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Na okładce: Ignacy Gogolewski i Maria Ciunelis w spektaklu Diabeł w purpurze na XXXIV 
KST, str. 2 – 1. Waldemar Hołda – wernisaż wystawy Twarze i maski świata w RCKP,  
2. Prezydent Krosna Piotr Przytocki wręcza Czesławowi Markiewiczowi I nagrodę Konkur-
su Poetyckiego o Lampę I. Łukasiewicza 3. Koncert poświęcony 94. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości poprowadzili Mieczysław Czuma i Leszek Mazan, 4. Wystawę fotografii 
Jana Wrońskiego Inne oblicze Białorusi otwiera dyrektor RCKP Dorota Cząstka, obok autor, 
5. Wystawa kanarków i ptaków egzotycznych w RCKP     Fot. W. Turek
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JAN TULIK

Do życia

Przekażę ci kilka znaków od jesieni:
pęk tęczy znad astrów, miodową września mgłę,
a późnych os ścieżki w mocną nić zamienię -
może uda się zszyć cięte słowa - złe.

Przyniosłem ci w dłoniach wiele kropli pestek
z owoców najpierwszych naszych wzniosłych zdarzeń.
Może zakiełkują, nim czas wszystko sczesze,
z kruchej perspektywy - jeszcze raz pokaże.

Wiem, że wyśmiewać będą mnie współbracia
za taką tkliwość; mimozę karczować
w gniewnej liryki przetrzebionych lasach.

Nie stoję o to. Bo to przecież spowiedź,
na dobrą sprawę, nasza tajemnica.
Przemilcz i nie sądź: mówią bez pokrycia.
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18  LISTOPADA 2012 ZMARŁ NASZ KOLEGA 
I WSPÓŁPRACOWNIK RYSZARD SUDYKA. 
POŚWIĘCIŁ KROŚNIEŃSKIEJ KULTURZE 
CAŁE SWOJE ŻYCIE. BYŁ DYREKTOREM 
WOJEWÓDZKIEGO, POTEM KROŚNIEŃ-
SKIEGO DOMU KULTURY. OD 2001 ROKU 
PEŁNIŁ FUNKCJĘ KIEROWNIKA DZIA-
ŁU EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ I USŁUG 
KULTURALNYCH RCKP. ZAPAMIĘTA-
MY GO JAKO NIEZWYKLE AKTYWNEGO 
I PEŁNEGO POMYSŁÓW ORGANIZATORA 
PRZEDSIĘWZIĘĆ ARTYSTYCZNYCH ORAZ 
INICJATORA WYMIANY KULTURALNEJ 
Z OŚRODKAMI NA SŁOWACJI I UKRAINIE. 
ALE PRZEDE WSZYSTKIM ZAPAMIĘTAMY 
GO JAKO DOBREGO PRZYJACIELA, PO-
GODNEGO I NIEZWYKLE ŻYCZLIWEGO 
CZŁOWIEKA. BĘDZIE NAM WSZYSTKIM 
BARDZO GO BRAKOWAŁO. NA ZAWSZE 
POZOSTANIE W NASZYCH SERCACH I NA-
SZEJ SERDECZNEJ PAMIĘCI.

koleżanki i koledzy
z Regionalnego Centrum 

Kultur Pogranicza w Krośnie

W numerze:

3. Witryna RCKP
 Wystawy
 Jubileuszowy Puchar Uśmiechu

6. Polecamy

7. Z pogranicza
 Bardejovský drabiñak 2012
  Paweł Fiejdasz 
 Krośnieńskie malarstwo i …
  Wacław Turek

9. Rozmaitości
 W służbie Boga i Ojczyzny…

Waldemar Smaszcz

12.  Ludzie pióra
 Marek Petrykowski

14. Przeczytane

20. Kolekcjonerstwo
 Humor myśliwski na starej pocztówce
  Edward Marszałek
 Dzwony w Krośnie

24. Podium

25. BWA
 Piotr Bies – obiekty i rysunki
  Marek Burdzy
 CDS
 Kulturalny Piec
  Dawid Iwaniec

26. Muzeum Podkarpackie
 Od Łemkowszczyzny po
  Huculszczyznę…
  Robert Kubit

28. Piwnica PodCieniami 
 Wystawa „Zwyczaje i tradycje adwentu”
  Łukasz Stachurski

29.  KBP
  Komputery dla Biblioteki
  Monika Machowicz

30.  Liceum Plastyczne
 Stypendysta  Ministra Kultury
 „Podkarpacie – nasz dar dla UE”
 Wielka przyjemność !
  Zbigniew Gleń

31. Konkursy
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29 października – 26 listopada
Mistrz i uczniowie - Henryk Cebula i stypendyści Fundacji Akapi

Agnieszka Sacała - dzięki różnym za-
interesowaniom, szczególnie muzyką, 
wypracowała własną zdolność obser-
wacji układającego się światła i cienia. 
Tworzy grafiki i rzeźbę wzorując się na 
mistrzach, z lekkością wypowiada się 
w rysunku, tworzy także pastele. 

Joanna Głaz - dojrzałe i wypraco-
wane pod względem zastosowanych 
technik prace znajdują uznanie miłoś-
ników sztuki. Z wielkim powodzeniem 
wypowiada się w malarstwie, grafice 
i rzeźbie. Laureatka wielu znaczących 
nagród.

Przemysław Broszko - śmiało operuje 
kolorem w sposób mocny, jakby „per-
kusyjny”, stwarzając prace zmuszające 
oglądającego do refleksji. Obrazy są 
wyraziste i doskonałe kolorystycznie, 
świadczące o dużej wrażliwości i talen-
cie. 

Monika Chodur - inspiracje plastycz-
ne czerpie z szerokiego zainteresowania 
sztukami pięknymi m.in. muzyką i ma-
larstwem mistrzów. Odważnie operuje 
kreską, uzyskując zdecydowane efekty 
wizualne, zabarwione także dozą hu-
moru. 

Wszyscy czworo uczą się w Liceum 
Plastycznym w Jarosławiu w klasie 
Henryka Cebuli.

Henryk Cebula - portret, rys. M. Chodur

Henryk Cebula - studiował rzeźbę na 
krakowskiej ASP. Również rysownik 
i publicysta. Jako karykaturzysta debiu-
tował w 1974 r. w „Prometeju”. Współ-
pracował m.in. z pismami: „Polityka”, 
„Szpilki”, „Playboy”, „Nie”, „Wprost”. 
Laureat kilkudziesięciu nagród i wy-
różnień, m.in. Srebrnej Szpilki za rok 
1986. Autor 108 wystaw indywidual-
nych i uczestnik ponad 870 wystaw 
zbiorowych.
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Fotografie są pokłosiem pięciodniowej 
wycieczki po zachodniej i centralnej 
Białorusi pod przewodnictwem księ-
dza Krzysztofa Poświaty. Możemy zo-
baczyć Mińsk, Grodno, Nowogródek 
z pamiątkami po Adamie Mickiewiczu, 
ruiny dworu Elizy Orzeszkowej w Bo-
hatyrowiczach z położonym w pobliżu 
grobem Jana i Cecylii, muzeum Czesła-
wa Niemena w Starych Wasyliszkach, 
czy wreszcie wspaniałe pałace Radzi-
wiłłów w Nieświerzu i Mirze. Wystawa 
prezentuje również świątynie katolickie 
i cerkwie prawosławne. 

14 listopada – 31 grudnia
Inne oblicze Białorusi. 
Podróż po Białorusi śladami polskich kościołów Michalitów
- wystawa fotografii Jana Wrońskiego

Jan Wojciech Wroński ur. 1958 roku 
w Jędrzejowie. Z Krosnem związany od 
1984 roku. 
Po ukończeniu Wydziału Lekarskiego 
na AM w Krakowie rozpoczął pracę 
w Szpitalu Wojewódzkim w Kroś-
nie i pracuje w nim nadal. Aktualnie 
jest Ordynatorem Oddziału Chirurgii 
Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej. 
Pomimo, że jest bardzo oddany pracy 
zawodowej znajduje czas na aktywne 
uprawianie sportu, myślistwo i podróże. 

Nieśwież - zamek Radziwiłłów, wybudowany w końcu XVI w., przebudowany w XVIII w.
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Waldemar Hołda ur. 1962 roku. Lekarz 
internista i hematolog pracujący w Wo-
jewódzkim Szpitalu Podkarpackim 
w Krośnie oraz Szpitalu Specjalistycz-
nym w Brzozowie. Od prawie 25 lat 
organizuje pod sztandarem Klubu Tury-
styki Trampingowej „GLOB” wycieczki 
trampingowe dla przyjaciół turystów do 
różnych zakątków świata na 5 kontynen-
tach. 
W czasie wypraw dokumentuje rzeczy-
wistość robiąc amatorskie zdjęcia oraz 
kręcąc filmy. Ulubionym tematem są 
twarze spotykanych ludzi w połącze-
niu z rękodziełem ludowym w formie 
masek etnicznych z różnych zakątków 
globu.

opr. ab

16 listopada – 31 grudnia
Twarze i maski świata

XXX Festiwal Teatrów Dziecięcych 
z udziałem zespołów polonijnych jest 
już historią. Młodzi artyści wrócili do 
domów. Pora na podsumowanie. 13 
spektakli konkursowych, 180 uczest-
ników i około 2000 widzów to liczby 
dotyczące dwudniowej imprezy (25 - 
26 października 2012). Komisja Arty-
styczna w składzie: Ewa Żukowska, Jan 
Kondrak, Mariusz Tarnożek, Sławomir 
Woźniak była zbudowana jakością pra-
cy instruktorów oraz organizatorów ży-
cia teatralnego dzieci i młodzieży. Jako 
szczególnie znaczące wskazała osiąg-
nięcia tych, pracujących poza granicami 
kraju i działających w skrajnie trudnych 
warunkach.

JUBILEUSZOWY PUCHAR UŚMIECHU
NAGRODY FESTIWALU:
Złoty Puchar Uśmiechu - Teatr „Gu-
ziczek” z Rybnickiego Centrum Kultu-
ry za spektakl „ Zabawa w dorosłych”,
Srebrny Puchar Uśmiechu - Teatr 
„Fantazja” z Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury w Radzyniu Podlaskim za wi-
dowisko „5 minut”;
Brązowy Puchar Uśmiechu - Teatr 
M.I.O.D.E.K z Młodzieżowego Domu 
Kultury w Chorzowie za spektakl „ Pra-
wie wszystko o kotach

WYRÓŻNIENIA:
-Teatr „Kaprysek” z Centrum Kultury 
i Promocji w Piotrowicach za sceniczną 
żywiołowość, bardzo dobre prowadze-
nie ról oraz nawiązanie autentycznego 
kontaktu z widownią w przedstawieniu 
„Tylko żaby”
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- Teatr ABC z Dzielnicowego Domu 
Kultury SM Czechów w Lublinie za po-
mysłowe gospodarowanie przestrzenią 
sceniczną przy pomocy funkcjonalnej 
scenografii w przedstawieniu „Co się 
zdarzyło na strychu’

NAGRODY INDYWIDUALNE:
Berło Króla Błystka za reżyserię - Iza-
bela Karwot, instruktor Teatrów FIK-
-MIK oraz „Guziczek” z Rybnika
Tęczowa Paleta za scenografię- Zofia 
Wróblewska, instruktor Teatru „Tygry-

sek” z Warszawy oraz Bartłomiej Ka-
miński z Rybnika za oprawę plastyczną 
widowiska „O smoku wawelskim”.
Skrzypce Sarabandy za oprawę mu-
zyczną – Jarosław Hanik z Rybnika, 
autor opracowania muzycznego przed-
stawienia „O smoku wawelskim” oraz 
Andrzej Macoszek z Nieborów, autor 
opracowania muzycznego przedstawie-
nia „Zbójnicka próba”
Żółta Ciżemka za choreografię - Ole-
na Milewska ze Lwowa za choreografię 
w widowisku „Sen”.

23 listopada, 17.00
Nasze wędrowanie – spotkanie z kulturą 
romską
„Powrót do przeszłości” – poezja Izoldy 
Kwiek 
zespół „Tabor”,
projekcja filmu „Cygan”
artKino

25 listopada, 18.00
Wieczór Andrzejkowy „Ada to nie wy-
pada” – piosenki z lat 20-tych i 30-tych
wykonają: zespół Ivo Dixie Jazz Band, 
Sylwia Lorens - Kubal, Krzysztof Zaj-
del, Alan Bochnak, Chór mieszany 
OSM II st. pod dyrekcją Renaty Zajdel

26 listopada, 17.00
„Krosno w twórczości Bogusza Zyg-
munta Stęczyńskiego” - odczyt Mariana 
Terleckiego ze Stowarzyszenia Miłośni-
ków Ziemi Krośnieńskiej

26 listopada, 17.00
Koncert „Na plus” w wykonaniu zespo-
łu Dysonans i artystów niepełnospraw-
nych, realizowany w ramach III festiwa-
lu „Na plus”

29 listopada, 18.00
„Koncert na wiersze” Quasi Una Fanta-
sia - Maciej Zimka (akordeon) i Bożena 
Boba-Dyga (wokal)po koncercie wie-
czór wróżb andrzejkowych
Piwnica PodCieniami

29 listopada, 18.00
Bracia Karamazow – spektakl Teatru 
Provisorium zrealizowany w ramach 
Programu Teatr Polska Instytutu Tea-
tralnego im. Zbigniewa Raszewskiego 
w Warszawie

2 grudnia, 17.00
Dziecięco - Młodzieżowy Zespół Ta-
neczny KLEKS zaprasza wszystkich 
sympatyków i byłych tancerzy zespołu 
na spektakl taneczny „Czarnoksiężnik 
z Krainy Oz”, który odbędzie się z oka-
zji 20–lecia istnienia zespołu

12 grudnia
XVII Przegląd Młodzieżowych Wieczo-
rów Rozrywkowych „Blaga”
Organizatorem jest PPSKAKiB
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13 grudnia, 18.00
Wilija św. Łucji - widowisko obrzędowe 
w wykonaniu zespołu Rogowice
Piwnica PodCieniami

19 grudnia, 10.00 - 17.00
Kiermasz świąteczny
Święta to czas, który przede wszystkim 
chcemy poświęcić swojej rodzinie, spę-
dzić miłe chwile przy choince w gronie 
kochanych osób. To czas, kiedy jeste-
śmy dla siebie milsi, bardziej serdeczni 
i kiedy nawet ci nie umiejący śpiewać, 
z radością i uśmiechem nucą swoje ulu-
bione kolędy i pastorałki. W ten ma-
giczny, przedświąteczny czas zaprasza-
my miłośników pięknych przedmiotów, 
smacznych wypieków i tradycyjnych 

potraw na kiermasz świąteczny! To już 
tradycja Regionalnego Centrum Kul-
tur Pogranicza w Krośnie. Jak co roku 
zostanie zgromadzonych i wyekspono-
wanych wiele prac artystów, twórców 
i projektantów nie tylko z całej Polski, 
ale również Słowacji, Ukrainy. Będzie 
można je podziwiać w specjalnie za-
aranżowanej na potrzeby kiermaszu 
przestrzeni nowoczesnego foyer parte-
ru, I oraz II piętra. W organizacji kier-
maszu wspierają nas: Powiatowa Rada 
KGW, Regionalny Związek Rolników, 
Kół i Organizacji Rolniczych oraz Po-
wiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 
w Krośnie. 

opr. ab

Niedzielny poranek 21 października 
br. był ciepły, słoneczny, mieniący się 
wszystkimi kolorami jesieni. Tego dnia 
krośnieńska delegacja wyjechała do 
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Bardejovský drabiňak 2012

Bardejova. Celem było nie tylko spotka-
nie na szczeblu instytucji – Regionalne 
Centrum Kultur Pogranicza w Kroś-
nie i Hornošarišské osvetové stredisko 

fot. W
. Turek



8 CROSCENA

w Bardejowie - ale przede wszystkim 
udział w imprezie Bardejovský dra-
biňak 2012. Wydarzenie to ma charak-
ter przeglądu najlepszych wykonawców 
muzyki ludowej z okolic Bardejova. Na 
scenie zaprezentowało się 18 zespołów 
śpiewaczych, 13 solistek i solistów oraz 
3 kapele ludowe. Spośród nich jury wy-
brało te, które będą reprezentować Bar-
dejov na Słowacji i poza granicami, tak-
że w Krośnie. Są to: męski zespół śpie-

waczy Raslavičan oraz instrumentalny 
zespół ludowy Stana Baláža z Raslavic. 
Warto nadmienić, iż wszyscy występu-
jący prezentowali wysoki poziom wyko-
nawczy. Mieszkańcy Krosna będą mogli 
słowackich artystów zobaczyć i usły-
szeć podczas przyszłorocznych imprez, 
chociażby Festiwalu Kultu Pogranicza 
Karpackie Klimaty. 

Paweł Fiejdasz

W ramach przygranicznej wymiany kul-
turalnej w Centrum Kultury w Koszy-
cach od 7- 30 listopada oglądać można 
„Zakątki pamięci” - wystawę malarstwa 
Małgorzaty Twardzik-Wilk oraz zbiór 
fotografii Stanisława Materniaka pn. 
„Ziemia, planeta ludzi”. Jak podkreśliła 
podczas wernisażu Helga Tomondyova, 

autorzy ekspozycji znani są już na Sło-
wacji z indywidualnych i zbiorowych 
wystaw oraz uczestnictwa w wielu ple-
nerach artystycznych.
Małgorzata Twardzik - Wilk jest ab-
solwentką malarstwa w Instytucie Wy-
chowania Artystycznego na UMCS 
w Lublinie. Zajmuje się malarstwem 

Krośnieńskie malarstwo i fotografie na Słowacji

Od lewej: H. Tomondyova, S. Materniak i M. Twardzik-Wilk
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Ks. Piotr Skarga, nazwisko z tak od-
ległej przeszłości (mija wszak niemal 
pięć stuleci od jego urodzin i dokładnie 
czterysta lat od śmierci!), że można by 
zapytać, czy jego dzieło nie jest już je-
dynie szacownym zabytkiem naszej kul-
tury, tym bardziej, iż swoją działalność 
duszpasterską i pisarską złączył z kontr-
reformacją. Panujący zaś od rewolucji 
francuskiej kult „postępu”, wyczulony 
na wszelkie próby powrotu do tego, co 
minione, w imię przyjętego z góry zało-
żenia, że nowe musi być lepsze od stare-
go, gotów jest przyjąć jako wartość naj-
bardziej ryzykowne, różnej natury eks-
perymenty. Na naszych jednak oczach 
– używając zadomowionego dzisiaj na-
wet w mowie potocznej terminu – zban-
krutowały kolejne idee i systemy mające 
na swoich sztandarach to jakże nieprecy-
zyjne słowo, może więc dobrze by było 
zatrzymać się choćby na krótką chwilę, 
choćby na… lekturę Kazań sejmowych 
Piotra Skargi. Nie ma bowiem lepszego 
sposobu na odnalezienie zagubionej dro-
gi, niż powrót do znanego miejsca. Piotr 
Skarga (1536 -1612), zaledwie o sześć lat 
młodszy od Jana Kochanowskiego, naj-

ważniejszego naszego poety nie tylko 
renesansu, ale całej epoki staropolskiej, 
żył ponad dwadzieścia lat od niego dłu-
żej i sięgnął swoją działalnością już epo-
ki następnej, czasu wielkiego powrotu 
człowieka do Boga. Ale i to nie w pełni 
tłumaczy odrębność obu wielkich pisa-
rzy. 
Odrodzenie, określane mianem „złote-
go wieku” kultury polskiej, w literatu-
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W służbie Boga i Ojczyzny - dzieło ks. Piotra Skargi
(w 400 - lecie śmierci autora Kazań sejmowych)

fot. archiw
um

olejnym i pastelami. Swoje prace co-
rocznie prezentuje na wystawach in-
dywidualnych i zbiorowych zarówno 
w kraju jak i za granicą. Jest organiza-
torem, komisarzem i uczestnikiem mię-
dzynarodowych plenerów malarskich. 
Stanisław Materniak jest prezesem 
Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Bu-
dowlanego. Jego pasją są m.in. po-
dróże. Fotografie z tych wypraw, pod 

przewodnim mottem „Ziemia Planeta 
Ludzi” obejmują takie tematy jak: „Zie-
mia Święta”, „Europa, Europa…”, „Chi-
ny”, „Góra Athos”, „Parki Narodowe 
USA” , „Etiopia”, „Borneo”, „Sumatra” 
a ostatnio „Alaska”. Wystawiał w ga-
leriach w Polsce, Słowacji i na Litwie. 
Jest członkiem „Fotoklubu” przy RCKP 
w Krośnie.

Wacław Turek
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rze niemal utożsamiane z dokonaniami 
Kochanowskiego, wcale nie było tak 
jednorodne, jak to zostało utrwalone 
w świadomości nawet wykształconych 
Polaków. 
Niedoścignionym wzorem ówczesnego 
kaznodziejstwa stał się ks. Piotr Skarga. 
Świadomość tego mieli już współcześ-
ni, jednak dopiero po upadku II Rzecz-
pospolitej, gdy spełniły się roztaczane 
przez kapłana groźne zapowiedzi tra-
gicznych losów ojczyzny, w pełni do-
strzeżono prorocki wymiar jego posłan-
nictwa. Powtarzano nawet, że „tak jak 
on, nikt w Polsce nigdy nie pisał”. Nie 
znaczy to, że Piotr Skarga był pisarzem 
w potocznym tego słowa znaczeniu. Siła 
jego kaznodziejstwa wynikała nie z ja-
kiegoś szczególnego doboru środków 
wyrazu i znakomitej stylistyki, ale prze-
nikliwości myśli i niezwykłości ukazy-
wanych wizji, przywodzących na myśl 
starotestamentowych proroków.
„Unikał wszelkich sztuczek krasomów-
czych – mówił o nim Mickiewicz w wy-
kładach w College de France – nie zabie-
gał o pozyskanie życzliwości słuchaczy, 
nigdy im nie pochlebiał, a najczęściej, 
wyłożywszy z godnością i surowoś-
cią senatorom i posłom ich obowiązki, 
wzniósłszy modlitwę do niebios, poczy-
nał piorunować na występki jednostek 
i nadużycia publiczne; nigdy jednak nie 
uderzał w osoby. Sam tylokrotnie napa-
stowany, nie zrobił nigdy żadnej przy-
mówki do nikogo, zwalczał jeno ogólnie 
złe nauki i zbrodnie.” 
Niemal całą działalność pisarską i ka-
znodziejską poświęcił rozbiciu reli-
gijnemu w Polsce oraz obnażaniu naj-
większego – jego zdaniem – problemu 
czasów mu współczesnych: zupełnej 
nieprzystawalności szerzącego się mo-

delu życia szlachty do jej obowiązków 
wobec Boga i ojczyzny. Dobiegał wów-
czas końca jeden z najważniejszych pro-
cesów społecznych doby staropolskiej 
– przekształcanie się rycerstwa w zie-
miaństwo. Skarga dostrzegł prawdziwy 
dramat, który już wówczas zaczął ważyć 
na losach ojczyzny i chrześcijaństwa. 
Przyszły autor Kazań sejmowych w wie-
ku 28 lat otrzymał święcenia kapłańskie 
i jako kanonik katedry lwowskiej rozpo-
czął działalność duszpasterską. W roku 
1569 wstąpił do zakonu jezuitów, wyje-
chał na studia do Rzymu, a po powrocie 
stał się jednym z głównych przedstawi-
cieli kontrreformacji. Pracował w kole-
giach jezuickich, na polecenie króla za-
kładał kolegia w Połocku, Rydze i Dor-
pacie. Był wreszcie rektorem Akademii 
Wileńskiej, sławnego później uniwersy-
tetu, na którym studiował Mickiewicz.
W 1588 roku został powołany na stano-
wisko kaznodziei nadwornego Zygmun-
ta III, zyskując niemały wpływ na życie 
dworu. W roku 1612 opuścił Warszawę 
i osiadł w Krakowie, gdzie już wcześniej 
był znany z działalności charytatywnej. 
Założył m.in. Bank Pobożny dla ochrony 
ludzi niezamożnych przed lichwą, Arcy-
bractwo Miłosierdzia, wreszcie Komorę 
Potrzebnych [tj. znajdujących się w po-
trzebie – W.S.] dla ubogich. Zmarł we 
wrześniu tego roku i został pochowany 
w kościele św. Piotra i Pawła. 
W swoich dziełach doskonale łączył ob-
serwację polskiej rzeczywistości ze zna-
jomością kierunków i dążeń odnowy po-
trydenckiej w Europie, która człowieko-
wi renesansu, zanurzonemu w urokach 
doczesności, przeciwstawiała żarliwego 
obrońcę ojczyzny i chrześcijaństwa. 
Jego Żywoty świętych miały na celu od-
nowić dążenie do świętości, a ukazywa-
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nie rycerskich tradycji obudzić ducha 
heroizmu. Kapłan, przekonany o misji, 
jaką miał do spełnienia, czuł w sobie 
siłę starotestamentowych posłańców Bo-
żych, stąd nie cofał się przed wyjątkowo 
ostro formułowanymi sądami. Widząc 
w średniowieczu złotą epokę, ostro pięt-
nował renesansowe wzory życia, które 
miały prowadzić do nieuchronnej klę-
ski; raz jeszcze przywołajmy słowa Mi-
ckiewicza: „…przyszłość staje mu przed 
oczyma jak otwarta dziejów księga, a on 
wszystkie jej karty przebiega i opowia-
da”. 
W zabiegach o jedności religijną całego 
narodu Piotr Skarga nie był odosobnio-
ny, nikt jednak nie robił tego tak żarli-
wie. Jest to ważne – głosił – nie tylko ze 
względów religijnych, ale i społecznych: 
katolicyzm jest wyznaniem spajającym 
społeczeństwo, innowiercy prowadzą do 
rozbicia wspólnoty narodowej, co w wy-
miarze tragicznym sprawdziło się – jak 
wiadomo – podczas „potopu” szwedz-
kiego.
Pokolenie, do którego zwracał swoje sło-
wa, uważał Skarga za występne, za idące 
drogą opłakaną, która prowadzi do wiel-
kich nieszczęść. Toteż raz błogosławi, 
kiedy mówi o ojczyźnie boskiej, reali-
zowanej na ziemi przez cnoty przodków 
i patronów Polski; to znów gromi, kiedy 
patrzy na zbrodnie i nadużycia obecnego 
pokolenia.”
Roztaczał zaś nieznane gdzie indziej 
dobrodziejstwa, jakie zapewnia Rzecz-
pospolita:
„Ta miła matka podała wam złotą wol-
ność, iż tyranom nie służycie, jedno bo-
gobojnym panom i królom, które sami 
sobie obieracie. Których moc, prawy 
okreszona [prawami określona – W.S.], 
żadnego wam bezprawia nie czyni, żad-

nego i od postronnych panów, i od swo-
ich uciśnienia nie cierpicie. Samiście 
tylko sobie tyranami, gdy praw nie wy-
konywacie, a do sprawiedliwości fałszy-
wą wolnością, albo raczej swowolnością, 
przeszkody sobie czynicie. Tureckiego 
i Moskiewskiego państwa obywatele, 
patrzcie, jakie uciśnienie i tyraniją cier-
pią. Nie taka to ojczyzna wasza: matką 
wam jest, a nie macochą. Na ręku was 
swoich nosi, a krzywdy żadnej cierpieć 
nie dopuści. Sami sobie szkodzicie i je-
den nad drugim tyraniją podnosicie, 
praw nie egzekwując, a moc pańską 
[władzę królewską – W.S.] tam, gdzie nie 
potrzeba, krócąc.” 
Mówiąc o „pogrożeniach Pańskich” 
Piotr Skarga podkreślał, że Stwórca nie 
jest okrutnikiem, daje czas człowieko-
wi, aby się poprawił. „Bójcie się wżdy 
– napominał – tych pogróżek. Jać ob-
jawienia osobliwego od P[ana] Boga 
o was i o zgubie waszej nie mam. Ale 
poselstwo do was mam od P[ana] Boga 
i mam to poruczenie, abych wam złości 
wasze ukazował i pomstę na nie, jeśli 
ich nie oddalicie, opowiadał. Wszystkie 
królestwa, które upadały, takie posłań-
ce Boże i kaznodzieje miały, którzy im 
wymiatali na oczy grzechy ich i upadek 
oznajmiali.”
Prorok bowiem nie ma żadnych sankcji, 
może tylko przestrzegać, a od adresatów 
jego przesłania zależy, czy je przyjmą. 
Pamiętać wszakże należy, że przepo-
wiednie sprawdzają się zwykle wtedy, 
gdy już nie ma czasu na odwrócenie nie-
uchronnego.

Waldemar Smaszcz
Skrót dokonany za zgodą autora
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atramentowy wiersz

dotykasz słów 
fortepianowym wiatrem 
nawet nie kapnie ci noc atramentem 
na kwietną koszulę 
 
nie umiesz zawrócić czasu 
z przebytej drogi 
ani odfrunąć ptakiem jutra 
 
a jednak zrywasz z wirtuozem 
w dzień ponurych chmur 
i spoconych deszczem dolin 
 
w piaskownicach gwiazd 
rozdajesz zgubione wołania 
gotowa odlecieć z niebieskości 
 
ostrzem księżyca rzeźbisz bruzdy 
na pokrytym patyną sercu

miasto dzieciństwa

Szedłem. Miasto opadało ze wszystkich stron.
Zielony jaszczur wygrzewał się w słońcu 
przed podcieniami, 
za nim leżała sprawiedliwa beznadzieja. 
Rozleniwione wierzchowce 
wspominały dzieciństwo u wybrzeży cienia. 
Prawdziwie sakramentalni 
kładli noże odrażającej chciwości na brzuch. 
Waleczni 
nie cudzą krwią się mazali, 
a kapelusze powierzali żebrakom, 
by wydostać się z miasta 
prosto w objęcia lwic 
lub nozdrza wielbłądów. 
 
Za rogiem czekały szerokie biodra 
na moje maleńkie kości 
i miękkie pukielki loków. 
Była łagodność w imię łagodniejszego świata 
i najpiękniejsze sarny 
przechodziły ulicą. 

Marek Petrykowski ur. 1965 r. w Krośnie, tutaj 
mieszka i pracuje. Działacz związkowy na szczeb-
lu okręgowym i krajowym. Zawodowo związany 
z budownictwem. Debiutował w antologii „Las 
w karpackim śnie” wierszem „na Smereku”. 
Swoją poezję określa jako współczesną lirykę 
osobistą, opartą na surrealistyczno-symbolicznej 
projekcji wyobraźni. Laureat XI Otwartego Kon-
kursu Literackiego „Gniewińskie Pióro” 2012, 
wyróżniony w konkursie poetyckim „Rozsypane 
strofy” ‘2012.
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na Smreku

szepcze wiatr w świstach 
że chodził latem 
jak płatny śpiewak 
po górach 
i zaprzęgał dzień 
w niebieskiej wozowni 
 
kładł buki 
na jedną 
- konie ruszały 
na drugą stronę nieba 
a Chrystus na Smereku 
miał oczy pełne łez 
 
bez słów znosiłem 
mądrość z gór 
gdy deszcz wierszem 
darzył z kropidła 
 
jedno mam jeszcze 
wietrzne marzenie 
- zasnąć na pniu 
pod księżycem

spotkanie

przyjdę 
schowam się w bliski cień 
niby nic 
bez szelestów 
zostanę w najkrótszym z tobą spotkaniu 
- w zenicie 
z pękiem słonecznych promieni 
na nasze przywitanie 
w ciepłym powiewie 
jak w wiosennym 
kostiumie

cytrynowo

odkąd pada - częściej siadam na ławce 
a obok Maria Magdalena 
powinniśmy rozmawiać o pogodzie 
- pewnie też pada w Magdali 
 
Rabboni - zostawiłeś nas w niepewności 
i na razie nie wracasz 
przez to jakby oddech nam się krztusił 
 
jutro łagodnie usiądziemy w obłokach 
- cytrynowo 
pierwszych od zmartwychwstania

tak

schowałeś pod powiekami  
szczęście zmierzone do połowy 
idąc tam 
gdzie młodość w kamieniu  
toczy walkę z ciszą 
 
jak wielki musi być głaz  
by zasunąć krzyk 
jaka cisza wytrzyma  
taki ciężar

niezabudka

jak oczami zapach upatrzyć 
i w dłonie włożyć gwar łąki 
- jak zbudzić się 
bezkarnie  
nim powieki zaskrzypią 
lub płatki 
mysich uszek

 opr. W. Turek
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Debiut poetycki Marka Petrykowskie-
go, który jak pisze Jan Tulik - „stara się 
jak budowniczy - nomen omen z wy-
kształcenia mechanik zawodowo zwią-
zany z budownictwem – dobierać mate-
rię słowną tak, aby katedra wiersza nie 
runęła. Każdy kamień w postaci słowa, 
ba spójnika nawet, kładziony jest trafnie 
i uważnie. (…) Może owa proweniencja 
zawodowa przyczyniła się również do 
dobierania określeń najwłaściwszych, 
by po Norwidowemu „odpowiednie dać 
rzeczy słowo”. Autor ma za antenata Ju-
liana Przybosia – na co słusznie zwrócił 
uwagę we wstępie Jerzy S. Nawrocki, 
prozaik, ale z wrażliwością poety”. 
Wydawca: Marek Petrykowski, Krosno 
2012

W wielu kulturach liczba dwanaście ma 
szczególny status. Istnieje dążenie do jej 
osiągnięcia dla zachowania harmonii 
i doskonałości. Dwanaście almanachów, 
wydanych przez Regionalne Centrum 
Kultur Pogranicza w Krośnie, to trwały 
i bogaty ślad pozostawiony przez poe-
tów regionu krośnieńskiego oraz po-
granicza. Każdy z tych twórców białą 
kartkę papieru zapisywał samodzielnie, 
udostępniając skrawek swojego życia. 
Znajdziemy go w ofiarowanych nam 
strofach, zabarwionych kolorami prze-
żyć. W almanachu są również wiersze 
laureatów XIII Ogólnopolskiego Kon-
kursu Poetyckiego o „Lampę Ignacego 
Łukasiewicza”.
Wydawca: Regionalne Centrum Kultur 
Pogranicza w Krośnie, 2012
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ZADUSZKI
MUZYCZNE 
fot. W.Turek
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„Zanim się zacznie” to wybór wierszy 
z poprzednich sześciu tomików i wierszy 
zupełnie nowych. Autor podzielił je jak-
by na pięć punktów odniesienia do włas-
nej rzeczywistości - Z Kletówki, gdzie 
spędził dzieciństwo i młodość, Zapiski 
wędrowca, Widoki z Kamieńca, Z Bób-
rki, z którą jest związany sentymentalnie 
i na koniec tytułowy Zanim się zacznie. 
Bardzo wyraźne są w tej poezji motywy 
związane z miejscem życia autora, uka-
zujące magię Krosna, pięknych okolic, 
jak góra Cergowa, Kamieniec, pustelnia 
św. Jana, ale także miejsc odwiedzanych 
na Słowacji. Wiersze wyrażają jego filo-
zofię życiową, której motywem przewod-
nim jest pogodzenie się z upływem czasu 
i koniecznością przemijania.
Wydawca: Regionalne Centrum Kultur 
Pogranicza, Krosno 2012 

opr. ab

„Poezje wybrane” Jana Tulika to 341 
pozycja wydana w serii „Biblioteka Poe-
tów” Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. 
Wyboru wierszy dokonał i wstępem go 
opatrzył Jan Wolski. „Jan Tulik umie 
wypowiadać się w przejmujący sposób 
o sprawach pełnych filozoficznego czy 
życiowego niepokoju, ale raczej dalekich 
od manifestowania gorzkiego doświad-
czenia. Można by rzec, że to poeta praw-
dziwy, który pisze ciągle jeden i ten sam 
wiersz, drąży w głąb, choć posługuje się 
różnymi formami i rejestrami języka. Pi-
sze o zewnętrznym świecie, o ludziach, 
historii, i o doświadczeniach wewnętrz-
nych. Każdej chwili, doznaniu, nagle 
odczutej czy objawionej prawdzie, umie 
nadać blask rzeczywistości, czegoś trwa-
łego i niepowtarzalnego”.
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, War-
szawa 2012
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Łowiectwo zazwyczaj wiąże różne mę-
skie pasje, stąd nic dziwnego, że treścią 
myśliwskich kawałów często są kobiety, 
miłosne podboje, alkohol, zaś w pod-
tekstach przewija się nadmierna ambicja 
i męska nieudolność, skutkująca fatalny-
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O Humor myśliwski na starej pocztówce
mi strzałami. I jeśli komuś wydaje się, że 
są to cechy współczesnych nemrodów, to 
jest w błędzie. Świetnie widać to na sta-
rych pocztówkach z przełomu XIX i XX 
wieku, kiedy to karta korespondencyjna 
święciła swój „wiek złoty”. 

Z kolei nadzwyczajny strzał to temat 
wielu przechwałek myśliwskich, a opo-
wieści o kilku lisach, bykach czy odyń-
cach trafionych tą samą kulą weszły do 
światowego kanonu łowieckiej blagi. 
Ciekawym przykładem może być rycina 
zamieszczona na pocztówce z 1904 roku, 
na której starszy jegomość z tęgim brzu-
chem, który wcale nie wygląda na snaj-
pera, ale szczęśliwy prezentuje ustrzelo-
nego miniaturowego ptaszka. Komizmu 
sytuacji dopełnia zamieszczone niżej 
przysłowie: „Nigdy nie wiesz, do czego 
jesteś zdolny, dopóki nie spróbujesz”. 

Alkohol i łowy ponoć nie idą w parze, 
że zaś w przeszłości wódka i myśliwy to 
częste małżeństwo z miłości, świadczyć 
może mnogość związanych z tym za-
bawnych zdarzeń i opowieści. Tego typu 
motyw widać też na pocztówce wysłanej 
10 listopada 1900 roku z Trencina (obec-
nie Słowacja) do Bukaresztu. Siedzący 
na pniu łowca nalewa kolejny kielich, 
obok niego śpi pies (może już pijany?), 
podczas gdy lisek spokojnie wyżera mu 
zagrychę. 



Zdrada małżonki, podczas gdy mąż jest 
na łowach, to temat mocno ograny i tym 
rzadziej bywa przedmiotem żartów, im 
częściej ma swój rzeczywisty wymiar. 
Dlatego z delikatnym uśmiechem moż-
na spojrzeć na bardzo delikatną suge-
stię w tej mierze w kolejnej pocztówce 
sprzed lat. Jest to wymowny obraz Carla 
Spitzwega (1808-1885) zatytułowany 
„Żenujące przesłuchanie”. Wprawdzie 
leżący na ziemi cylinder może być rów-
nie dobrze atrybutem stracha na wróble, 
ale dla wyrobionego widza sprawa jest 
jednoznaczna. 

Pudło to rzecz zwyczajna - każdemu może się zdarzyć (zwłaszcza królowi pudlarzy), 
stąd nic dziwnego, że jest od zawsze przedmiotem żartów i docinek. Znany jest dow-
cip, w którym stary hrabia opowiada o łowach na dzika: „… i strzelił ja jedną kulą 
i drugą, ale chybił paskudnie. Dzik w potok, gdzie mój gajowy stał na stanowisku. 
Patrzę ja się, a za chwilę gajowy na dziku wyjeżdża i tuż koło mnie śmiga… I do dziś 
nie wiem, ukłonił on mi się czy nie?” 
Świetną ilustrację tej dykteryjki może stanowić niemiecka pocztówka wysłana ze 
Strasburga do Lipska z życzeniami szczęśliwego Nowego Roku 1898. Biorąc pod 
uwagę jej graficzną wymowę, życzenia dotyczyły zwłaszcza szczęścia w kniei.

Tekst: Edward Marszałek
Pocztówki ze zbiorów autora
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N. 393.
Przedłożony Nam rękopis „Dzwony 
krośnieńskie” pozwalamy drukować
Przemyśl, 17 lutego 1900.

W zastępstwie
+ Józef Seb. Pelczar,

Sufragan.

We wązkim a długim pokoiku krośnień-
skiego hotelu, którego okna wychodzą 
na rynek, siedzi na sofie zadumany mło-
dzieniec. Od czasu do czasu westchnie 
głęboko, potrze ręką czoło, jak gdyby 
chciał rozpędzić przykre myśli; zapa-
trzy się w brudne deski podłogi i duma.
Umysł Bolesława uginał się pod natło-
kiem czarnych myśli, gdy wtem przez 
zamknięte okna płynąć ku niemu poczę-
ły przytłumione tony jakiejś wdzięcznej 
muzyki.
Z gorączkową gwałtownością przypadł 
do okna i rozstworzył go na oścież.
Czerwcowe słońce pełnymi snopami 
rzucało światło na miasto i na obszerny 
rynek okolony arkadami (podcieniami), 
a czarownej muzyki dźwięki, majesta-
tycznie rozbrzmiewały dookoła. W bla-
skach ciepłych promieni słonecznych, 
mieniących się barwami opalu, w upaja-
jącej woni pól i lasów, w cudnie harmo-
nijnej muzyce tonęło miasto, tonął świat 
cały.
- Ach, to muzyka dzwonów! – zawo-
łał rozpromieniony młodzieniec. Błogi 
uśmiech, świadek wewnętrznego zado-
wolenia, rozjaśnił piękne jego oblicze. 
W ostatnich kilku latach, rzadki był to 
gość, na tej młodej twarzy.
- Tak, przypominam sobie, że uczyłem 
się kiedyś, iż Krosno jednem w Polsce 
było miastem, które od kilku wieków 

strojone posiadało dzwony. Pod koniec 
XIX. stulecia także inne polskie miasta 
i wioski harmonijne zakupiły dzwony, 
ale chwała Krosna nie ucierpi na tem 
wcale. Podanie mówi, że Robert Porcy-
usz, mieszczanin krośnieński, handlują-
cy winem, kupił raz na Węgrzech kilka-
dziesiąt beczek wina. Gdy mu je przy-
wieziono, znalazł w jednej z nich za-
miast wina, pełno dukatów. Nikt się nie 
upominał o nie, więc szlachetny kupiec 
zrobił z otrzymanego niespodziewanie 
złota ofiarę Bogu; kazał w 1639 r. odlać 
dla kościoła farnego trzy wielkie dzwo-
ny, mistrzom: Stefanowi Meutel i Grze-
gorzowi Olivierowi. Nakazał im jednak, 
aby zrobili dzwony harmonijne, zestro-
jone, które razem dzwoniąc śpiewałyby 
Bogu, grając na Jego cześć w trzy głosy 
niby wspaniała muzyka. Takie dzwony 
słyszał on w swoich podróżach w Niem-
czech i Włoszech, i takie chciał mieć 
w swem mieście rodzinnem. Mistrzo-
wie zrozumieli Porcyusza i znakomicie 
wywiązali się ze swego zadania. Odlali 
harmonijne dzwony, z których jeden Ur-
ban, dzwoni w C; drugi Jan w E; trzeci 
Marya ma ton G. O ile podanie mówi 
w przenośni nie wiadomo, to tylko jest 
pewnem, że handel winem był i jest bar-
dzo popłatnym, więc kupiec mógł z nie-
go złożyć gruby majątek, zwłaszcza 
dawniej, gdy droga z Polski na Węgry 
szła przez Krosno i Duklę.

(zachowana pisownia oryginalna)
Ze zbiorów Zbigniewa Więcka

DZWONY W KROŚNIE
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Tomasz Okoniewski zdobył I miej-
sce w konkursie fotograficznym „Wiki 
Lubi Zabytki”. Jest to otwarty konkurs 
organizowany przez Stowarzyszenie 
Wikimedia Polska, którego celem jest 
sfotografowanie wszystkich obiektów 
posiadających status zabytku nierucho-
mego i wpisanych do wykazów zabyt-
ków prowadzonych przez wojewódz-
kich konserwatorów zabytków. Konkurs 
jest częścią światowej inicjatywy Wiki 
Loves Monuments 2012. Druga edycja 

Ludzie lasu i gór, poeci, plastycy i ci, 
którym w sercach wiatr wygrywa różne 
melodie, przybyli do Piwnicznej na XIII 
Międzynarodowe Spotkanie Poetów, 
Muzyków i Plastyków Karpat „Wrzoso-
wisko 2012”. Podczas spotkania odbyła 
się też IX edycja międzynarodowego 
konkursu poetyckiego „Sen o Karpa-
tach”, którego tematem wiodącym tym 
razem był las. Na konkurs wpłynęło 335 
wierszy, nadesłanych przez 126 autorów 
w Polski i Słowacji. 19 sierpnia w Pijal-
ni Artystycznej w Piwnicznej odbyło 
się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu. 
Jednym z laureatów został Edward Mar-
szałek z Krościenka Wyżnego, który za 
wiersz „Wilczym płajem” otrzymał wy-
różnienie.
Kolejny sukces Edward Marszałek 
odniósł podczas IX Ogólnopolskiego 
Przeglądu Twórczości Amatorskiej Leś-
ników - OPTAL 2012, który rozstrzyg-
nięto 20 września. Spośród 50 uczestni-
ków otrzymał najwyższy laur, nagrodę 
specjalną dyrektora Ośrodka Kultury 
Leśnej i statuetkę gołuchowskiego żu-
bra za całokształt twórczości (rzeźba, 

fotografia, literatura, malarstwo). War-
to wspomnieć, że autor jest członkiem 
Fotoklubu i Klubu Literackiego RCKP. 
To „człowiek-orkiestra”, a jego pasja-
mi można by obdzielić wiele osób. Jest 
m.in. goprowcem, speleologiem i spo-
łecznikiem. A o tym, że malował na 
szkle, rzeźbił w drewnie, fotografuje 
Bieszczady, pisze książki, wiedzą od-
wiedzający jego wystawy oraz bywal-
cy izb przyrodniczych i spotkań autor-
skich.

Edward Marszałek podwójnie wyróżniony

konkursu trwała przez cały wrzesień 
2012. Patronat nad nim objął Narodowy 
Instytut Dziedzictwa. Na krajową edy-
cję nadesłano 51 201 zdjęć! Z 35 krajów 
biorących udział w konkursie przysłano 
łącznie 361 tysięcy zdjęć! Konkurs zo-
stał oficjalnie wpisany do Księgi Rekor-
dów Guinnessa w kategorii „Najwięk-
szy Konkurs Fotograficzny”. 

opr. WaT

E. Marszałek odbiera statuetkę gołuchowskiego 
żubra.
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Jest absolwentem Wydziału Rzeźby 
i Katedry Tkaniny Artystycznej Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz 
Wydziału Edukacji Artystycznej w Po-
znaniu. Dyplom obronił w pracowni 
prof. Antoniego Hajdeckiego. W latach 
dziewięćdziesiątych kilkakrotnie wy-
jeżdżał do Anglii i Szkocji w ramach 
stypendiów fundowanych przez The 
Prince’s Trust i The British Council. Ak-
tualnie pracuje w Liceum Plastycznym 
w Zakopanem. Wraz z innymi artysta-
mi prezentował swoje prace na wysta-
wach rzeźby i tkaniny, a także uczest-
niczył w międzynarodowych plene-
rach rzeźbiarskich. Piotr Bies w swojej 
twórczości przedstawia człowieka i jego 
miejsce we współczesnym świecie. Po-
przez betonowe, szare i „nieestetyczne” 

BWA

23 listopada – 21 grudnia
Piotr Bies – obiekty i rysunki

P. Bies, relikwiarz - katedra

kompozycje, obrazujące bezsens wojen 
i konfliktów oraz nas samych i to co nas 
kształtuje.

 Marek Burdzy

CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA

Jesienią Centrum Dziedzictwa Szkła 
kontynuować będzie projekt pt. Kul-
turalny Piec. Jest to jedyne w Polsce 
przedsięwzięcie łączące pokazy hutni-
ctwa szkła z wydarzeniami o charakte-
rze artystycznym. Na II połowę listopa-
da i grudzień zaplanowano 3 koncerty. 
KAMP!, czyli łódzko-wrocławskie trio, 
wystąpi przy hutniczym piecu 30 li-
stopada. Za ich sprawą polska scena 
muzyczna już się zmieniła. Rok temu 
okrzyknięci zostali mistrzami elektro-
-popu, a ich płyta jest jedną z najbar-

dziej wyczekiwanych polskich pro-
dukcji ostatnich lat. 
W dniach 7- 8 grudnia w Centrum 
Dziedzictwa Szkła królował będzie 
street-art i hop-hop. CDS gościć bę-
dzie Dariusza Paczkowskiego – jedną 
z najważniejszych postaci polskiej sztu-
ki ulicy – który poprowadzi wykłady 
i warsztaty street-artu. W tych dniach 
w obiekcie odbędą się także dwa kon-
certy największych gwiazd hip-hopu 
funkcjonujących na krajowej scenie 
muzycznej. 7 grudnia w pracowni hut-

Kulturalny piec
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Wystawa obejmuje pokaz reprodukcji 
archiwalnych zdjęć wykonanych przez 
prof. Romana Reinfussa w latach 1930–
1939 na obszarze Pogórza Karpackiego, 
Beskidu Niskiego, Bieszczadów i pogra-
nicza Gorganów i Czarnohory. Zdjęcia 
pochodzą z negatywów szklanych i ce-
luloidowych zakupionych od rodziny 

w 2000 r. po śmierci profesora przez 
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sa-
noku. Dotyczą kultury materialnej i du-
chowej Pogórzan, Dolinian, Łemków, 
Bojków i obszaru pogranicza bojkowsko 
- huculskiego. Posiadają duże znaczenie 
w poznaniu grup etnograficznych za-
mieszkujących południowo-wschodnią 

niczej wystąpi Fokus, a dzień później 
w CDS koncertował będzie L.U.C.
Tradycyjnie grudzień zdominowany jest 
przez Boże Narodzenie, z jego jedyną 
i niepowtarzalną atmosferą. Wpisując 
się w świąteczny klimat CDS przygo-
towało na ten czas wystawę, na której 
zaprezentowane zostaną szklane ozdoby 
świąteczne i choinkowe.
Zdobienia bombek, nietypowe kształty 
ozdób bożonarodzeniowego drzewka, 
bajeczne kolory, a do tego tematyczne 
dekoracje stołów, luksusowe nakrycia 
czy świece wprowadzą zwiedzających 
w klimat i nastrój zimowego święta. 

Część eksponatów jest własnością CDS, 
wiele ciekawych dekoracji dostarczą 
producenci ozdób choinkowych, za-
równo lokalni, w tym znana Pracownia 
Ozdób Choinkowych „Alicja” z Krosna, 
jak też z innych regionów kraju. Wysta-
wa będzie okazją do zaprezentowania 
pięknego szkła stołowego i dekoracyj-
nego wykonanego w Krośnieńskich Hu-
tach Szkła KROSNO S.A. Nie zabrak-
nie też obrusów, świec i stroików. Or-
ganizatorzy liczą, że pokazane ozdoby 
zainspirują zwiedzających i być może 
wpłyną na odmianę dekoracji rodzin-
nych domów. 
Wernisaż wystawy, który odbędzie się 
2 grudnia połączony zostanie z poka-
zem mody i nowoczesnej, szklanej bi-
żuterii. Tę część przygotują młode, kra-
kowskie projektantki. 
Przez cały okres prezentacji wystawy 
Centrum prowadzić będzie warsztaty, 
podczas których uczestnicy pod okiem 
specjalistów samodzielnie malować 
będą bombki choinkowe. 

Dawid Iwaniec

Dariusz Paczkowski prowadzący warsztaty 
street-artu (fot. 3fala.art.pl)

MUZEUM PODKARPACKIE

29 listopada – 31 stycznia
Od Łemkowszczyzny po Huculszczyznę - w archiwalnych  
fotografiach prof. Romana Reinfussa
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Polskę do 1939 r. i okresu deportacji lud-
ności obrządku wschodniego po zakoń-
czeniu II wojny św.
Prof. Roman Reinfuss urodził się w 1910 
r. w Przeworsku. Dzieciństwo spędził 
w Gorlicach i Tarnowie. Ukończył studia 
na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w 1935 r. Następnie kontynuo-
wał studia etnograficzne pod kierunkiem 
Kazimierza Dobrowolskiego. W 1945 r. 
ukończył je i rok później obronił dokto-
rat na podstawie pracy „Łemkowie jako 
grupa etnograficzna”. Był profesorem na 
UMCS w Lublinie i na Uniwersytecie 
Wrocławskim. W latach 1946–1980 peł-
nił funkcję kierownika Pracowni Sztu-
ki Ludowej w Instytucie Sztuki PAN. 
Jego działalność naukowa i badawcza 
związana była z kulturą ludową Karpat 
i sztuką ludową w Polsce. Jest autorem 
wielu publikacji książkowych i artyku-
łów. Zmarł w 1998 r. w Krzywaczce. 
Pochowany został na cmentarzu Rako-
wickim w Krakowie.
W prezentacji uwagę zwracają zdjęcia, 
które obrazują codzienne życie miesz-
kańców karpackich wsi, obiekty sakral-
ne w postaci cerkwi, kapliczek, zabu-

dowę małomiasteczkową, nieistniejące 
karczmy i dwory.
Bojkowszczyzna reprezentowana jest 
zbiorem zdjęć wykonanych w latach 
1937-1938 w bieszczadzkich miejsco-
wościach Berehy Górne, Sianki, Krywe, 
Tworylne, Wetlina i Wołosate. Widzimy 
na nich wiejską zabudowę, szczegóły 
strojów codziennych i świątecznych oraz 
sceny związane z pasterstwem na biesz-
czadzkich połoninach w rejonie Tarnicy.
Szczególnie interesujące są, prezentowa-
ne po raz pierwszy, fotografie dotyczące 
pogranicza bojkowsko-huculskiego. Na 
wystawie znajdują się również zdjęcia 
obrazujące działalność Staży Granicznej 
w Karpatach Wschodnich i Zjazdu Gór-
skiego, który odbył się w 1938 r. w No-
wym Sączu oraz szczegóły związane 
z przemysłem naftowym z rejonu Gorlic.
Autor zdjęć z aparatem fotograficznym 
i szklanymi negatywami od lat 30-tych 
dokumentował tradycyjną kulturę lu-
dową polskich Karpat. Prezentowany 
archiwalny materiał jest bardzo cen-
nym i unikatowym źródłem informacji 
dla badaczy, etnografów, historyków 
i krajoznawców. Jest zarazem dowodem 
wielkiej pasji naukowej i osobistego za-
angażowania.
Uzupełnieniem wystawy jest pokaz za-
bytków etnograficznych w postaci stro-
jów ludowych i interesujących wyrobów 
kultury materialnej pochodzących ze 
zbiorów Zabytkowej Chyży Łemkow-
skiej Tadeusza Kiełbasińskiego w Ol-
chowcu w Beskidzie Niskim oraz kolek-
cjonerów prywatnych.
29 listopada o godz. 17.00 w ramach 
wystawy odbędzie się Wieczór Karpa-
cki.

Robert Kubit
Podgórzanin ubrany w cuwę i magierkę. 
Fot. R. Reinfuss, 1936 r. Archiwum MBL w Sanoku.
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MUZEUM RZEMIOSŁA - Piwnica PodCieniami

W kalendarzu tradycji polskich adwent 
jest okresem szczególnym i wyjątko-
wym. Decyduje o tym bogata symboli-
ka wypełniająca ten czas. W miastach 
to głównie wieńce adwentowe wieszane 
w domach i świątyniach oraz czekolado-
we kalendarze przeznaczone dla dzieci. 
O ile bogatsza w tradycje adwentowe 
jest polska wieś. To tam niegdyś trąbio-
no na adwent, spotykano się w domach 
na wspólnym darciu pierza, przędzeniu, 
haftowaniu lub szyciu. 
W nastrój tajemnicy wprowadzała „sza-
ra godzina” – opowieści pod ukryciem 
nocy o duchach, strzygach, topielcach, 
czarownicach, czarach, smokach i ukry-
tych w ziemi skarbach. Symbolem ad-
wentu, który chyba najtrwalej wpisał się 
w kulturę polską, są roraty – uroczyste 
msze odprawiane o świcie ku czci Naj-
świętszej Maryi Panny. Trudno wyob-
razić sobie adwent bez widoku dzieci 
idących do kościoła i niosących zapalo-
ne lampiony. W obecnych czasach daw-
ne bogactwo zwyczajów adwentowych 
należy już do rzadkości i nieuchronnie 
odchodzi w przeszłość. Celem wystawy 
jest przybliżenie tradycji adwentowych – 
tak bliskich przecież naszym przodkom. 
W obrzędowości sakralnej adwent jest 
czasem przełomu, gdyż zamykał, ale 
jednocześnie otwierał rok liturgiczny 
w Kościele. Ponadto jest czasem przy-
gotowania do obchodów jednego z naj-
ważniejszych świąt kościelnych – Boże-
go Narodzenia. Stąd dawniej powiada-
no: „Narodzenie – adwent czyni”.

22 listopada – 24 grudnia
Wystawa „Zwyczaje i tradycje adwentu”

W obyczajowości ludowej adwent jako 
czas przełomu jesieni i zimy, był głów-
nie okresem odpoczynku i wyciszenia. 
Dla rolników był to okres wytchnie-
nia po ukończonych ciężkich pracach 
polowych. Ale z drugiej strony stawał 
się okresem wzmożonego życia towa-
rzyskiego, zwłaszcza na wsi. Sprzyjały 
temu spotkania przy darciu pierza i ca-
łonocne gawędy o niesamowitych histo-
riach.
Adwent to czas, w którym w sposób 
szczególny dochodzi do krzyżowania 
się sacrum i profanum. Czas zadumy 
i postu oraz uroczystości popularnych 
świętych kościoła chrześcijańskiego 
był jednocześnie czasem intensywnych 
zabiegów ludowych o pogańskim cha-
rakterze. Z obchodami św. Katarzy-
ny i św. Andrzeja wiązały się tradycje 
wróżb „matrymonialnych” dla panien 
i kawalerów. W dniu św. Łucji broniono 
się przed najazdem czarownic i jedno-
cześnie wróżono pomyślność plonów na 
przyszły rok. Pośród czterech tygodni 
pełnych powagi odnaleźć można rów-
nież chwile radości, gdy św. Mikołaj 
przynosi dzieciom prezenty i gdy górni-
cy dostają specjalną dyspensę na wielką 
imprezę barbórkową. 
Eksponaty prezentowane na wystawie 
„Zwyczaje i tradycje Adwentu” po-
chodzą ze zbiorów: Muzeum Rzemio-
sła w Krośnie, Muzeum Okręgowego 
w Tarnowie – Muzeum Etnograficzne, 
Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, 
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszo-
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wej, Muzeum Budownictwa Ludowego 
w Sanoku, Muzeum Przemysłu Nafto-
wego i Gazowniczego w Bóbrce oraz 

Muzeum Marii Konopnickiej w Żar-
nowcu.

Łukasz Stachurski

KROśNIEńSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Krośnieńska Biblioteka Publiczna 
otrzymała maksymalną kwotę dofi-
nansowania jaką można było uzyskać 
w programie dotacyjnym Instytutu 
Książki „Kraszewski. Komputery dla 
Bibliotek”. Wniosek KBP pod nazwą 
„Katalog online źródłem informacji 
w sieci” uzyskując wysoką punktację 
w rankingu złożonych wniosków otrzy-
mał 20 tysięcy zł. Całość kwoty, zgod-
nie z regulaminem programu, zostanie 
przeznaczona na zakup sprzętu kom-
puterowego. Dodatkowy sprzęt pozwoli 
na dokończenie budowy bazy zbiorów 
w wersji elektronicznej, m.in. włączenia 
ostatnich dwóch filii do sytemu opar-
tego na jednej bazie zbiorów i czytel-
ników, a tym samym dokończenie tego 
etapu komputeryzacji biblioteki. Każdy 
użytkownik zapisany w jednej z placó-
wek biblioteki będzie mógł korzystać 

z jednej karty zarówno w Wypożyczal-
ni Głównej, Oddziale dla Dzieci jak 
i siedmiu filiach na terenie miasta, bez 
konieczności każdorazowego zapisu 
w pojedynczych placówkach. Każdy po-
siadacz karty będzie miał również moż-
liwość rezerwacji i zamawiania wybra-
nych pozycji w internetowym katalogu, 
bez względu na lokalizację książki.
Głównym celem programu ogłoszonego 
przez Instytut Książki jest podniesienie 
standardu bibliotek publicznych poprzez 
wyposażenie bibliotek w nowoczesny 
sprzęt komputerowy umożliwiający 
użytkownikom biblioteki korzystanie 
z Internetu, a bibliotekarzom katalogo-
wanie zbiorów bibliotecznych i udostęp-
nienie ich online. Zakupiony sprzęt po-
zwoli doposażyć w sprzęt komputerowy 
Bibliotekę Główną i filie, w tym stano-
wiska internetowe dla użytkowników. 
Krośnieńska Biblioteka rejestruje rocz-
nie blisko 18 tys. stałych czytelników 
w wypożyczalniach książek, którzy od-
wiedzają bibliotekę ponad 130 tys. razy, 
natomiast ze stanowisk komputerowych 
korzysta blisko 12 tys. osób rocznie. 
Udostępnienie nowych stanowisk kom-
puterowych z dostępem do Internetu 
niewątpliwie podniesie standard korzy-
stania z zasobów katalogowych i Inter-
netu w placówkach na terenie miasta. 

Monika Machowicz

Komputery dla Biblioteki
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16 października 2012 w sali balowej Za-
mku Królewskiego w Warszawie odbyła 
się uroczystość wręczenia stypendiów 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego za osiągnięcia artystyczne w roku 
szkolnym 2011/2012. Wśród wyróżnio-
nych stypendiami znalazł się Tomasz 
Opaliński uczeń czwartej klasy Liceum 
Plastycznego w Krośnie. 
W szkołach artystycznych w Polsce 
uczy się 84 tysiące młodych ludzi, sty-
pendia otrzymało 68 osób, w tym pię-
cioro ze szkół baletowych, czterdzieści 
osiem ze szkół muzycznych i piętnaście 
ze szkół plastycznych. Liczby te przyta-
czam, aby uświadomić wszystkim jak 
wielkie jest to osiągnięcie. 
W ubiegłym roku szkolnym Tomek 
zdobywał laury w kilku ogólnopolskich 
konkursach. Wygrał też jeden konkurs 
międzynarodowy. Szczególnie należy 
docenić jego osiągnięcia w zakresie pro-
jektowania. Przypomnę, że w „empi-
kach” w całej Polsce można było kupić 
kalendarz na 2012 rok autorstwa Toma-
sza.
Uroczystość w Warszawie miała pod-
niosły charakter. Uczestniczyli w niej 
oprócz stypendystów dyrektorzy szkół, 
rodzice i opiekunowie. Stypendia wrę-

czała minister Magdalena Smoleń. 
Uczestnicząc w tej miłej dla mnie uro-
czystości po raz kolejny przekonałem się 
o słuszności stwierdzenia, że sztuka nie 
jest demokratyczna, jest różnie ocenia-
na i różnie odbierana. Te same wyniki 
Tomka zupełnie inaczej oceniła komisja 
przyznająca inne wyróżnienia, do któ-
rych ucznia zgłaszałem. I nie jest to żad-
na złośliwość, ani skarga z mojej strony. 
Po prostu powtórzę za Horacym „rerum 
concordia dis cors” czyli „niezgodna 
zgodność zjawisk”.

LICEUM PLASTYCZNE

„Podkarpacie - nasz dar dla Unii Europejskiej”
Pod takim hasłem Forum Młodych PIS 
w Krośnie ogłosiło wśród uczniów Li-
ceum Plastycznego konkurs plastycz-
ny. Honorowy patronat nad nim objęli: 
europoseł Tomasz Poręba i poseł Piotr 
Babinetz. Konkurs był doskonałą oka-
zją do sprawdzenia, co młodzież uważa 

za ważne. Co według nich „wnosimy” 
do Unii Europejskiej. Powstało około 
50 prac bardzo różnorodnych. Ucznio-
wie „plastyka” uważają, że nasz dar 
dla Unii Europejskiej to natura, piękne 
krajobrazy oraz wspaniałe dziedzictwo 
narodowe, zabytkowe budowle, ludowe 

Stypendysta Ministra Kultury
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obyczaje i dobrzy ludzie.  Prace oceni-
ło profesjonalne jury powołane przez 
organizatorów w składzie: Piotr Babi-
netz, Beata Leniowska, Janina Rostkow-
ska, Marta Rymar, Maria Jurkowska. 
Pierwsze miejsce zdobyła Adrianna 
Barańska uczennica kl. III; w nagrodę 
wyjedzie do Parlamentu Europejskiego 
w lutym 2013 r. Drugie miejsce zdobyła 

Monika Janowiec z klasy II, a trzecie 
Amadeusz Ceynowa z klasy matural-
nej. Dodatkową nagrodą dla wszystkich 
uczestników będą wystawy powstałych 
prac. Dorobek konkursu będzie prezen-
towany m. in. w krośnieńskim BWA, 
w hotelu Nafta i prawdopodobnie w Par-
lamencie Europejskim. 

Można ją sobie sprawić przychodząc do 
Liceum Plastycznego w Krośnie 1 grud-
nia br. w godz. 10.00 -14.00. Wówczas 
to odbędzie się wyprzedaż prac uczniow-
skich. Do nabycia będą obrazy, rysunki, 
rzeźby, „snycerka” i wyroby unikatowe. 
Młodzież w ten sposób chce „zarobić” na 
materiały (drewno, glina). Równocześ-
nie zapraszamy na zajęcia popołudniowe  
i wieczorne z zakresu rysunku, malar-

Wielka przyjemność!
stwa, rzeźby oraz technik unikatowych 
(dekoracje, ozdoby, filcowanie). Chcemy 
podjąć się zadania edukacji plastycznej 
mieszkańców Krosna i okolic. Zainte-
resowanych prosimy o kontakt z sekre-
tariatem szkoły w godz. 8.00 - 15.00 do 
końca listopada br. Wiek nie gra roli.

Zbigniew Gleń
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Konkurs ma charakter otwarty i adre-
sowany jest do wszystkich, którzy wy-
konają pracę związaną z tematem prze-
wodnim konkursu, którym są Anioły 
w szerokim rozumieniu, dot. zarówno 
wiedzy, jak i wyobrażenia, przeczucia 
„anioła” jako zjawiska, niedającego się 
do końca wyobrazić w ludzkim rozu-
mowaniu. Praca powinna być wyko-
nana dowolną techniką plastyczną, na 
płaszczyźnie, umożliwiając jej ekspo-
zycję poprzez wywieszenie na ścianie. 

Format pracy maksymalnie 50x70 cm. 
Uczestnik może zgłosić do konkursu 
tylko jedną pracę. Praca nie może być 
zbiorowa. Kategorie wiekowe: 5-8 lat, 
9-13 lat, 14-18 lat, dorośli (pow. 18 lat), 
szkoły i placówki specjalne. Pracę na-
leży dostarczyć do 3 grudnia 2012 na 
adres organizatora: Wałbrzyski Ośrodek 
Kultury, ul. Andersa 185, 58-304 Wał-
brzych. Informacje: Kamila Nadolska 
74/666-43-61, e-mail: kamila@wok.
walbrzych.pl

XI KONKURS PLASTYCZNY  
„ANIOŁY – MUŚNIĘCIE SKRZYDEŁ” 2012

II BIENNALE SZTUKI NAIWNEJ I ART BRUT  
POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO IM. EDWARDA SUTORA
Głównym organizatorem jest Związek 
Euroregion „Tatry” z siedzibą w Nowym 
Targu we współpracy ze Združeniem 

Region „Tatry” w Kieżmarku. W ramach 
biennale odbywać się będą: konkurs, 
wystawy pokonkursowe w Polsce i na 
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Słowacji, monograficzna wystawa laure-
ata konkursu. Udział mogą wziąć artyści 
amatorzy, reprezentujący wyłącznie nurt 
sztuki naiwnej i art brut, których prace 
zostaną zgłoszone przez instytucje kul-
tury, galerie, muzea, stowarzyszenia, ko-
lekcjonerów lub indywidualnie. Dopusz-
cza się zgłoszenie max. 5 prac jednego 
artysty, wykonanych w dowolnej techni-

ce, o dowolnej tematyce, wcześniej nie 
nagradzanych . Kartę wraz z dokumen-
tacją fotograficzną prac na płycie CD 
należy przesłać do 15 stycznia 2013 r. 
na adres: Związek Euroregion „Tatry” ul. 
Sobieskiego 34 - 400 Nowy Targ. Regu-
lamin na stronie www.euroregion-tatry.
eu, lub euroregion.tatry@pro.onet.pl.
tel. +48 18 266-69-53

Konkurs organizuje RDLP w Krośnie 
we współpracy z TVP Oddział Rze-
szów i redakcją Tygodnika „Nowe Pod-
karpacie”. Do konkursu mogą zostać 
zgłoszone prace tematycznie związane 
z lasem. Konkurs ma formułę otwartą, 
ale jest adresowany tylko do amatorów. 
Nie można nadsyłać zdjęć wcześniej 
publikowanych i nagradzanych. Jeden 
uczestnik może zgłosić najwyżej odbit-
ki 3 zdjęć wykonanych w postaci ma-
teriału gotowego do ekspozycji, w roz. 
20x30 cm. Na odwrocie należy wpisać: 
godło autora (pseudonim), tytuł pracy, 

rok i miejsce wykonania. Do zdjęć na-
leży załączyć kartę zgłoszeniową przy-
gotowaną wg wzoru, z imieniem i na-
zwiskiem, adresem i nr tel., wykazem 
nadesłanych prac. Kartę zgłoszeniową 
umieszczoną w zaklejonej kopercie opa-
trzonej godłem oraz prace należy nade-
słać do 15 stycznia 2013 roku na adres 
organizatora: Regionalna Dyrekcja La-
sów Państwowych w Krośnie, 38-400 
Krosno, ul. Bieszczadzka 2 z dopiskiem 
„Leśne fotografie 2012”. Informacje do-
datkowe, tel. 013 43 73 911 lub e-mail: 
informacja@krosno.lasy.gov.pl

XII KONKURS „LEŚNE FOTOGRAFIE”

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS CERAMICZNY 
„GARNKÓW W GOSPODARSTWIE NIGDY NIE ZA DUŻO”

Celem konkursu jest rozwijanie wrażli-
wości estetycznej inspirowanej np. ludo-
wą twórczością artystyczną, pierwotną 
sztuką garncarską czy współczesnym 
wzornictwem form użytkowych, pogłę-
bianie wiedzy na temat warsztatu cera-
micznego, wymiana doświadczeń z za-
kresu zdobienia ceramiki, kształtowanie 
świadomego odbiorcy sztuki, popula-
ryzacja twórczości plastycznej dzieci 
i młodzieży. Tematem konkursu jest 
wykonanie autorskiej formy naczynio-

wej zgodnie z technikami formowania 
i zdobienia ceramiki. Komisja oceniać 
będzie prace w czterech kategoriach 
wiekowych: 7-10, 11-15, 16-18, 19-24 lat. 
Prace na konkurs należy dostarczyć do 
15 marca 2013 r. na adres organizatora: 
Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej 
Dzieci i Młodzieży, ul. Kołłątaja 20, 50-
007 Wrocław. Pytania i uwagi proszę 
kierować pod adres: martaale@gazeta.
pl, www.mdk.wroclaw.pl.
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GALERIA JEDNEGO ZDJĘCIA  
Tomasz Okoniewski


