyna 
Domaradzka, Alicja Styrkosz, Marta 
Bożek Pocenty, Katarzyna Oczoś, Kasia 

1- 30 czerwca
Wystawa Otwartej Pracowni i Pracowni Grafiki Tradycyjnej 
RCKP

Markowicz, Magdalena Zajdel, Sylwia 
Guzek, Ewa Longawa, Patrycja Szata

Pracownia Grafiki Tradycyjnej po-
siada profesjonalne wyposażenie war-
sztatu grafiki tradycyjnej, co umożliwia 
organizację zajęć dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Prowadzi je Joanna To-
polska - Uliasz. Autorzy prac: Jadwiga 
Agopsowicz – Bienia, Julia Habrat, Na-
talia Habrat, Marlena Karczmarczyk, 
Martyna Karczmarczyk, Błażej Kmonk, 
Julita Krężałek, Justyna Romańczak, 
Anna Moskal, Janusz Styrkosz, Anna 
Zaborowska, Mikołaj Zajdel, Michał 
Zawisza

ab

Wystawa jest próbą stworzenia portre-
tu Krosna poprzez uchwycenie życia 
mieszkańców, piękna charakterystycz-
nych miejsc świadczących o bogatej 

1 czerwca – 30 lipca
Portret Krosna – wystawa Fotoklubu RCKP

przeszłości i dziedzictwie kulturowym 
miasta, a także tego co dzieje się na 
naszych oczach. Poza dokumentalną 
treścią ma również na celu zapis emocji 
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i autorskiej obserwacji świata zewnętrz-
nego – miasta i przemian w nim zacho-
dzących. Fotografie bez ludzi są jedno-
cześnie naznaczone ludzką obecnością, 
ukazują ślady działalności człowieka.
Piętnastu autorów, piętnaście spojrzeń 
na Krosno. Swoje fotografie pokazują: 
Jerzy Bryła, Zdzisław Gil, Mariusz Ka-

sza, Stanisław Klimek, Łukasz Kozłow-
ski, Dorota Malik, Stanisław Nawracaj, 
Tomasz Okoniewski, Antoni Panek, 
Alicja Piernikarczyk, Dariusz Pierni-
karczyk, Witold Śliwiński, Marzena 
Trygar, Jan Tulik, Wacław Turek

wt

30 czerwca, godz. 12.00
II Ogólnopolski Festiwal Tańca Inter-
medium  - część konkursowa
godz. 17
Koncert galowy laureatów

24 lipca, godz.18.00
8. Polonijny Festiwal Dziecięcych Ze-
społów Folklorystycznych – koncert 
krajów zamieszkania w wykonaniu 
wszystkich uczestników

W XIV Krośnieńskim Konkursie Pio-
senki Dziecięcej DEBIUTEK 2012 
zorganizowanym 18 maja przez RCKP 
w Krośnie wzięło udział 44 solistów, 
uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjów, którzy oceniani byli za warunki 
głosowe, muzykalność, interpretację, 
dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny. 

NAGRODY

Kategoria I - SP (klasy 1 - 3)
Miejsce I - Milena Dziepak, II - Emilia 
Kwolek, III - Wiktoria Gondek, Natalia 
Berestecka 
Wyróżnienia: Dawid Jakieła, Julia Orze-
chowska, Weronika Pelczar

Kategoria II - SP (klasy 4 - 6)
Miejsce I - Weronika Lachowicz, II 
- Aleksandra Lange, III - Anna Maria 
Faber
Wyróżnienia: Laura Filar, Karolina Fry-
drych, Tomasz Kędra, Sabina Mercik, 
Aleksandra Sołtysik, Marlena Szmyd, 
Kinga Zalisz
Kategoria III - Gimnazjum
GRAND PRIX - Karolina Mrozek
Miejsce I - Monika Szufnarowska, Na-
talia Zbiegień, Julita Dunaj, II - Gabriela 
Lipka, Emilia Szarota, Karina Ozimina, 
III - Kamila Wojczekowska 
Wyróżnienie - Aleksandra Marć
Nagroda Organizatora Galicja Blues Fe-
stival przypadła Emilia Szarota

DEBIUTEK

Zawsze szukamy dla krośnieńskiego 
festiwalu INNY jurorów, których do-
świadczenie w pracy z młodzieżą łączy 
się z profesjonalizmem zawodowym. 
Tym sposobem młodzi aktorzy mogą 
słuchać najlepszych i uczyć się od nich.

SŁÓW KILKA Z JERZYM FEDOROWICZEM.
Jerzy Fedorowicz jest aktorem, reżyse-
rem, i twórcą programu „Terapia przez 
sztukę”, wprowadzanego do uczelni ar-
tystycznych. Sam zrealizował w kiero-
wanym przez siebie Teatrze Ludowym 
w Krakowie – Nowej Hucie spektakl 
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„Romeo i Julia” ze skinami z rodu Mon-
tecchi i punkami Capuleti.
Jerzy Fedorowicz tak to wspomina:
- Wiesz, na początku przychodzili pijani 
lub naćpani i bili się, ale po dwóch mie-
siącach już wiedzieliśmy, że zmierzamy 
do wspólnego celu, którym jest sztuka. 
Z dwoma nawet się pobiłem, ale lek-
ko. Jednego wyrzuciłem z próby. Nikt 
z chłopaków nie stanął w jego obronie. 
Potulnie wyszedł.
Spektakl „Romeo i Julia” obejrzało 11 
tysięcy widzów na 47 przedstawieniach. 
Był pokazywany w Berlinie i w Lipsku.
- Mój syn, Jurek, musiał się nauczyć 
wszystkich ról, gdyby któryś z wyko-
nawców „nawalił”, a Filip (drugi syn, 
prawnik) robił za tłumacza. Jeździłem 
z nimi kiepskim autobusem. Cały czas 
słuchali bardzo głośnej muzyki. Łeb mi 
pękał. Ale zrobiliśmy coś nieprawdopo-
dobnego, coś co owocuje do tej pory.
Jerzy Fedorowicz kontynuuje pracę 
z młodzieżą. Zrealizował „Tragedię 
o polskim Scyrulusie”, w której aktora-
mi byli pacjenci ośrodka dla osób uza-
leżnionych „MONAR”. Był pomysło-
dawcą i autorem telewizyjnego progra-
mu „Zadyma”, który stał się przed kilku 
laty forum dyskusyjnym dla problemów 
trudnych i konfliktowych. 
Nie tylko sam pracuje z młodzieżą, 
uczy innych jaki ta praca może mieć 
wymiar:
 – Uczę tego, by ludzie, którzy mają auto-
rytet, a w każdej klasie znajdzie się ktoś 
taki, nie bali się mówić. To nie jest dono-
sicielstwo. Jesteśmy kapusiami? Gówno 
prawda. Ratujemy ludzkie życie. Takich 
liderów ja szkoliłem w teatrze. Szkoli-
liśmy też nauczycieli, żeby widzieli na 
czym polega problem.

Na INNYM Jerzy Fedorowicz prze-
wodniczył jury festiwalowemu. Odbył 
dziesiątki rozmów z uczestnikami i ich 
instruktorami.
- Sama widzisz. Cholera. Wszystko, no 
prawie, nieszczęście, smutek. Dlaczego 
oni tacy? Wspaniałe dzieciaki, wspania-
ła młodzież. Dobra, wrażliwa, coś im się 
chce. Podstawowe pytanie – czego ocze-
kują w teatrze? Teatr nie jest azylem, do 
którego uciekasz. Ale poprzez teatr mo-
żesz wyjść z dołka.
Rozmawialiśmy o kształcie przedsta-
wień, dochodząc do wspólnych wnio-
sków, że byłoby wspaniale, gdyby więcej 
słońca zaświeciło nad teatrem młodzie-
żowym. Z pożytkiem dla wszystkich. 
Rozmawialiśmy o młodych ludziach 
próbujących swoich sił w teatrze, o tej 
pasji, bakcylu, który daje poczucie in-
ności, namaszczenia, ale również może 
być okrutny.
Rozmawialiśmy o wielkiej roli instruk-
torów teatrów amatorskich, ich przygo-
towaniu, lub jego braku, do wykony-
wanej funkcji – tak ważnej społecznie, 
bowiem w tej wrażliwej materii, jaką 
jest sztuka sięga się do dusz i odpowie-
dzialność za młode dusze musi mieć 24-
karatową próbę.
A najbardziej lubię u Fedora – czyli Je-
rzego Fedorowicza jego słynne stwier-
dzenie: Żeby zrozumieć świat, to trzeba 
pobyć w świecie, a nie tkwić w swoim 
zadupiu intelektualnym.
I tak trzymać! Poprzez festiwal INNY 
poznajemy nowe światy i możemy po-
móc poznawać je innym.

Małgorzata Baranowska-Mika
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OTWARTE ZŁOTE KURTYNY:
Teatr Tara Bum z Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Rybniku za spektakl „Jedna 
szafa... wiele ubrań”
Teatr Puk Puk z Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Świdniku za spektakl 
„Mąka”
OTWARTA BRĄZOWA KURTYNA 
Teatr Studio T z Centrum Młodzieży 
im. H. Jordana w Krakowie za spektakl 
„W beczce chowany”.
Równorzędne wyróżnienia:
Teatr Gwiżdże ze Słupskiego Ośrodka 
Kultury za spektakl „Nowa”

NAGRODY FESTIWALU INNY
Teatr 51 z Mł. Domu Kultury w Rzeszo-
wie za spektakl „Opereta, czyli ptasia 
kaszanka”
Teatr Plaster z Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Jarosławiu za spektakl „Kubuś, 
czyli uległość”
Tetraedr Raciborskiego Centrum Kul-
tury za spektakl „Musimy mieć dobre 
życie”.
Nagroda Forum Młodzieżowego - Te-
atr Tara Bum z Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Świdniku za spektakl „Mąka”
Wyróżnienia: Grupa Teatralna Plaster 
z Jarosławia i Teatr na Marginesie z An-
drychowa.

Podczas tegorocznych Dni Krosna Mia-
sta Szkła odbyła się Wiosenna Biesiada 
Poetycka organizowana przez Klub Li-
teracki RCKP. Ponieważ poezji zwykle 
towarzyszy muzyka, na wstępie wystą-
pił Kwartet Klarnetowy z Zespołu Szkół 

WIOSENNA BIESIADA POETYCKA
Muzycznych w Krośnie pod kierowni-
ctwem Bogusława Jaskółki. 
Spotkanie było związane m.in. z wy-
daniem 100. numeru Crosceny, mie-
sięcznika ukazującego się od 2003 roku 
w RCKP.  Z tej okazji redaktorzy: Anna 
Bryła i Wacław Turek otrzymali z rąk 

prezydenta miasta Kros-
na Piotra Przytockiego 
oraz dyrektor RCKP Do-
roty Cząstki okolicznoś-
ciowe upominki z wyra-
zami uznania za twórcze 
i pełne zaangażowania 
tworzenie Crosceny. 
Jan Tulik zaprezentował 
album Krosno - strofy 
i obrazy wydany przez 
RCKP. 
We wstępie tego wydaw-
nictwa napisał: „Niechaj 
będzie naszym mottem 
powyższa sentencja Na zdjęciu: Anna Bryła i Wacław Turek fot. J. Bryła
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– sztuka długa, życie krótkie – widnie-
je przecież na krośnieńskim zabytku 
architektury, w górnej części elewacji 
frontowej domu Andrzeja Lenika, rzeź-
biarza, przy ul. Lwowskiej. Ten aforyzm 
Hipokratesa, podtrzymywany przez Se-
nekę, trafił do wielu dusz i miejsc, miał 
i ma swoich admiratorów w Krośnie 
– wszak wydanie tego zbioru poetycko - 
malarskiego jest również tego widomym 
przykładem. 
(…) Mamy uzasadnione prawo wierzyć 
w szansę, że nawet za kilka wieków 
zawarte w tej publikacji słowa i obrazy 
będą istnieć i będą zaciekawiać następ-
ne po nas pokolenia. Mamy wiele prze-
słań, by w to wierzyć; bo już tak się sta-
ło. Przecież utwory literackie o Krośnie 
trwają już wieki – jak wiersze Jana z Ki-
jan, Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego.
(…) Aby nie stąpać po szczytach Olimpu 
tylko, przypomnijmy żartobliwie podję-
te słowa Tadeusza Brezy: Dłużej pisarza 
niż dygnitarza – aforyzm ten przypomi-
na nam, że słowo ułożone w tzw. mowę 
wiązaną górowało nad mentorstwem po-

lityków, dygnitarzy; to autor dzieł litera-
ckich – i wszelkich artystycznych doko-
nań – wygrywa pochód z czasem przed 
owymi administratorami, szefami – oni 
mają swój czas hic et nunc. Ars longa…
Poezja w tym zbiorze wyzwala bardzo 
plastyczne obrazy; obrazy ze słów jak 
i z barw płynących spod pędzla, to zło-
ciste krople na Bursztynowym Szlaku. 
Obrazy Krosna i jego najbliższego oto-
czenia - echa sportretowanych dzięki 
metaforom wrażeń, jakie pozostawiły 
w duszach autorów emocje i doznania 
– wywołane pięknem tych miejsc.”
Podczas biesiady prezentowane były 
ostatnio wydane tomiki wierszy poetów 
zrzeszonych w klubie: Bronisławy Bet-
lej, Karoliny Dubiel, Krzysztofa Gra-
bonia, Piotra Świerczka, Monika Kubit 
przeczytała wiersze, które znajdą się 
w jej pierwszym tomiku. 
Zebrani mieli również okazję obejrzeć 
towarzyszącą spotkaniu wystawę foto-
graficzną Portret Miasta przygotowana 
przez Fotoklub RCKP.
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27 maja Prywatna Szkoła Muzyczna Pro 
Musica I i II st. w Krośnie przedstawiła 
kolejne muzyczne widowisko „Wiosen-

WIOSENNY DOTYK MUZYKI
ny dotyk muzyki”. Koncert, jak co roku, 
dedykowany był wszystkim mamom, 
bowiem Pro Musica Anny i Adama 
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Münzbergerów od początku swojej dzia-
łalności tj. od 1989 r. przy współudziale 
Regionalnego Centrum Kultur Pograni-
cza i Urzędu Miasta Krosna, organizuje 
koncerty z okazji Dnia Matki. Odbywa-
ją się one w największej sali widowisko-
wej miasta – w RCKP. 
Koncerty te cieszą się ogromną popu-
larnością wśród krośnian i przyciągają 
bardzo szerokie grono publiczności. Na 
ich niebywały urok wpływa udział mu-
zycznych talentów w zróżnicowanych 
grupach wiekowych. Szkoła kształci 
dzieci w wieku przedszkolnym i szkol-

nym, a w klasie wokalistyki uczą się też 
studenci innych uczelni. Indywidualny 
charakter, dokładnie przemyślana reży-
seria muzycznych widowisk, starannie 
wybrany repertuar, barwna choreografia 
i scenografia są walorami, które decydu-
ją, że koncerty wciąż na nowo oczaro-
wują krośnieńską widownię. Także tym 
razem w 2,5 godzinnym widowisku Pro 
Musica przedstawiła publiczności naj-
lepsze owoce swojej pracy. 
Więcej o koncercie można przeczytać 
na www.promusicakrosno.pl.

Dorota Münzberger-Gąbka

Oesterreichisch - Polnischer Verein fuer 
Kunst und Freizeit POLONEZ (dosł. 
tłum. Austriacko - Polskie Stowarzysze-
nie dla Popierania Sztuki i Czasu Wol-
nego POLONEZ) zostało zarejestro-
wane w Wiedniu, 9 maja 1989, a jego 
głównym celami statutowym jest po-
pularyzacja kultury polskiej w Austrii 
oraz konsolidacja środowiska polonijne-
go wokół tych działań.
Z okazji tegorocznego Święta Dzieci 
16 czerwca w sali teatralnej Volksheim 
Heiligenstadt na zaproszenie stowarzy-
szenia wystąpił Zespół Pieśni i Tańca 
„Bobrzanie” z Bóbrki (gmina Chor-
kówka). Podczas widowiska taneczno-
muzycznego „Dzieci Dzieciom”, 40 
młodych artystów zaprezentowało tańce 
narodowe i regionalne rozpoczynając 
tradycyjnym polonezem. Na bogaty re-
pertuar zespołu złożyły się suity tań-
ców regionalnych oraz tańców narodo-
wych, jak również pieśni i przyśpiewki 
regionalne i obrzędowe. Oryginalne 
kostiumy łowickie, szlacheckie czy re-
gionalne: krośnieńskie i rzeszowskie 

– sprawiły, że młodzi artyści zachwycili 
publiczność swymi występami, a kon-
certy z towarzyszeniem kapeli ludowej 
były przepięknym widowiskiem kulty-
wującym polskie zwyczaje i tradycje. 

Krośnieński folklor nad Dunajem
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Było to nie tylko spotkanie z folklorem 
tego pięknego regionu Polski, ale i zna-
komite widowisko, również edukacyjne. 
Pozwoliło przypomnieć, że np. poloneza 
nie należy kojarzyć wyłącznie z balem 
w wiedeńskiej operze, bo ta piękna wer-
sja tańca, zaczerpnięta została z bogatej 
skarbnicy polskiej kultury.
Działający od niedawna w nowej formu-
le zespół, odnotowuje wiele sukcesów, 
tak środowiskowych jak i regionalnych, 
krajowych i zagranicznych. Pomoc me-
rytoryczną i finansową otrzymuje od 
władz samorządowych gminy Chor-

kówka. Patronat nad zespołem sprawuje 
GOK kierowany przez Bogusława Pa-
cka, przy wsparciu Stanisława Czarnoty 
– prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Bóbrka oraz Bogumiła Świątka, radne-
go gminy Zespół współpracuje również 
z Regionalnym Centrum Kultur Pogra-
nicza w Krośnie.
Okres wakacyjny nie oznacza przerwy 
w działalności. Planowane są koncerty 
m.in. wspólne z zespołami polonijnymi 
oraz w Koszycach na Słowacji.

Tekst i fot. Wacław Turek

NIEZNANA CERKIEW

Przechodząc niebiesko znakowanym 
szlakiem turystycznym z zamku Ka-
mieniec w kierunku Wiśniowej warto 
zatrzymać się na chwilę w malowniczo 
położonej miejscowości Rzepnik. Znaj-
duje się ona z dala od głównych dróg 
i szlaków turystycznych regionu. Najcie-
kawszym obiektem zabytkowym Rzep-
nika jest murowana cerkiew pw. św. Pa-
raskewy z 1912 roku, wybudowana na 
planie krzyża greckiego, z zachowanym 
ikonostasem i malowidłami ściennymi. 
Ukazujące się od paru lat publikacje 
regionalne szczegółowo opisują wspo-
mniany zabytek.
Mniej znany jest natomiast widok po-
przedniej, starszej, drewnianej rzepni-
ckiej cerkwi. Ciekawe zdjęcia tej świą-
tyni, razem z drewnianą dzwonnicą, 
ukazały się w niskonakładowej i sta-
rannie wydanej książce pt. „Kościoły 
drewniane Galicyi Zachodniej”, którą 
opracowali Feliks Kopera i Leonard 
Lepszy. Pozycję wydało Wydawnictwo 
Grona Konserwatorów Galicji Zachod-
niej w Krakowie w 1916 r.

Starą cerkiew wybudowano w 1701 r. 
z drewna, w konstrukcji zrębowej. Oto-
czono ją kamiennym murkiem. Gruntow-
nie przerobiono w 1887 r. Wieża, ściany, 
bania, sygnaturka i dach w większości 
pokryte były gontem. W środku mieś-
ciło się późnobarokowe wyposażenie, 
z drzwiami datowanymi na 1887 r. Obok 
stała dzwonnica w kształcie niskiej wie-
ży, z gontowym dachem. Świątynia była 
pw. św. Paraskewy, na pamiątkę Męki 
Pańskiej w Wielki Piątek (Paraskewe 
po grecku – piątek, po rusku – płatnica). 
Rzepnik był siedzibą parafii, w skład 
której wchodziła jeszcze Pietrusza Wola 
i Wólka Bratkowska. Święto parafialne 
obchodzono według kalendarza grego-
riańskiego 27 października. Z materia-
łów źródłowych wiemy, że cerkiew ro-
zebrano w 1912 r. i wybudowano nową, 
istniejącą do dnia dzisiejszego (obecnie 
kościół rzymskokatolicki).
W miejscowości nie prowadzono zor-
ganizowanych badań etnograficznych. 
Jedynie ks. Władysław Sarna w „Opisie 
Powiatu Krośnieńskiego pod względem 
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Nieistniejąca drewniana cerkiew parafialna 
pw. św. Paraskewy z 1701 r. w Rzepniku.
Ze zbiorów Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. 

Geograficzno – Historycznym”, wyda-
nym w Przemyślu w 1898 r. zwrócił uwa-
gę na dawnych rusińskich mieszkańców 
Rzepnika (Ripnika) i okolicznych wio-
sek Pogórza Dynowskiego, nazywając 
ich Zamieszańcami: „Rusini z natury 
powolniejsi i łagodniejsi, odznaczają się 
większą rozwagą w działaniu, większą 
wytrwałością i nawet w najtrudniej-
szym położeniu zachowują chłodny spo-
kój. Mężczyźni noszą koszule zgrzebne, 
takież spodnie przepasują wąskim pa-
skiem rzemiennym. Kobiety na głowie 

czepce białe na chemyłce (na obrączce 
z kija zrobionej, owiniętej szmatką ko-
lorową) ...”.
Końcem XIX w. w Rzepniku znajdowa-
ło się 50 domów, w których mieszkało 
326 mieszkańców, w większości ob-
rządku greckokatolickiego. Najbardziej 
popularne nazwiska w tym okresie to 
Bik, Chruśniak, Jaskółka i Wasik. Pa-
rochem w opisywanej cerkwi był Jan 
Humiecki. Jego syn, znany lekarz kroś-
nieński Modest Humiecki, sprawował 
w latach 1883 – 1887 funkcję burmistrza 
Krosna. Na rzepnickim cmentarzu znaj-
duje się zarośnięty nagrobek burmistrza 
Humieckiego, natomiast w kościele oo. 
Kapucynów w Krośnie tablica epitafijna 
z napisem: „Modest Humiecki naon-
czas najlepszy prefekt krośnieńskiego 
grodu, doskonały dr medycyny, właści-
ciel ziemski Rzepnika, dokonał żywota 
w 1899 r.” 
Przy obecnej świątyni rośnie dąb szy-
pułkowy „Jagiellon”, który obok zabyt-
kowego dzwonu, wiszącego w przycer-
kiewnej dzwonnicy, strzeże tajemnic 
dawnego Rzepnika.

Robert Kubit

Z KRONIK STULECIA KROŚNIEŃSKIEGO HARCERSTWA 1912 - 2012 
HARCERSKA DRUŻYNA LOTNICZA W KROŚNIE 1946 - 1949
W 1946 roku na wiosnę, kilka harcerek 
z Gimnazjum w Krośnie utworzyło za-
stęp szybowcowy jako początek Harcer-
skiej Drużyny Lotniczej przy Aeroklubie 
Podkarpackim. Uczestnikami były Irka 
Nawrocka, Halina Zajchowska i Maria 
Mazurkiewicz. Kilka innych harcerek 
uczestniczyło w zajęciach sporadycznie. 
Do szybownictwa przystąpili głównie 
harcerze i to nie tylko z Krosna, ale Ja-

sła, Gorlic, Rzeszowa, Czudca i okolic 
tych miejscowości. 
Maria Nagajowa (Mazurkiewicz) wspo-
mina: „Szybownictwo zorganizował Jó-
zef Kusiba, entuzjasta lotnictwa, uzdol-
niony pedagog, świetny organizator. Nie-
wiele był starszy od młodzieży, a mimo 
to umiał utrzymać w ryzach wszystkich 
uczestników obozów szybowcowych. To 
on uchronił przed zniszczeniem ponie-
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mieckie szybowce szkoleniowe i wysta-
rał się o nowe, wywalczył fundusze na 
szkolenie młodzieży, zorganizował kursy 
teoretyczne (wykładał na nich m.in. Au-
gustyn Mazurkiewicz), kursy praktyczne, 
obozy szybowcowe. Wynajął na zajęcia 
odpowiednie lokale, a na pierwsze loty 
miejsca plenerowe. Sprowadził spoza 
Krosna instruktorów szybowcowych: Z. 
Szubera, S. Kropocika, E. Słuszkiewicza, 
A. Abłamowicza. Uczyłyśmy się latać 
najpierw na wzgórzu pod „Macalanem”, 
nieopodal Prochowni, a latem 1946 już 
uczestniczyłyśmy w obozie szybowco-

wym w Łękach Strzyżowskich. Zdoby-
łyśmy wtedy Kategorię A, w 1947 roku 
na tym samym obozie – Kategię szybow-
cową B. Latałyśmy też na szybowcach 
na krośnieńskim lotnisku za wyciągarką. 
Warunki obozowe w Łękach były bardzo, 
oględnie mówiąc, skromne. Harcerze za-
kwaterowani byli w starym dworskim 
budynku gospodarczym bez okien, a nie-
które zastępy rozbijały własne namioty 
w ogrodzie. Harcerki ulokowane były na 
poddaszu dworu, zamienionego wcześ-
niej na szkołę. Kuchnia jednak i jadalnia 
były do dyspozycji młodzieży; gotowała 

Józef Bergman
Prezes Aeroklubu
Podkarpackiego

Eugeniusz Słuszkiewicz
instruktor szybowcowy

Józef Kusiba
kier. instruktorów 
szybowców

Władysław Nowotko
kierownik mechaników

Lipiec 1946 r. drużyna lotnicza z Gimnazjum z Krosna na obozie szybowcowym w Łękach Strzyżow-
skich.
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Drużyna lotnicza na obozie w Łękach Strzyżowskich VII 1946 r. W kabinie pilota Irka Nawrocka 
zapina pasy Maria Mazurkiewicz

Przygotowanie drużyny lotniczej do lotów szybowcowych za wyciągarką, Krosno, lotnisko 1947 r.

posiłki szkolna kucharka, a kancelaria 
służyła za sypialnię dla instruktorów 
i władz obozu. Była tylko jedna drew-
niana wygódka, umywalnia zbita z desek 
z kilkoma miednicami i wiadrami, stała 
w ogrodzie. Wodę nosiło się z oddalonej 
studni. Oczywiście była lodowata! Całe 
szczęście nieopodal płynęła rzeka. Czy 
ktoś był niezadowolony? Skarżył się na 

obozowe warunki? Ależ wszyscy byli 
radośni i szczęśliwi! Deszcz, mżawka, 
zimno nie przeszkadzały nikomu z nas 
czekać na szybowisku, aż przyjdzie jego 
kolej na lot, albo złapać za liny, ciągnąć 
szybowiec i puścić go na znak instrukto-
ra. Piękna to i emocjonalna chwila obser-
wowania lecącej maszyny i analizowania 
ruchów pilota.”
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Działalność harcerskiej drużyny lotni-
czej w latach 1946 -1949 wspierali finan-
sowo, prowadzili szkolenia i sprawowali 
opiekę merytoryczną działacze Aeroklu-
bu Podkapackiego: prezes Józef Berg-
man, Eugeniusz Słuszkiewicz, Wła-

dysław Nowotko, Józef Kusiba i wielu 
innych. 
Na załączonych fotografiach prezen-
towana jest krótka historia harcerskiej 
drużyny lotniczej z lat 1946 -1949.

Adam Krzanowski

Święto Lotnictwa, Krosno 18 VIII 1946 r. defilada harcerskiej drużyny lotniczej, ulicą Piotra Skargi. 
Na czele Kazimierz Jakubowski, poczet sztandarowy, od lewej: Halina Zajchowska, Irena Nawrocka, 
Maria Mazurkiewicz

Harcerze transportują szybowiec pod górę na start – jak żartowali był to „gigant czteromotorowy” - Łęki 
Strzyżowskie 1946 r. 



DNI KROSNA 
MIASTA SZKŁA 

fot. W Turek



WYSTAWA 
OTWARTEJ PRACOWNI

Katarzyna Markowicz, tech. akryl

Małgorzata Adamkowska, tech. akryl

Kolaż, grupa dziecięca Otwartej Pracowni

Autoportrety uczestników Otwartej Pracowni Magdalena Zajdel, tech. akryl

Sylwia Guzek, akryl

Grupa dziecięca Otwartej 
Pracowni



WYSTAWA 
PRACOWNI 

GRAFIKI 
TRADYCYJNEJ

Błażej Kmonk

Jadwiga Agopsowicz-Bienia

Janusz Styrkosz tech. linoryt barwny

Julia Habrat

Michał Zawisza Julita Krężałek Marlena Karczmarczyk



fot. P. Fiejdasz i P. Matelowski



Procesja w Oktawę 27.VI.1946. godz. 5. 
Przy pięknej pogodzie po odprawio-
nych nieszporach przez Gwardiana 
OO. Franciszkanów O. Fulgowego 
ruszyła wspaniała procesja na rynek. 
Celebransa prowadzili członkowie 
kongregacji Kupieckiej i Cechu rze-
mieślników pod dyrekcją pana Józefa 
Szubry, prezesa Kongregacji.

29.IX.1946. Remont. We wrześniu do-
konano wewnątrz klasztoru w dalszym 
ciągu remontu i wybielono klasztor od 
wewnątrz. Pracę wykonał Stan. Trzna-
del, mistrz murarski. Równocześnie 
cieśla Maciej Szmyd z Korczyny (Spor-
ne) naprawiał sufit nad korytarzem I. 
piętra od ambony, a uszkodzony bom-
bą lotniczą.
Malowanie obrazów. Za wymalowanie 
narożnika klasztornego z obrazami 
świętego Konrada i bł. Apolinarego 
oraz odnowienie Krucyfiksu, popra-
wienie obrazu św. Franciszka na ko-
rytarzu na piętrze otrzymał p. Stan. 
Jakubczyk złotych ośm tysięcy.
Odbudowa bramy. Po doznaniu niemi-
łej niespodzianki od żołnierzy polskich, 
którzy wyprowadzając się z kwater, 
samochodem zaczepili o bramę wjaz-
dową, całkiem ją rozbierając musie-
liśmy dokonać naprawy tejże na koszt 

Z KRONIKI KLASZTORU OO. KAPUCYNÓW:

Jerzy Zieliński – Krosno trudne lata 1930–1960 
Wydawnictwo Ruthenus Rafał Barski Krosno 2010
fragmenty wybrane przez redakcję 

własny (wojsko przywiozło tylko trochę 
cegły). Z władzami wojskowymi nie 
można było dojść do ładu. Tego roku 
pierwszy raz po wojnie odprawiliśmy 
pasterkę w nocy o godzinie dwunastej. 
Ludzi pełny kościół.

9.XI.1947. Pracownicy Nadleśnictwa 
Krosno ufundowali do kościoła obraz 
św. Huberta, który dzisiaj został przez 
O. Gwardiana poświęcony i powieszo-
ny w kwieciu naprzeciw ambony.

17.XI.1947. Zjawili się kwatermistrzo-
wie wojskowi z żądaniem kwatery dla 
wojska, gdyż odbędzie się jakaś ak-
cja ostatecznego oczyszczenia terenu 
z band ukraińskich.

Luty 1948. W okolicy krążą jakieś po-
głoski o objawieniu się Matki Boskiej 
koło Biecza, na szybie domu. Jeżdżą 
tam całe masy ciekawych (w Grudnej 
– par. Harklowa).

5.II.1948. W nocy sprofanowano na 
cmentarzu 29 zwłoki, szukano zębów, 
rozbijano czaszki itp.

9.II.1948. W mieście rozlepiono ogło-
szenia obiecujące nagrodę 25 000 zł za 
wskazanie profanatorów grobu.
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MAREK PETRYKOWSKI

Wisłok

tnie bruzdą kamienistą drogę 
potem wpatrzony w niebo 
palczastą dłonią 
zbiera deszcz z koron drzew 
 
na stokach Wielkiego Bukowca
biegnie wstęgą
dalej wolniejszy
pamiętliwy - graniczy czas Galicji
 
sięgam po dzban
nabiorę wody w Krośnie
do zapijania marzeń
- niech szumią w głowie 
niebieskie

MAREK PETRYKOWSKI

galicyjski rynek
 
dachówki grzeją plecy w złocie spadającego słońca
cegła cegle leży w połowie czasem stoi  
i niech amen na wieki puszcza dym z komina  
bo od Floriana piją gorzałę wróble w mundurze 
a chłopcy zbereźniki głaszczą dynie z przodu
może ognia w garści przyniosą
 
żony w domu jakoś wiążą koniec z końcem 
a pogoda zagoni do ogrodu królika na obiad
dziewczyny piłują przednie podkowy
stary koń wierzga - może porwie go latawiec
 
wpadłem na twój trop jak jesień w słoik malin
zima zapiszczała oliwiarkom
dziadek obiecywał zbudować maszynę  
do robienia herbaty z listopada

KAROLINA DUBIEL

Kiedy zbudzą się anioły

Anioły tamtych dni
Wciąż jeszcze fruną
I w zapomnieniu swym mkną
Kiedy przychodzi noc

Ich skrzydła utkane
Srebrną nicią wspomnień
Niosą je ponad czasem

One wznoszą się wysoko

Lecz gdy zbudzi je czas
I skrzydła ich zatrzepoczą
Przenikną ciemność zapomnienia
Światłem wypełniając Twą duszę

KAROLINA DUBIEL

Wieczność

Podróż rozpoczyna się na wzgórzu
Wymiar, w którym egzystujemy
Pozbawiony jest niebezpieczeństw,
Spokój jednak nie przykuwa naszej uwagi.
Nie robi na nas wrażenia.
Nasz wymiar jest skończony i jednorodny –
Wzgórza, na których zioła plączą swe korzenie
Podniebne kręgi, skrzydła, ptaki…
Wszystko to daje wrażenie
Zbliżone do szumu wiatru i jego zapachu.
Krajobraz przestrzeni jawi się naszym oczom.
Otwieramy szeroko źrenice, kontemplujemy chwile.
Czas nie ma znaczenia.
Naszym wzgórzem jest wieczność.
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MONIKA KUBIT

Klątwa

Rozkruszę cię czarny jak heban głazie 
Rozbiję tym młotem metafor  
Nie z iluzją już współbrzmisz 
Z ziemi użyźnionej wyrośniesz
Rozpuścisz się - ja przyrzekam to tobie
I klątwę poety rzucam na twe palce
Zginiesz dla świata, dla ducha odrodzisz
Ulotnisz się z ciała, jak sfinks powstaniesz
Z popiołu tej kartki, którą wysyłam do ciebie
I gniew mój zniweczy twe wszystkie zamiary
ja wstrzymam czas, zabiję wszystkie zegary
i zagram poemat na klawiaturze w śnie twoim
Już będziesz na zawsze, na wieczność moim....

MONIKA KUBIT

Lustereczko powiedz przecie

Lusterkiem jestem dla siebie samej
Wpatrzona w koronę ze złota i śmieci
Maluję usta przekleństwami
Podciągam rzęsy czarnym pieprzem
Ubieram suknię z papierosów
Nakładam kapelusz goryczy
Na stopę zakładam wysokie buty
… złamałam obcas
Upadłam,
Rozpadł się strój
Pozbierałam jego szczątki i wrzuciłam do kosza.
Zostałam naga, okryta wstydem.

PIOTR ŚWIERCZEK

***

Mieszkasz w moich oczach.

Opowiedz mi jak to było,
ten poranek,
gdzie wspólne mieliśmy,
nawet myśli.

Dziś budząc się,
w panice szukam Twoich włosów,
Twego ciała promieniście ciepłego.
Daremnie.

Uświadamiając sobie prawdę,
wracam w krainę snu,
w jedyne miejsce, w którym
dziś spotkać Cię mogę.

PIOTR ŚWIERCZEK

***

Przybieram maskę błazna, 
aby korzystając z przywileju,
śmiać się jak nie przystoi panom,
aby wyśmiewać wady skrywane.

Nie chwaląc zalet wspaniałych,
w czapce z dzwoneczkiem na głowie,
śmiał się będę z panów myślących,
martwił się jednak ich zabawą beztroską.

Dla świata nieistniejący,
niezgodnie ze swą rolą,
patrzył będę smutnymi oczami,
na błaznów prawdziwszych ode mnie.
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E Tomik wydawany jest corocznie z oka-

zji Światowego Dnia Tańca i prezento-
wany na Krośnieńskich Dniach Tańca, 
które odbywają się w kwietniu w Re-
gionalnym Centrum Kultur Pogranicza 
w Krośnie. Zawiera wiersze o tańcu 
autorstwa czterech słuchaczek Państwo-
wego Pomaturalnego Studium Kształce-
nia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy 
w Krośnie – Marii Król, Moniki Olewiń-
skiej, Natalii Bęben i Natalii Niedziałek 
ilustrowane fotografiami ich kolegów 
i koleżanek. Redaktorem wydania jest 
Mariola Węgrzyn – Myćka.
Wydawca: PPSKAKiB Krosno 2012

Piąty tomik młodego poety Krzyszto-
fa Grabonia. Poprzez wszystkie tomiki 
konsekwentnie przewijają się poety-
cko filozoficzne, egzystencjalne pytania 
o sens bytu i racje człowieczeństwa. (…) 
Zderzenie dwóch światów – świata poe-
zji, filozofii, idei, etyki i harmonii - ze 
współczesnym światem rzeczywistym, 
będącym mieszanina dobra i zła. 
(…) To do nas ma dotrzeć ten szelest 
otchłani, mamy go usłyszeć, przeana-
lizować i wyciągnąć wnioski. A w tym 
abyśmy ten szelest usłyszeli, może nam 
pomóc silny głos poety, jego najnowszy 
tomik – pisze we wstępie Jurata Bogna 
Serafińska.
Wydawnictwo ARMAGRAF, Krosno 
2012



CROSCENA ��
P

O
D

IU
M

 

Podczas konferencji poprzedzającej 
otwarcie III Warszawskich Targów 
Książki (10 maja 2012) wręczono na-
grody i wyróżnienia laureatom kon-
kursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 
2011. Wyróżnienie dla Krośnieńskiej 
Biblioteki Publicznej odebrała dyrek-
tor Teresa Leśniak. Mistrz Promocji 
Czytelnictwa to konkurs, w którym 
biblioteki nagradzane są za działania 
wspierające rozwój czytelnictwa. Ma 

za zadanie wyróżniać „najlepsze prak-
tyki biblioteczne” służące zwiększeniu 
zainteresowania książką, popularyzacji 
wiedzy i informacji oraz ułatwiające do 
nich dostęp. Wyróżnienia za utrzymy-
wanie od wielu lat wysokiego poziomu 
i różnorodności działań promujących 
czytelnictwo Krośnieńska Biblioteka 
Publiczna otrzymała także w poprzed-
nich latach (2010, 2009).

Kolejny raz wśród najlepszych

W Łańcucie, na Wojewódzkim Festiwalu 
Piosenki „Moje miasto”, Rafał Strycz-
niewicz zdobył III nagrodę, a wyróżnie-
nia Maja Szelc i Ignacy Błażejowski 
(18 maja)
Na IX Europejskim Festiwalu Piosen-
ki „Intermuza” w Sosnowcu pod arty-
styczną dyrekcją Jacka Cygana, młody 
wokalista zespołu Swing - Ignacy Bła-
żejowski zdobył II nagrodę. Sukces tym 
większy, że festiwal zgromadził wielu 
utalentowanych młodych wykonawców 
z Polski i Francji (20 maja)
Nagrodę Grand Prix Wojewódzkiego 
Festiwalu Piosenki w Miejscu Piasto-
wym (20 maja) zdobyła Marta Stadler, 
natomiast wyróżnienie I stopnia - Klau-
dia Szeliga.

Pracowity maj 
Studia Piosenki Swing 

Ignacy Błażejowski

Na XII Podkarpackim Festiwalu Senio-
rów w Boguchwale „Seniorzy - wciąż 
młodzi twórczo”, zespół śpiewaczy 
Kamratki zdobył wyróżnienie. 26 maja 
w konkursie wzięło udział 35 wykonaw-
ców indywidualnych, zespołów i chórów. 

Festiwal ma charakter  eliminacji do XV 
Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycz-
nego Ruchu Seniorów „ARS 2012”, który 
odbędzie się we wrześniu 2012 r. w Byd-
goszczy. Zespół w składzie: Kazimiera 
Jucha, Anna Bukowska, Elżbieta Jano-

Wyśpiewane wyróżnienie

fot. P. M
atelow

ski
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cha, Teresa Szelc, Halina Rusinek, Da-
nuta Szczurek, Janina Kidawa, Alfreda 
Sałaja, Lidia Lipka, Joanna Lipka, Ma-
rian Kurcoń, Wieńczysław Galert, Anna 
Galert, pod kierunkiem Janusza Janasa, 

kierownika artystycznego, opracował 
dwie nowe pieśni odnalezione w ramach 
projektu „Wyprawa po pieśni pograni-
cza” realizowanego przez Regionalne 
Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.

Podczas XXXV Konfrontacji Dziecię-
cych i Młodzieżowych Zespołów Ta-
necznych „Tańcowały dwa Michały” 
2 czerwca br. w Przemyślu zespoły ta-
neczne z Regionalnego Centrum Kultur 
Pogranicza w Krośnie odniosły kolejne 
sukcesy. Zespół Tańca Współczesnego 
Strecz, którego instruktorem jest Sa-
bina Wójcik- Grygolec, zajął II miejsce 
za układ „Don’t go”. Wyróżnienie w tej 
samej kategorii tanecznej za prezen-
tację „W pewnej pracowni” otrzymał  
Kleks I. Instruktorami zespołu są: Dag-
mara Krzanowska-Szelc i Paulina Leś-
niak.

Wytańczone nagrody

Formacja Tańca Towarzyskiego „Gra-
cja” z Krosna zwyciężyła w I Między-
narodowym Turnieju Formacji Tanecz-
nych o Puchar Prezydenta Miasta Rado-
mia – Radom Open 2012 (26.05). Młodzi 
tancerze wystąpili w grupie do lat 15, 
w kategorii tańców latynoamerykań-
skich. Zatańczyli układ „Sway” według 

choreografii Andrzeja Orszulaka, który 
przyniósł im zwycięstwo w mistrzo-
stwach Węgier w marcu br. wzbogacony 
o dwa nowe elementy. Łącznie w tur-
nieju wzięło udział 15 formacji tanecz-
nych z Austrii, Czech, Węgier i Polski. 
W swojej kategorii wiekowej „Gracja” 
pokonała 6 konkurentów.

W XVII Wojewódzkim Konkursie Pla-
stycznym „Twoje Stare Miasto” 2012 or-
ganizowanym przez krośnieńskie Biuro 
Wystaw Artystycznych nagrodę otrzy-
mał Janusz Styrkosz z Pracowni Gra-
fiki Tradycyjnej Regionalnego Centrum 
Kultur Pogranicza w Krośnie, a Anna 
Moskal i Michał Zawisza, również 

wychowankowie tej pracowni zostali 
wyróżnieni. Zajęcia z grafiki prowadzi 
Joanna Topolska-Uliasz. Pod jej okiem 
powstają znakomite prace członków 
bardzo wysoko oceniane w wielu kon-
kursach i przeglądach.

opr. Anna Bryła

Nagrodzone grafiki

Zespół Kleks fot. D. Szelc
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Ostatnie miesiące to pasmo doskonałych 
wyników w ogólnopolskich konkur-
sach, przeglądach i plenerach uczniów 
Liceum Plastycznego w Krośnie.
W marcu bardzo dobrze zaprezentowała 
się grupa uczniów w przeglądzie pla-
stycznym z rysunku, malarstwa i rzeź-
by, który jest corocznym sprawdzianem 
szkół plastycznych w Polsce. Wśród 58 
szkół sklasyfikowano nas na 16 miejscu. 
Jest to wysoka pozycja. Wyprzedziliśmy 
wszystkie szkoły z regionu rzeszowskie-
go. W skali kraju przed nami są szkoły 
z dużych ośrodków kulturalnych. Tak 
udanie szkołę reprezentowali uczniowie 
klasy III: Marzena Majka, Paulina 
Kaczmarska i Albert Kozak.
W kwietniu w Zakopanem można było 
podziwiać prace rzeźbiarskie naszych 
absolwentów i uczniów. Odbyło się tam 
IX Ogólnopolskie Triennale Rzeźby 
w Drewnie. „Wysłaliśmy” na nie 10 prac, 
wszystkie zostały zakwalifikowane do 
wystawy pokonkursowej, a trzy z nich 

otrzymały nagrody i wyróżnienia. Są 
to prace dwójki absolwentów: Marcina 
Charkowa i Pauliny Krupy oraz ucz-
nia klasy III Jędrzeja Jaklika.
Maj to okres plenerów. Jednym z naj-
ważniejszych jest Ogólnopolski Plener 
Malarski odbywający się w pięknym, 
malowniczym Jeżowie kolo Tarnowa. 
W bieżącym roku odbył się on po raz 
19. Tutaj świetnie „wypadła” Marzena 
Majka. Zdobyła pierwszą nagrodę. 
W międzyczasie wygrała też konkurs na 
koszulkę promocyjną miasta Krosna.
Z sukcesami kończą rok szkolny także 
pozostali uczniowie. Serdecznie zapra-
szamy mieszkańców Krosna i okolic 
na wystawę końcowo roczną , którą bę-
dzie można obejrzeć w budynku szko-
ły w okresie od 29 czerwca do 10 lipca 
w godz. 9.00 – 13.00.

Zbigniew Gleń

Sukcesy uczniów „plastyka”
Jędrzej Jaklik
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Studio Piosenki Swing, twórcy widowi-
ska „Królowa Śniegu” oraz Anna Guz 
otrzymali Nagrody Prezydenta Miasta 
Krosna Piotra Przytockiego za wybitne 
osiągnięcia w roku 2011.

Studio Piosenki Swing, prowadzone 
przez Lucynę Durał w RCKP skupia 
uzdolnioną wokalnie młodzież i dzieci. 
Reprezentuje Krosno na festiwalach 
i konkursach ogólnopolskich i europej-
skich, zdobywając czołowe nagrody 
zbiorowe i indywidualne. W skład zespo-
łu wchodzą: Jula Błaszczyk, Marcelina 
Gerlach, Maja Szelc, Ignaś Błażejowski, 
Rafał Stryczniewicz, Ula Błaszkiewicz, 
Klaudia Delimata, Karolina Jastrząb, Ola 
Jajuga, Natalia Jórasz, Ania Kmonk, Ola 
Kozubal, Monika Mazur, Ania Mercik, 
Ola Mielcarek, Martyna Wottman, Ola 
Dalmata, Monika Godos, Beata Jastrząb, 
Paula Kozubal, Natalia Niedziela, Ola 
Oczoś, Karola Patla, Dominika Skwara, 
Marta Stadler, Klaudia Szeliga.

Prapremiera przedstawienia „Królowa 
Śniegu” odbyła się 11 grudnia 2011 r. 
na scenie Regionalnego Centrum Kultur 
Pogranicza w Krośnie. W realizacji tego 
przedsięwzięcia udział brało około 250 
osób. Były to dzieci, młodzież, zespoły 
i osoby dorosłe związane z krośnieńskim 
środowiskiem twórczym. Przygotowano 
piękną scenografię i kostiumy. Wszystko 
wzbogacone doskonałymi efektami aku-
stycznymi i oświetleniem. Nad całością 
czuwała reżyser - Kamila Ziemiańska 
- Staniek. Było to spotkanie pokoleń 
- osób, które brały udział we wcześniej-
szych przedstawieniach realizowanych 
w latach 1982 - 84 . Wydarzenie spotka-
ło się z bardzo dużym uznaniem i aplau-
zem publiczności.

NAGRODY PREZYDENTA KROSNA

Anna Guz jest autorką opracowania pub-
likacji naukowej pt. „Stanisław Wojciech 
Bergman wybitny malarz krośnieński”. 
Książka została wydana w 2011 roku 
przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie. 
Monografia kompleksowo pokazuje ży-
cie oraz twórczość Stanisława Bergmana 
– krośnianina, malarza, ucznia Jana Ma-
tejki. Jest to pierwsze tak obszerne wy-
dawnictwo dotyczące artysty. Inspiracją 
do wydania książki była wcześniej przy-
gotowana wystawa czasowa „Stanisław 
Wojciech Bergman - wystawa malarstwa 
w 80. rocznicę śmierci” przygotowana 
w Muzeum Podkarpackim.

Specjalną nagrodą za całokształt działal-
ności uhonorowano Józefa Janowskie-
go. Dr nauk humanistycznych, archeolog, 
muzeolog, poeta. Z Krosnem związany 
od 1957 r. Wieloletni pracownik  Muze-
um w Krośnie. Zasłużył się jako badacz 
dziejów średniowiecznego Krosna i oko-
lic. Wyniki tych badań opisywał i pub-
likował w czasopismach naukowych 
i popularnonaukowych; około 250 prac. 
Jest autorem wielu dzieł literackich oraz 

Nagrodę odbiera Anna Guz fot. J. Niepokój
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12 – 29 czerwca
Kiedyś i dzisiaj – fotografia 

Czas bieży nieuchronnie – płyną chmury 
na niebie, szemrze woda w strumieniach, 
młodość, dojrzałość, siwizna, drżenie 
rąk.
Wydaje się, że ludzie na starych fotogra-
fiach żyli innym życiem – nie wiadomo 
jakim. Nic bardziej mylnego – to właśnie 
oni tak samo kochali, tak samo pracowali 
(może nawet ciężej), tak samo się śmiali 
i płakali.

Budynki nie tak bardzo są różne od tych 
widzianych dzisiaj – to tylko niewielkie 
zmiany – okna te same, drzwi podobne. 
Tylko drzewa rosną na przekór wszyst-
kiemu, ale i one kiedyś zostaną ścięte. Na 
ich miejsce posadzą nowe.
Krosno widziane przez oko obiektywu 
w latach 1900-nych, dziesięć, dwadzieś-
cia, trzydzieści lat później. I widziane 
w roku 2012. Czy faktycznie różnią się 
tak bardzo? 

dziesięciu tomików poetyckich, opubli-
kował 200 wierszy w prasie literackiej, 
almanachach i gazetach codziennych. 
Przez 12 lat pracował w Państwowej 

Służbie Ochrony Zabytków w Krośnie. 
Aktywnie uczestniczy we wszystkich 
wydarzeniach kulturalnych miasta.

UM

fot. S. Klatka
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świadczy o tym mnogość wykonanych 
rysunków – wystawa pokazuje tylko 
nikły procent ich dzieł. Z prawdziwą 
przyjemnością można stwierdzić, że są 
młodzi ludzie zainteresowani nie tylko 
muzyką pop’ową i grami komputerowy-
mi.

Marek Burdzy

19 – 29 czerwca
Wystawa prac uczestników kursu rysunku
Przez cały rok szkolny prowadzimy 
kurs rysunku dla dzieci i młodzieży, 
które zamierzają rozwijać swoje talenty 
plastyczne. Stanowi to doskonałą formę 
przygotowania uczniów do ewentual-
nych egzaminów wstępnych do Liceum 
Plastycznego. Jak wiele trudu wkładają 
w naukę ci młodzi adepci sztuki niech 

Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy 
dzieci i młodzieży o historii i współ-
czesności swojego Starego Miasta, 
a także o wybitnych mieszkańcach kie-
dyś i dziś pielęgnujących wartości na-
ukowe, historyczne i artystyczne. Kon-
kurs to doskonały pomysł na kreatywne 
i pomysłowe spędzanie wolnego czasu, 
zwłaszcza dla dzieci, które nie zawsze 
siedzą we własnym pokoju owładnię-
te bakcylem komputerowym. Każdego 
roku konkurs obejmuje swym zasię-
giem teren całego województwa. Dzieci 
i młodzież biorące w nim udział mają 

do 28 czerwca
XVII Wojewódzka Wystawa Plastyki Dziecięcej  
„Twoje Stare Miasto”

okazję do kreatywnej wypowiedzi pla-
stycznej. Nadrzędnym celem konkursu 
jest tworzenie warunków do rozwijania 
aktywności twórczej młodych artystów, 
stymulowanie twórczego rozwoju i od-
czuwania piękna. Nasz konkurs, który 
organizujemy już po raz siedemnasty 
to wykorzystanie sztuki i szeroko ro-
zumianej aktywności artystycznej jako 
źródła zabawy i radości a także nowych 
doświadczeń plastycznych oraz głębo-
kiej osobistej satysfakcji dla młodych 
artystów.

fo
t. 

M
. B

ur
dz

y



CROSCENA ��

MUZEUM PODKARPACKIE

Szósta Noc Muzeów
Trzeba przyznać, że tego wieczora kultu-
ra się obroniła. Parafrazując mistrza Za-
głobę – myśmy to, nie chwaląc się, spra-
wili. My, czyli muzealnicy i krośnianie, 
którzy zechcieli nas odwiedzić. Przyzna-
ję, będąc na szarym końcu łańcuszka spo-
łecznych potrzeb nie rzadko miewamy 
wrażenie, że nasza praca przestaje mieć 
wyraźnie zarysowany sens. Ale satys-
fakcja, jaką odczuwamy dzięki państwa 
uczestnictwu w naszych przedsięwzię-
ciach rekompensuje nam z nawiązką te 
chwile zwątpienia. Zazwyczaj milczące 
pałacowe korytarze i pusty dziedziniec 
zamieniły się bowiem tej nocy w tętnią-
ce życiem muzealne arterie. Dziewiąty 
Kiermasz Sztuki przyciągnął wielu ama-
torów rękodzieła artystycznego, rzeźby 
i malarstwa. Niemało emocji wzbudziły 
również koncerty przygotowane na ten 
wieczór. Nasz Pleyel zabrzmiał inaczej 
niż zazwyczaj, zamiast polonezów i ma-
zurków muzyka filmowa w wykonaniu 
Miry Opalińskiej i Douglasa Whates’a. 

Szczególną sympatię państwa zaskar-
bił sobie krośnieński Euro Band Blues, 
który dynamicznie i z wielką pasją wy-
grywał autorskie kompozycje stworzone 
przez Michała Golenię, Artura Biedronia 
i Stanisława Grelę.
Zaskoczyła mnie kolejka. Kolejki w Mu-
zeum to rzadkość. Raz jedną widziałam, 
do oglądnięcia filmu z 1932 roku. Ta 
sobotnia ustawiła się do studia fotogra-
ficznego. Wraz z PPSKAKiB kontynu-
ujemy zeszłoroczną akcję portretowania 
krośnian. Krośnianin chciał być sfoto-
grafowany „ku potomności” i miał z tego 
wielką radość. W podjęciu decyzji na 
pewno pomogła wystawa zeszłorocznych 
zdjęć – Wielki Album Krośnieński 2011, 
na których krośnianin odnalazł sąsiada, 
znajomą, kolegów. Więc i sam zapragnął 
mieć portret. 
Ale najbardziej cieszący nasze oko obra-
zek to oczywiście skarby krośnian. Dało 
się je odnaleźć w każdym zakamarku Pa-
łacu Biskupiego. Dzieci. Pląsające po sa-

fot. W
.Turek
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Krośnieński Mistrz Ortografii 2012!

KROŚNIEńSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

MUZEUM RZEMIOSŁA   Piwnica PodCieniami

3 czerwca br. podczas Dni Krosna za-
prezentowany został nowy wzór koszul-
ki promocyjnej Krosna. Projekt grafiki 
wyłoniono w drodze konkursu organizo-
wanego przez Punkt Informacji Kultu-
ralno-Turystycznej Muzeum Rzemiosła. 
Jego głównym założeniem było wkom-
ponowanie w grafikę hasła promocyjne-
go Krosna „Kochajmy KROSNOludki”. 
Konkurs, który jest cykliczny, w bieżą-
cym roku cieszył się bardzo dużym zain-
teresowaniem. Wpłynęło 145 propozycji 
z Krosna i okolicy, a także innych regio-
nów Polski, m.in. Poznania, Warszawy, 
Świnoujścia, Łodzi, Elbląga. Laureatką 
została Marzena Majka – uczennica III 
kl. Liceum Plastycznego w Krośnie. Jej 

dotychczasowe osiągnięcia to: I miejsce 
w kategorii plastyki międzywojewódz-
kiego konkursu „Życie i działalność 
Ignacego Łukasiewicza” Jasło, 2009, I 
nagroda w X Wojewódzkim Konkursie 
„Sacrum w literaturze i sztuce” w kate-
gorii plastyki Jarosław, 2009. 

Dorota Piwka

1 czerwca w Czytelni Głównej, ponad 
60 osób z Krosna i powiatu krośnień-
skiego zmierzyło się z trudnym tekstem 
dyktanda autorstwa Jana Tulika, wal-
cząc o tytuł „Krośnieńskiego Mistrza 
Ortografii 2012”. Konkurs miał głównie 
na celu popularyzację zasad poprawnej 
polszczyzny wśród mieszkańców Kros-
na i powiatu krośnieńskiego, rozwijanie 
zainteresowań kulturą języka polskiego, 

kształcenie nawyku prawidłowego sto-
sowania podstawowych zasad ortogra-
ficznych, ale przede wszystkim miał być 
formą zabawy z ortografią. Najwięcej 
trudności uczestnikom sprawiła pisow-
nia dużych liter oraz obcobrzmiących 
wyrazów.
Skrzyknęły się żywioły i utworzyły her-
metycznie zatrzaśnięty horyzont. Po-
środku wzniosło się Krosno, wołano nań 

lach, wypytujące o najdrobniejsze szcze-
góły, zachwycone każdym drobiazgiem. 
Przyprowadziliście państwo do nas swo-
je pociechy, zaszczepiając w nich, być 
może na stałe, zainteresowanie naszym 
wspólnym dziedzictwem, jakąś pasję, ot-
wartość na kulturę. Za to właśnie, z głębi 
muzealniczych serc, wszystkim państwu 

dziękujemy. To jest właśnie sens naszej 
pracy.
19 maja Muzeum Podkarpackie w Kroś-
nie odwiedziło ponad 1900 krośnian. 
Wszystkim państwu serdecznie dzięku-
jemy i zapraszamy ponownie!

Katarzyna Krępulec-Nowak

Koszulka promocyjna Krosna

fot. W. Turek
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parva Cracovia. Gród legend i bajań, 
wśród nich zgryźliwe skrzaty spoglą-
dające z Kamieńca w przestrzeń, w żar 
druzgocącego oczy słońca. Pędziwiatr, 
praszczur wichrów po kądzieli, gnał 
w góry, a hulanki wietrzne na halach 
i żlebach nad brzeżkiem niosły się echem 
jak zgrzyt żelaza po żebrach górskich 
grzbietów, w roziskrzonych zorzami źre-
nicach… - to początek tekstu z którym 
zmierzyli się uczestnicy dyktanda.
Prace sprawdzała Komisja Konkursowa 
złożona z polonistek: Anna Pelc, Wanda 
Belcik i Joanna Łach. Dyktando odbyło 
się w ramach Dni Krosna i to właśnie na 
krośnieńskim Rynku, 3 czerwca ogło-
szono listę laureatów w dwóch katego-
riach wiekowych.
W kategorii: uczniowie szkół ponadgim-
nazjalnych – tytuł „Krośnieński Mistrz 

Ortografii 2012” otrzymała Nikolina 
Nieroda z Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 5 w Krośnie, natomiast wy-
różnienia: Gabriela Menet – tegoroczna 
maturzysta z I LO w Krośnie oraz Kata-
rzyna Szuba i Barbara Kordasiewicz z II 
LO w Krośnie.
W kategorii: pozostali mieszkańcy 
Krosna i powiatu krośnieńskiego tytuł 
„Krośnieński Mistrz Ortografii 2012” 
zdobył Piotr Kucharski, wyróżnienia 
otrzymali: Marta Kustra, Aleksandra 
Kozubal i Krzysztof Litwin.
Była to pierwsza edycja konkursu. Or-
ganizatorzy planują w przyszłym roku 
rozszerzyć zasięg konkursu i oprócz do-
rosłych mieszkańców Krosna, włączyć 
do zabawy również gimnazjalistów.

Monika Machowicz 

Zbigniew Osenkowski urodził się w 1943 
r. w Zagórzu. Ukończył Politechnikę 
Krakowską oraz Studium Wzornictwa 
Przemysłowego zorganizowane przez 
Instytut Wzornictwa oraz Akademię 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Pracę 
końcową wykonał pod kierunkiem pro-
fesora Romana Owidzkiego i Wandy Te-
lakowskiej. Uprawia rysunek i grafikę. 
Uczestniczył w ponad 200 wystawach 
zbiorowych w wielu krajach świata, np. 
w Argentynie, Chinach, Kazachstanie, 
Meksyku, USA oraz większości krajów 
europejskich, zdobywając medale i wy-
różnienia. Miał 15 wystaw indywidual-
nych m.in. w Warszawie, Krakowie, Ło-
dzi i wielu galeriach Podkarpacia. Jest 
organizatorem Galerii Ekslibrisu przy 

13 czerwca – 14 lipca 
Wystawa ekslibrisów Zbigniewa Osenkowskiego, 
sanockiego grafika i publicysty

fot. W
.Turek
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Konkurs organizowany jest przez Woje-
wódzki Dom Kultury w Rzeszowie pod 
patronatem Międzynarodowej Federa-
cji Sztuki Fotograficznej FIAP, Mar-
szałka Województwa Podkarpackiego, 
Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej 
i Fundacji Fotografia dla Przyszłości. 
Temat konkursu jest dowolny, preferu-
jący jednak nowatorstwo, pomysłowość, 
oderwanie od utartych schematów, 

Konkurs odbywa się w ramach 3. Biesz-
czadzkich Spotkań ze Sztuką „Rozsypa-
niec” 2012 i ma charakter otwarty. Na 
konkurs należy przesyłać wiersze, któ-
rych tematyka dotyczy Bieszczad. Orga-
nizatorzy piszą: Jeśli widok z połoniny 
nie tylko zapiera Ci dech w piersi lecz 
również rodzi w Twojej głowie piękne 
słowa, staje się natchnieniem, wzbudza 
potrzebę pisania to Konkurs Zmagań 
Poetyckich „Rozsypane Strofy” jest dla 

XV MIĘDZYNARODOWY NIEKONWENCJONALNY 
KONKURS FOTOGRAFICZNY „FOTO ODLOT” 

KONKURS ZMAGAN POETYCKICH „ROZSYPANE STROFY”

Ciebie! Każdy uczestnik może przesłać 
nie więcej niż 5 niepublikownych utwo-
rów, w 4 egzemplarzach na adres orga-
nizatora: Stowarzyszenie Miłośników 
Bieszczad „Moje Bieszczady” Biuro 
Festiwalowe, ul. Huculska 4/45, 30-413 
Kraków do 30 czerwca 2012, z dopi-
skiem „Rozsypane Strofy”. Do wierszy 
należy dołączyć opatrzoną tym samym 
godłem kopertę z kartą zgłoszeniową.

norm i wzorców. Konkurs jest dostępny 
dla wszystkich fotografujących. Można 
przesyłać do czterech prac wykonanych 
w dowolnej technice do 10 sierpnia 
2012 r. na adres: Wojewódzki Dom Kul-
tury w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. 
S. Okrzei 7. Komisarz konkursu Adam 
Kus, tel. 17 853 52 57 w. 29,
e-mail: wdk2@podkarpackie.pl,
www.wdk.podkarpackie.pl
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Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sano-
ku, komisarzem wielu konkursów, wy-
staw indywidualnych twórców i wystaw 
tematycznych. Wykonał blisko 1000 
ekslibrisów, które eksponował w Polsce 
i za granicą. Za znaki książkowe otrzy-
mał nagrody i wyróżnienia. Jego prace 
znajdują się w wielu krajach w zbiorach 
prywatnych i państwowych.
Curriculum vitae Zbigniewa Osenkow-
skiego, listę opus i reprodukcję 30 eks-
librisów zamieszczono w encyklopedii 
wydanej w Portugalii „Contemporary 
International Ex-libris Artists” w 2004 

roku. Natomiast w bostońskim katalogu 
wydanym z okazji światowego zjazdu 
Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Miłośników Ekslibrisu - FISAE w 2000 
r. opublikowano kilka jego ekslibrisów. 
Wystawiał w kilkudziesięciu miastach 
Polski od Gdańska po Zagórz, także za 
granicą (Francja, Kazachstan, Czechy, 
Hiszpania, Meksyk, Anglia, Turcja, 
Włochy, Litwa, Francja, Luxemburg).

Jan Tulik 
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GALERIA JEDNEGO ZDJĘCIA
fot. Wacław Turek


