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CICHA NOC

JEDNĄ Z NAJPIĘKNIEJSZYCH KOLĘD 
ŚPIEWANYCH CO ROKU W KOŚCIO-
ŁACH I WIELU DOMACH JEST „CI-
CHA NOC”. PIEŚŃ TA NARODZIŁA 
SIĘ W PRZEDDZIEŃ WIGILII PRZED 
175 LATY W MALEŃKIEJ WIOSCE 
OBERNDORF, POŁOŻONEJ W POBLIŻU 
SALZBURGA, NIEDALEKO GRANICY 
AUSTRIACKO-BAWARSKIEJ. STAŁO SIĘ 
TO ZA SPRAWĄ ZABAWNEGO WYDA-
RZENIA. OTÓŻ W CZASIE OSTATNIEJ 
PRÓBY MIEJSCOWEGO CHÓRU PRZED 
PASTERKĄ WIKARY PARAFII ŚW. MI-
KOŁAJA, JOSEF MOHR, ODKRYŁ, ŻE 
MYSZY USZKODZIŁY ORGANY. NIE 
WYOBRAŻAŁ SOBIE, ŻE W ŚWIĘTA NIE 
ZABRZMI MUZYKA WIĘC WSPÓLNIE 
ZE SWOIM PRZYJACIELEM FRANZEM 
GRUBEREM, ORGANISTĄ W SĄSIED-
NIEJ WIOSCE ZABRALI SIĘ DO PRACY. 
MOHR UŁOŻYŁ WIERSZ O DZIECIĄTKU 
NARODZONYM W CICHĄ, ŚWIĘTĄ NOC 
W BETLEJEMSKIEJ STAJENCE, A GRU-
BER SKOMPONOWAŁ MELODIĘ. NA-
ZWALI JĄ PO PROSTU „PIEŚŃ BOŻONA-
RODZENIOWA”. PARAFIANOM BARDZO 
SIĘ SPODOBAŁA, ALE NIKT WÓWCZAS 
NIE PRZEWIDZIAŁ, ŻE KIEDYŚ PODBIJE 
ŚWIAT, A JEJ SŁOWA ZOSTANĄ PRZE-
TŁUMACZONE NA PONAD STO JĘZY-
KÓW. JOSEPH MOHR I FRANZ GRUBER 
NIE DOŻYLI TEGO. NATOMIAST SŁAW-
NA STAŁA SIĘ WIOSKA OBERNDORF, 
W KTÓREJ MIESZKAŃCY W MIEJSCU 
DAWNEGO KOŚCIOŁA ZBUDOWALI 
W 1937 ROKU KAPLICĘ I NAZWALI JĄ 
„CICHA NOC”. STOI DO DZISIAJ I PRZY-
CIĄGA TURYSTÓW KTÓRZY ZJEŻDŻA-
JĄ TUTAJ, ABY WYSŁUCHAĆ JEDNEJ 
Z NAJPIĘKNIEJSZYCH, A MOŻE NAJ-
PIĘKNIEJSZEJ KOLĘDY W MIEJSCU JEJ 
NARODZIN.

W numerze:
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 Czym są Spotkania w Krośnie?
    M. Baranowska-Mika
 Kleks skończył 20 lat
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9.  Polecamy

10.  Z pogranicza

11.  Rozmaitości
 Boże Narodzenie 
 z ks. J. Twardowskim

Waldemar Smaszcz

14.  Przeczytane

20.  Poezja

22.  Rozmaitości
  Filmy dla uszu…

Robert Lenert
 Na starej fotografii

Andrzej Drozd

26.  Podium

27.  CDS
 Europejski Festiwal Szkła 
 w Krośnie
 CDS dwukrotnie nagrodzone

Dawid Iwaniec

29.  Muzeum Podkarpackie
 Nowa kolekcja lamp elektrycznych...

Krzysztof Gierlach
 Karpacka Troja w zimowej szacie

30.  Piwnica PodCieniami
 Kalendarz KPB 2013 – M. Syrek

Bożena Paradysz

31.  KBP
 „Po nas nikt już nie opowie...”

Beata Szarek
 Oblicza- wystawa fotografii 
 S. Klimka

Joanna Łach
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2 grudnia – 2 stycznia 2013
1. Spotkanie z grafiką pogranicza - wystawa prac

W dniach 6 do 9 września 2012 roku 
w Regionalnym Centrum Kultur Pogra-
nicza w Krośnie odbyło się 1. Spotkanie 
z Grafiką Pogranicza – warsztaty grafiki 
tradycyjnej, których uczestnikami były 
dzieci, młodzież oraz dorośli z Polski 
i Słowacji. Warsztaty miały na celu pro-
pagowanie grafiki jako dziedziny sztuki 
i pokazanie różnorodności technik gra-
ficznych. Były również sposobnością do 

wymiany doświadczeń z zakresu gra-
fiki tradycyjnej między uczestnikami 
z Euroregionu Karpaty. W 1. Spotka-
niu z Grafiką Pogranicza wzięli udział 
młodzi ludzie z artystycznych szkół ze 
Sniny - wraz z dyrektorem Andrejem 
Smolákiem oraz z Michalovec – z dy-
rektorem Miroslavem Čapovčakiem. 
Gospodarzami spotkania byli uczestni-
cy Pracowni Grafiki Tradycyjnej RCKP 
pod opieką Joanny Topolskiej – Uliasz.
Mottem wrześniowego spotkania była 
„Graficzna podróż po Krośnie”. Aby 
móc sprostać tematowi „warsztato-
wicze” wyruszyli zwiedzać atrakcje 
krośnieńskie… i nie tylko. Mieli okazję 
podziwiać Centrum Dziedzictwa Szkła, 
pierwszy w Polsce obiekt turystyczno-
-kulturalny w interaktywny sposób 
prezentujący tematykę hutnictwa szkła 
i szklanej twórczości, krośnieńską Sta-
rówkę, Wieżę Farną, a także zamek Ka-
mieniec w Odrzykoniu oraz Rezerwat 
Przyrody „Prządki” w Czarnorzekach. 
Po zakończonym, pełnym atrakcji „spa-
cerze” wszyscy ochoczo zabrali się do 
rysowania, projektowania i tworzenia 
matryc graficznych. Program warszta-
tów przewidywał poznanie i zgłębia-
nie technik takich jak: sucha igła /druk 
wklęsły/, linoryt – również linoryt bar-
wny /druk wypukły/ oraz monotypię. 
Grafika jest dziedziną sztuki niełatwą, 
wymagającą dyscypliny i znajomo-
ści warsztatu. Nad procesem powsta-

Błażej Kmonk, technika linoryt
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nia odbitki graficznej – począwszy od 
przygotowania matrycy poprzez sposób 
nakładania farby, ustawienia docisku 
prasy graficznej skończywszy na sposo-
bie opisania odbitki graficznej, czuwali 

instruktorzy, artyści plastycy: Miroslav 
Čapovčak, Juraj Koval, Andrej Smolák, 
Joanna Topolska – Uliasz. 

Joanna Topolska-Uliasz

Janusz Kopeć - poeta, dziennikarz 
i malarz, pochodzi z Podkarpacia. Ab-
solwent Akademii Rolniczej w Kra-
kowie. Od 1984 r. mieszka w USA. 
Pracując w biurze podróży „Polamer” 
zawodowo zajmuje się turystyką i, co 
sam podkreśla, chyba pasja zwiedza-
nia świata zainspirowała go do pisania. 
W ten sposób stara się przelać na papier 
wrażenia i doznania, których można 

4 – 31 grudnia
Janusz Kopeć – Wirtualia malarskie i poetyckie

doświadczyć stąpając po ścieżkach ro-
dzinnych Bieszczad, schodach Akropo-
lu, czy amerykańskiej prerii. W ciągu 
ostatnich dziesięciu lat wydał osiem 
tomików poezji i książkę „Polonii por-
tret własny”. Od lat publikuje artykuły 
w chicagowskiej prasie, współpracuje 
z radiem polonijnym. Od jakiegoś czasu 
z zapałem oddaje się malarskiej pasji. 
Tworzy portrety, pejzaże, abstrakcje, 
martwą naturę. Próbuje namalować to, 
czego nie potrafił wyrazić w swojej poe-
zji, podkreślając, że poezja to malarstwo 
słów, a malarstwo to poezja kolorów. 
Zdaniem autora to bardzo pokrewne 
dziedziny sztuki, bowiem nośne słowo 
zniewala zmysły, a interesujący obraz 
wypełnia wewnętrznego. Malarstwo Ja-
nusza Kopcia pozostaje pod wpływem 
współczesnej sztuki awangardowej, 
m.in. Andy Warhola. 
Wystawy malarstwa: Polamer Travel 
w Chicago, 2007 Art. Gallery Kafe 
w Wood Dale, Illinois, 2008 Muzeum 
Polskie w Ameryce, Chicago, 2008 
Omega Business Center w Chicago, 
2009 Jezuicki Ośrodek Milenijny w Chi-
cago, 2009 Muzeum Marii Konopnickiej 
w Żarnowcu, 2009 Jasielski Dom Kultu-
ry, 2009 Copernicus Foundation w Chi-
cago, 2010 Galeria „Pasaż” w Iwoniczu 
Zdroju, 2010 Rzeszowski Dom Kultury, 
2010 Cafe Prague w Chicago, 2011.

wt
Anka, 2007
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XXXIV Krośnieńskie Spotkania Tea-
tralne są już historią i przyszedł czas 
na podsumowania. Czym są Spotkania 
w Krośnie? Z całą pewnością są wy-
darzeniem kulturalnym, oczekiwanym 
i jak to się zwykło potocznie mawiać 
sprzedającym się na pniu. W naszym 
przypadku ów „pień” ma miejsce z po-
czątkiem października, a sprzedaż bile-
tów trwa kilka dni. Następne dni i tygo-
dnie polegają na powtarzaniu na różne 
sposoby niezmiernie nam przykro, ale… 
I tak do ostatniego spektaklu. Nie ma 
biletów.
Historia trzydziestu czterech edycji 
Krośnieńskich Spotkań Teatralnych 
mówi o całej galerii gwiazd, jaka zagra-
ła na krośnieńskiej scenie. Holoubek, 
Zapasiewicz, Łomnicki, Bińczycki, Kol-
berger, Stuhr, Seniuk, Gajos, Kobuszew-
ski, Polony, Dymna, Trela, Budzisz-
-Krzyżanowska, Grabowscy, Peszek, 
Globisz, Janda – nazwiska, które wy-
znaczają wczoraj i dziś teatru w Polsce. 
Praktycznie komplet czołówki rodzimej 
sceny. 
Obok tych wielkich nazwisk i przed-
stawień stawiających widzowi wysokie 
wymagania, pojawiają się spektakle 
„lekkie, łatwe i przyjemne”, co nie zna-
czy, że złe, ale po prostu innego rodza-
ju. I tutaj należy postawić kolejne py-
tanie: jakie są Spotkania w Krośnie? 
Jednym słowem możemy powiedzieć 
– zróżnicowane. Jest oczywiste, że nie 
jesteśmy w stanie zadowolić wszystkich 
wielbicieli teatru. 
Część publiczności szuka w teatrze roz-
rywki, śmiechu, relaksu i pyta wyłącz-
nie o komedie. Najlepiej, żeby spektakl 
był okraszony jeszcze nazwiskiem se-

rialowej gwiazdy. Gwiazda daje gwa-
rancję jakości. Nie do końca i nie za-
wsze, ale w przeważającej liczbie przy-
padków teatralnych to się jakoś udaje. 
Komedia komedii nierówna. Fakt. A 
tych na bardzo wysokim poziomie jest 
jak na lekarstwo, a jak już są, to z bólem 
często musimy powiedzieć, że nasz bu-
dżet tego nie udźwignie. Wieloobsado-
we realizacje czołowych scen generują 
wielorakie i dość pokaźne koszty wy-
stawienia poza siedzibą. I właśnie stąd 
konieczność kształtowania repertuaru 
realnego, a nie tego wymarzonego dla 
naszych widzów.
Część publiczności oczekuje na wyda-
rzenia sceniczne, opisane w prasie, głoś-
ne i niekoniecznie zabawne. Zwykle wią-
żą się one z jakąś wybitną postacią pol-
skiej sceny. I teraz, z rocznym wyprze-
dzeniem, umawiamy taki wymarzony 
spektakl, aby wybitny twórca w dwóch 
– trzech pierwszych tygodniach listopa-
da mógł do Krosna przyjechać. A że ma-
estria maestrią pozostanie, zawsze takie 
spektakle brzmią echem po Spotka-
niach. I mimo, że bywają bardzo trudne 
w odbiorze, stawiają widzowi wysokie 
wymagania i wcale go nie rozpieszcza-
ją, to właśnie one pozostają w pamię-
ci publiczności. I o nich rozmawiamy 
jeszcze wiele miesięcy po spektaklu. 
 Jest też część publiczności, która w te-
atrze chłonie wszystko. Po prostu teatr 
jest im tak potrzebny do życia, jak in-
nym transmisje sportowe lub 952 odci-
nek „M jak miłość”. To wcale nie zna-
czy, że owi widzowie są bezkrytyczni. 
Po prostu chodzą do teatru na wszystko, 
a Spotkania Teatralne są dla nich ucztą 
i świętem, na które czekają cały rok.

CZYM SĄ SPOTKANIA W KROŚNIE?
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I po co w Krośnie Spotkania Tea-
tralne? Sadząc z ilości błyskawicz-
nie sprzedanych biletów, są potrzebne 
i oczekiwane. Jeszcze w trakcie trwania 
przeglądu, pojawiają się pytania o to, co 
jest zaplanowane na rok następny.
XXXIV edycja Krośnieńskich Spotkań 
Teatralnych pokazała panteon gwiazd 
różnej wielkości i jasności światła arty-
stycznego. Niewątpliwie wielkim suk-
cesem był monodram Krystyny Jandy 
„Shirley Valentine”, spektakl grany już 
22 lata, ale jak widać evergreen i nie-
zniszczalny. Krystyna Janda objechała 
z nim 3 kontynenty, i zawsze, nieod-
miennie, wzbudzała gorące przyjęcie 
i owacje, a grono wielbicieli wielkiego 
talentu i precyzyjnego, niczym szwaj-
carski zegarek, warsztatu artystki rosło 
i rośnie w postępie geometrycznym. 
Kunszt aktorki doceniła i krośnieńska 
publiczność, gotując burzę oklasków 
i słowa zachwytu.
Z dala od komedii, w napisanym spe-
cjalnie dla niego monodramie „Jekyll/

Hyde”, Krzysztof Globisz skuł publicz-
ność w okowach strachu i uwielbienia. 
To aktor nazywany przez Francuzów 
monstre sacre. Wielki, inny, czasami 
dziwny, nieprzewidywalny, unikalny, 
przy którym mamy wrażenie ocierania 
się o geniusz, a do tego, poza sceną, 
ciepły, skromny, niezwykle kultural-
ny – w pełnym tego słowa znaczeniu. 
Nikogo nie pozostawił obojętnym. Dał 
krośnieńskiej scenie smak tego, co jest 
Sztuką Teatru. Dotknął prawd przeraża-
jących, okrutnych, a równocześnie bar-
dzo człowieczych. Trzeba tytana, aby 
taki spektakl udźwignąć w samotności. 
Globisz tytanem sceny jest.
Dla wielbicieli maski i lalki prawdziwa 
ucztą był „Aksamitny Królik”, spektakl 
Teatru Groteska, w niezwykłej poetyce 
duetu Adolf Weltschek & Małgorzata 
Zwolińska. Przedstawienie wzbudziło 
po równi zachwyt młodej i tej już ciut 
starszej widowni. Jest z gatunku tych 
„wymagających” i „zmuszających do 
myślenia”, a jednak najmłodsza pub-
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w wieku od 8 do 10 lat. Trzy lata póź-
niej, w 1992 roku, zmienił nazwę na 
KLEKS. Aktualnie Dziecięco - Mło-
dzieżowy Zespół taneczny KLEKS to 
blisko 170 osobowa grupa wspaniałych, 

liczność reagowała na nie w skupieniu, 
z napięciem śledząc, scena po scenie, 
magiczny świat baśni i przypowieści.
Spotkania gościły też w tym roku praw-
dziwą legendę polskiej sceny – Ignacego 
Gogolewskiego, w spektaklu jakby dla 
niego specjalnie stworzonym i traktu-
jącym o zmierzchu kardynała Mazarin. 
„Diabeł w purpurze” dał nam wspa-
niałe przedstawienie tego, co wielu 
widzów nazywa klasyką teatru, gdzie 
wybrzmiewa każda głoska, gest jest po-
trzebny i precyzyjnie wyprowadzony, 
a lekkość nie daje obrazu katorżniczej 
pracy scenicznej. I do tego kostium – i to 
jaki! Zofia de Ines jest klasą dla siebie 
w polskiej scenografii. Jej kostium jest 
niepowtarzalny, zachwyca elegancją, 
dbałością o detal, doborem tkanin i do-

datków. Tak też z podziwem i uwielbie-
niem patrzyliśmy na kostium „Diabła 
w purpurze”. 
Spotkania pokusiły się też na ekspery-
ment z doborem spektaklu dla młodzie-
ży. Zrezygnowaliśmy z lektury, zapro-
siliśmy rock-operę, i się udało! „Błysk 
rekina” krakowskiego Teatru Ludowego 
podobał się i najlepszą dla nas recenzją 
były zdania zasłyszane w foyer „no na 
taki teatr to ja mogę codziennie cho-
dzić.” I właśnie o to chodzi, żeby do tea-
tru chciało się chodzić.
XXXIV Krośnieńskie Spotkania Te-
atralne to 8 przedstawień w 13 odsło-
nach, ponad 7 tysięcy widzów. Jakie 
były? Państwo sami wiecie najlepiej.

Małgorzata Baranowska - Mika

Wszystko zaczęło się we wrześniu 1989 
roku, kiedy swoją działalność w ów-
czesnym Wojewódzkim Domu Kultury 
w Krośnie rozpoczął zespół taneczny 
„Wesołe chmurki”, Liczył 24 dzieci 

KLEKS SKOŃCZYŁ 20 LAT

Od lewej: Dorota Cząstka, dyr. RCKP, Paulina Leśniak, Dagmara Krzanowska –Szelc, fot. W. Turek
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aktywnych dzieci, które z zapałem 
ćwiczą kroki taneczne. Młode tancerki 
w wieku od 6 do 16 lat, podzielone są 
na 7 grup tanecznych. Praca w zespole 
wymaga od wszystkich wysiłku i odpo-
wiedzialności, uczy szacunku do sztuki 
i umiejętności „bycia” w grupie. Zaan-
gażowanie wszystkich przyczyniło się 
do wielu sukcesów zespołu. KLEKS jest 
laureatem licznych konkursów i prze-
glądów tanecznych. Tylko w tym roku 
wytańczył nagrody i wyróżnienia na 
przeglądach w Dębicy, Głogowie Mało-
polskim, Krośnie, Przemyślu i Jedliczu. 
Występuje przed publicznością w Kroś-
nie, ale także na Węgrzech i Słowacji. 
Swoje umiejętności taneczne „kleksy” 
doskonalą również podczas warsztatów 
tanecznych, a elementem zakończenie 
roku artystycznego jest wycieczka tu-
rystyczno-krajoznawcza, która jest do-

skonałą okazją do integracji wszystkich 
grup.
24 listopada 2012 roku Dziecięco-Mło-
dzieżowy Zespół Taneczny KLEKS ob-
chodził jubileusz 20-lecia działalności. 
Bardzo licznie zgromadzona publiczność 
gorąco oklaskiwała spektakl taneczny 
„Czarnoksiężnik z krainy Oz”. A było co 
oklaskiwać. Kolorowe stroje, pomysłowe 
choreografie, zaangażowanie wszystkich 
„kleksów”, od najmłodszych do tańczą-
cych już od kilku lat, wszystko to stwo-
rzyło piękne widowisko. Były kwiaty, 
gratulacje i oczywiście słodycze. 
Kierownikiem, instruktorem i cho-
reografem zespołu od początku jego 
powstania jest Dagmara Krzanowska-
-Szelc. Od trzech lat pomaga jej Paulina 
Leśniak.
Redakcja też przyłącza się do gratulacji.

ab

Corocznie w grudniu w Regionalnym 
Centrum Kultur Pogranicza przeprowa-
dzane są mikołajkowe przeglądy teatral-
ne i taneczne. 
4 grudnia w XIII Mikołajkach Tea-
tralnych wzięło udział 13 wykonawców. 
Konkurs składał się z dwóch części - 
małych form scenicznych i inscenizacji. 
W małych formach scenicznych w kate-
gorii występów solowych nagrodę przy-
znano Mai Szelc (SP nr 3 w Krośnie) za 
interpretację „Słowika”. Wyróżnienia 
otrzymały: Weronika Pelczar (SP nr 3 
w Krośnie) i Weronika Mrozek (SP nr 
14 w Krośnie). Również w kategorii ma-
łych form scenicznych nagrodzona zo-
stała Grupa Teatralna G-5 (Gimnazjum 
nr 5 w Krośnie) i Grupa Sceniczna V 
klasy (SP nr 14 w Krośnie).

KONKURSOWE MIKOŁAJKI W RCKP

7 grudnia blisko 700. tancerzy z woje-
wództw: małopolskiego, lubelskiego 
i podkarpackiego zaprezentowało się 
podczas 20. jubileuszowych Mikołaj-
kowych Spotkań Tanecznych. Oprócz 
dorosłego przegląd oceniało również 
jury dziecięce i młodzieżowe. Dzie-
ci swoją nagrodę przyznały zespołowi 
„Mały Soulik” z Dębicy, a młodzież ze-
społowi „Klaps” gr. A z Rzeszowa i wy-
różnienia zespołom - Flesz z Rakszawy 
i Foks z Leska.
NAGRODZONE ZESPOŁY
Kategoria 7-11 lat 
I miejsce: Formacja Tańca Towarzyskie-
go „Mała Gracja” – MZS z Oddziałami 
Integracyjnymi w Krośnie i Zespół Ta-
neczny „Bieszczadzkie Żabki” - BDK 
w Lesku 
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II miejsce: Zespół Taneczny „Mały So-
ulik” – Szkoła Tańca Soul Dance w Dę-
bicy i Zespół Taneczny „Kleks” gr. IV 
– RCKP w Krośnie 
III miejsce: Zespół Taneczny „Fame – 
iki” - Szkoła Tańca FAME w Dębicy 
i Zespół Taneczny „Klaps” gr. C – Rze-
szowski Dom Kultury 
Kategoria 12-15 lat
I miejsce: Zespół Taneczny „Klaps” 
gr. A – Rzeszowski Dom Kultury 
II miejsce: Zespół Taneczny „Kleks” 
gr. II – RCKP w Krośnie 
III miejsce: Zespół Taneczny „Flesz”- 
GOK w Rakszawie 

Kategoria powyżej 15 lat
I miejsce: Zespół Taneczny „Szasse” - 
GOK w Jedliczu i Zespół Tańca Współ-
czesnego „Strecz” gr. I – RCKP w Krośnie 
II miejsce: Zespół taneczny „Street Eli-
te” – Studio Tańca SHOW DANCE To-
masza Berkowicza i Zespół Taneczny 
„Kleks” gr. I – RCKP w Krośnie
III miejsce: Grupa Tańca Współczesne-
go „Zygzak” – GOK we Frysztaku i Ze-
spół Taneczny „Foks” - Bieszczadzki 
Dom Kultury w Lesku 
We wszystkich kategoriach przyznano 
wyróżnienia.

ab
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31 grudnia, 22.00
Wieczór sylwestrowy w RCKP
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza 
w Krośnie zaprasza do spędzenia wie-
czoru sylwestrowego z Grupą Rafała 
Kmity i duetem fortepianowym Doppio 
Espresso.
Grupa Rafała Kmity z Krakowa goś-
ciła już w Krośnie kilkakrotnie i zawsze 
była wspaniale przyjmowana przez pub-
liczność. Prezentuje specyficzny rodzaj 
kabaretu teatralnego, a jej twórca Rafał 
Kmita znany jest z tego, że najpierw pi-

sze scenariusz, następnie dobiera sobie 
aktorów i dopiero reżyseruje cały spek-
takl. Występujący są aktorami krakow-
skich teatrów, co w prosty sposób prze-
kłada się na poziom występów.
W sylwestrową noc Grupa Rafała Kmity 
zaprezentuje w Krośnie program jubile-
uszowy zatytułowany „Wieczór Kabare-
towy – 10 lat Grupy”. Program składa 
się z największych przebojów Grupy 
oraz utworów premierowych i unikato-
wych materiałów archiwalnych.

Od lewej: Daniel Eibin i Michał Drewnowski fot. W. Turek
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Tuż przed wybiciem północy goście 
będą mogli poczęstować się szampanem 
i przekąskami, złożyć noworoczne ży-
czenia oraz powitać Nowy 2013 Rok.
Już w Nowym Roku, w świetnych na-
strojach, ponownie zasiądą w fotelach 
i wysłuchają koncertu na jeden forte-
pian i cztery ręce. 
Doppio Espresso czyli Daniel Eibin 
i Michał Drewnowski zabiorą nas 
w noworoczną, muzyczną podróż do 
wiedeńskiej krainy walców Straussa. 
Wybierzemy się też do Argentyny, która 
dała światu Astora Piazzolę i jego cu-
downe „Libertango”. 
W tę szczególną noc będziemy wspólnie 
słuchać jeszcze wielu niezapomnianych 
utworów. Mamy nadzieję, że zapropono-
wana przez Regionalne Centrum Kultu 
Pogranicza formuła spędzania wieczo-
ru sylwestrowego przypadnie Państwu 
do gustu i w kolejnych latach wspólnie 
będziemy witać Nowy Rok w artystycz-
nym klimacie.

5 stycznia, 16.00
XIII Euroregionalny Koncert Kolęd 
„Soli Deo Gloria”

Kościół p.w. św. Piotra i św. Jana z Du-
kli 

6 stycznia, 17.00
Noworoczny koncert Miejskiej Górni-
czej Orkiestry Dętej oraz uczniów ZSM 
w Krośnie

9 – 27 stycznia
WIECZORY KARNAWAŁOWE
9 stycznia, 19.00
Reciatl fortepianowy Waldemara Mali-
ckiego
17 stycznia, 19.00
Koncert kolęd i nie tylko... – Justyna 
Steczkowska
27 stycznia, 16.00, 19.00
“Wieczór kawalerski” – spektakl Teatru 
Bagatela, Kraków

20 stycznia, 18.00
XXI Wielki Koncet Noworoczny
w wykonaniu uczniów PSM I i II st. 
A.A. Münzbergerów “Pro Musica”

opr. Anna Bryła

W dniach 19 - 25 listopada br. w hotelu 
„Nad Przełomem” w Sromowcach Niż-
nych odbył się Międzynarodowy Plener 
Malarski „Dwie namiętności - Góry 
i Sztuka”. Na plener przybyli artyści 
z Polski, Słowacji, Węgier i Niemiec. 
Polskę reprezentowali: Roman Ra-
czek i Anna Jańska-Maciuch (Regen-
tów) Monika Ślósarczyk (Wisła) Józef 
Franczak (Strzyżów) oraz krośnianie 
- Iwona Jankowska-Kozak, Magdalena 
Szarek, Martyna Niemczyk oraz Domi-
nika Paczkowska, komisarz pleneru. Ze 
Słowacji przyjechała Ewa Lorencowa, 

z Węgier Andreas Kiss. Natomiast Ste-
fan Gnandt reprezentował Niemcy i Ru-
munię. Hotel „Nad Przełomem” to wy-
jątkowe miejsce położone w przepięknej 
okolicy. Uczestnicy pleneru powędrowa-
li na wierzchołek Trzech Koron, zwie-
dzili Czerwony Klasztor, który znajduje 
się na słowackiej ziemi po drugie stro-
nie Dunajca, zamek w Niedzicy, ruiny 
zamku w Czorsztynie i wąwóz Homole. 
Wrażenia i emocje jakie towarzyszyły 
artystom podczas pobytu w Pienińskim 
Parku Narodowym utrwalili na płótnach. 
W ciągu tygodnia powstało 60 oryginal-
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nych prac, które eksponowano podczas 
wernisażu z udziałem lokalnych władz, 
sympatyków sztuki i biznesu. Nagrodę 
za najlepszy obraz pleneru otrzymała 
Magdalena Szarek z Krosna, studentka 
Grafiki i Malarstwa III roku Akademii 
Krakowskiej. Wystawę można oglądać 
w hotelu „Nad Przełomem” w Sromow-

cach Niżnych jeszcze do 2 stycznia 2013 
r. Potem zostanie przewieziona do Kros-
na i pokazana w Piwnicy PodCieniami 
od 7 – 31 stycznia 2013 roku. Wernisaż 
7 stycznia 2013 roku, godz. 18.00. 

Dominika Paczkowska
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W powracających rozmowach z ks. Ja-
nem Twardowskim o świętach Bożego 
Narodzenia w czasach jego dzieciństwa, 
zapytałem w pewnym momencie: „– 
Czym są święta Bożego Narodzenia?”. 
Ksiądz, jakby zapominając, że rozma-
wiamy o jego najwcześniejszych la-
tach w domu rodzinnym, odpowiedział 
w zupełnie innej już tonacji:
– Najważniejszą prawdą chrześcijań-
stwa! Jedną z tych wielkich prawd teo-
logicznych, których nie można wymy-
ślić ani zrozumieć – Wcielenie obok 
Trójcy Świętej, Eucharystii i zapowie-
dzi, że będziemy oglądać Boga twarzą 
w twarz. Bóg stał się człowiekiem! Tego 
nikt z ludzi nie mógł wymyśleć, to mu-
siało zostać objawione!

Boże Narodzenie z ks. Janem Twardowskim
Mitologia zna narodziny bogów, ale oni 
od początku wyróżniali się nadludzkimi 
cechami, niepojętą siłą, mądrością. Je-
dynie chrześcijański Bóg rodzi się bez-
radny jak każde człowiecze niemowlę. -
Pytałem dalej: – Skoro nie można tego 
zrozumieć… Ksiądz jakby czekał na te 
słowa, zanim dokończyłem pytanie, już 
mówił:
– Trzeba przyjąć, nie pytać. I tak prze-
cież jest. Zanim cokolwiek możemy 
zrozumieć, wiemy, że jest Boże Naro-
dzenie. Pastuszkom objawili to Anio-
łowie, Mędrcy ze Wschodu dowiedzieli 
się z uczonych ksiąg, nam powiedzieli 
o tym rodzice.
Niewiele jeszcze wiemy, ale o tym, że 
w grudniową noc narodził się Pan Jezus, 

U
czestnicy pleneru
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wie każde chrześcijańskie dziecko. I tyl-
ko dzieci przyjmują z ufnością wszyst-
ko, co wiąże się z Bożym Narodzeniem. 
Cieszą się szopką, choinką, światłami, 
czekają na Świętego Mikołaja, zachwy-
cone prezentami. Gotowe nie usnąć 
tej nocy, czuwać przy żłóbku do rana, 
czystym dziecięcym sercem kochają 
nowo narodzone Dzieciątko. Chcą słu-
chać o Chrystusie, chłoną każde zdanie, 
wciąż się wszystkiemu dziwią. – 
– A co z nami, dorosłymi, czyli - jak 
zwykł Ksiądz mówić - „dziećmi, które 
za szybko urosły”?
– Rosły tak szybko – usłyszałem – że za-
gubiły to, co najważniejsze, bezgranicz-
ną ufność, za to otoczyły się licznymi 
wątpliwościami. A wtedy wszystko wy-
gląda inaczej. Znika dziecięcy zachwyt, 
pozostaje co najwyżej ziemska radość, 
gotowa w każdej chwili zamienić się 
w smutek, bo kogoś zabrakło przy wigi-
lijnym stole... 
– Trudno temu się dziwić – powiedzia-
łem. – Musi boleć puste miejsce, już nie 
przeznaczone dla zbłąkanego wędrow-
ca, ale po kimś, kogo kochamy, a nie 
możemy być w ten wyjątkowy wieczór 
razem, tym bardziej po naszych bliskich 
zmarłych.

– Po ludzku biorąc – wydawało mi się, 
że ks. Twardowski mówił jednak ciszej 
– jest to na pewno bolesne, ale przecież 
nie zmienia w niczym najważniejszego 
wydarzenia Nocy Betlejemskiej, której 
blask pada na wszystkich, dzieci i doro-
słych, żywych i umarłych.
Mówiąc jednak o wigilijnych smutkach 
– dodał – miałem na myśli choćby te 
z powodu braku karpia, co jeszcze do 
niedawna nie było takie rzadkie. – 
Trudno było nie uśmiechnąć się, tyle 
znamy przecież różnych historii zwią-
zanych z wigilijnym karpiem, że moż-
na byłoby poszerzyć znane rozważania 
narodowe i o ten aspekt: Karp a sprawa 
polska… Z uśmiechem więc zapytałem: 
– To karp tak wiele może?
Ksiądz nie zareagował na żartobliwą to-
nację mojego pytania.
– Nietrudno się przekonać… Lecz on tu 
najmniej winien. Wystarczy popatrzeć 
dookoła, co się dzieje. W takim zamę-
cie łatwo zatracić to, co najważniejsze. 
Zaaferowani, by wszystko znalazło się 
na wigilijnym stole, nie mamy czasu po-
myśleć choć przez chwilę, jak wyglądał 
tamten czas w Rodzinie Świętej.

Już wzdychał na myśl o Bożym Narodzeniu
o tym jak naprawdę było
zaczął się modlić do świętej rewolucji w Betlejem
od której liczymy czas
kiedy znowu zaczął merdać puszysty ogon tradycji
wprosiła się choinka
elegancko ubrana
mlaskały kluski z makiem
[…]
zdrzemnął się na dwóch fotelach
wydawało mu się że słowo ciałem się stało
    – i mieszkało poza nami
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Boże Narodzenie to nie są święta dla sy-
tych i bogatych. Ale też nie dla smutnych 
i nieszczęśliwych. Dla tych, którzy po-
trafią w każdej sytuacji życiowej odna-
leźć radość, bo: „Słowo stało się ciałem”.
– Istotnie – pomyślałem – zebrani przy 
zastawionych stołach, w ciepłych miesz-
kaniach, śpiewając kolędę Nie było miej-
sca dla Ciebie, wydajemy się zupełnie 
nie rozumieć choćby jej słów. Tak na-
prawdę, to Maryja i Józef byli owymi 
wędrowcami, dla których zostawiamy 
puste krzesło i nakrycie. 
– Nie było przy nich nikogo z rodziny – 
mówił ks. Twardowski – matki ani ojca. 
A przecież Maryja po Zwiastowaniu 
udała się do swojej krewnej, Elżbiety, 

będącej w ciąży i przez kilka miesięcy 
jej służyła. Teraz, odsyłani z domu do 
domu, zatrzymali się dopiero w paster-
skiej grocie. O stole, pustym krześle mil-
czy Ewangelia, tak samo o potrawach. – 
– Sam Ksiądz jednak napisał – zwró-
ciłem się do mego rozmówcy – że „To, 
co widzialne, dotykalne, pozwala okre-
ślić granice niewiadomego i niepozna-
walnego. Bez tej jedynej bliskiej miary 
świata nie dałoby się też dostrzec i pojąć 
jego nieuchwytnych tajemnic.”

– Zgoda, ale musimy w tych tajemni-
cach chcieć się zagłębić… Trzeba umieć 
się dziwić jak dzieci.
Ks. Twardowski na pewno to potrafił. 
Do końca zachował – by użyć jego włas-
nych słów z rozmowy o ks. Antonie van 
Wilderode – „dzieciństwo oczu, spoj-
rzenia, uśmiechu”. Zachował też dzie-
cięcą pamięć o wigiliach w rodzinnym 
domu, wciąż do nich powracał, łamiąc 
samotnie opłatek w swojej kapelanii 
przy klasztornym murze, a potem prze-
mierzając ulice Warszawy, by dzielić się 
opłatkiem z tymi, dla których także „nie 
było miejsca…” 
Na zakończenie przypomnijmy Dawną 
wigilię: 

Przyszła usiadła sobie. Jak żołnierz po-
milczała
Jezusa z klasy pierwszej z opłatkiem mi 
podała
Kapłan, codziennie sprawujący Eucha-
rystię, przemieniający chleb w ciało 
Chrystusa, przywołał tu „Jezusa z kla-
sy pierwszej”, z pierwszego roku szkol-
nej katechezy, kochanego – jak napisał 
w Dzieciństwie wiary – „miłością tak 
czystą że karmiła Boga”.

Waldemar Smaszcz

Przyszła mi na wigilię zziębnięta głucho ciemna
z gwiazdą jak z jasną twarzą – wigilia przedwojenna
z domem co został jeszcze na cienkiej fotografii
z sercem co nigdy umrzeć porządnie nie potrafi
[…]
z mamusią co od nieszczęść zasłonić chciała łzami
podając barszcz czerwony co śmieszył nas uszkami
[…]
Nad stołem mym samotnym zwiesiła czułą głowę
nad wszystkie figi z makiem – dziś już posoborowe

Z kapłanem – poetą łączyła autora ponad 30 –letnia znajomość... literacka ,ale przede wszystkim oso-
bista (przyp. redakcji)
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Autor przygotował czytelnikom jede-
naście wierszy, pochodzących głównie 
z wcześniej wydanych tomików, a te-
matycznie związanych z wigilią Bożego 
Narodzenia. Mieczysław A. Łyp jest ab-
solwentem WSP w Rzeszowie i Studium 
Podyplomowego Psychologii Wojskowej 
w Warszawie. Od 1993 roku wydaje 
rocznik „Krajobrazy”. Wydał dziewięć 
tomików poezji. Jest redaktorem wielu 
monografii, w 2000 r. rozpoczął serię 
wydawniczą „Poeci Podkarpacia”. Jest 
m.in. dwukrotnym laureatem Nagrody 
ZLP/O w Rzeszowie „Złote Pióro” (1992, 
2010). W tym roku otrzymał nagrodę Za-
rządu Województwa Podkarpackiego 
za całokształt twórczości artystycznej. 
Dokonania fotograficzne są nie mniej 
znaczące. Ma w swoim dorobku 46 wy-
staw indywidualnych i zbiorowych. M. 
A. Łyp jest inspiratorem i organizatorem 
koncertów piosenki literackiej w oparciu 
o wiersze poetów regionalnych. 
Rzeszów 2012

Wokalistka, autorka tekstów, kompozy-
torka, pedagog. Absolwentka Wydziału 
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akade-
mii Muzycznej w Katowicach. Obecnie, 
poza czynną działalnością estradową 
pracuje jako pedagog w Studium Woka-
listyki Estradowej przy katowickiej AM 
w Katowicach i PSM I i II stopnia „Pro 
Musica w Krośnie. Od 2007 roku jest 
dyrektorem artystycznym Ogólnopol-
skiego Festiwalu „Kiepura Fest” w Sos-
nowcu. „Skrawki Życia” to debiutancki 
tomik Anny Mikoś. Zawiera miniatury 
poetyckie, z których dwanaście znalazło 
się na pierwszej, autorskiej płycie pod 
tym samym tytułem. Od ubiegłego roku 
jest członkiem Klubu Literackiego Re-
gionalnego Centrum Kultur Pogranicza 
w Krośnie.
Krosno 2012

ab, wt
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fot. W.Turek



fot. P. Matelowski



fot. W. Turek



WIECZÓR ANDRZEJKOWY 
ADA, TO NIE WYPADA 
fot. W. Turek
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Autor podjął się opracowania tego tematu 
zważywszy na to, że Potok zasłynął w hi-
storii kopalnictwa naftowego na Podkar-
paciu, zwłaszcza w latach 1890 - 1905, 
że ziemianie z rodu Łozińskich rozsła-
wili miejscowość przez organizowanie 
w swoim dworku w Potoku spotkań elity 
inteligencji ówczesnej Galicji. W dworze 
znajdowała się niezwykle cenna kolek-
cja obrazów, ofiarowana potem w darze 
Muzeum Narodowemu w Krakowie. Na 
uwagę zasługują też wydarzenia zwią-
zane z losami liczącej ponad wiek szko-
ły, OSP, kościoła i parafii p.w. Andrzeja 
Boboli oraz działalnością miejscowego 
KGW i placówki PSOUU. Stanisław 
Pomprowicz jest autorem opracowań 
monograficznych miejscowości z gmin 
Wojaszówka, Frysztak, Jasło, cyklu arty-
kułów o placówkach AK na Podkarpaciu 
i wielu innych publikacji.
Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 
Krosno 2012

Układ książki pozwala prześledzić roz-
wój harcerstwa w Krośnie i w powiecie 
od powstania pierwszych drużyn skauto-
wych i harcerskich do wybuchu II wojny 
światowej, działalność krośnieńskiego 
harcerstwa w czasie wojny (Szare Sze-
regi), lata powojenne (1944-50) i okres 
zniewolenia (1950-56). Kolejne rozdziały 
obrazują rozwój organizacyjny i zmiany 
programowe od 1956 do 1989, a następ-
nie w okresie transformacji ustrojowej 
po 1989 r. Odrębny rozdział poświęco-
ny jest harcerskim miejscom pamięci, 
sztandarom i medalom pamiątkowym. 
Część druga opracowania zawiera wspo-
mnienia kilkunastu instruktorów harcer-
skich, w tym kilku sprzed 1939 r., m.in. 
„Refleksje harcerki Szarych Szeregów”, 
jedynej żyjącej krośnieńskiej łącznicz-
ki AK Inspektoratu Krosno, dh. Danuty 
Wołoszyn, Bogato ilustrowane wydaw-
nictwo zawiera wykazy drużyn, gromad 
zuchowych, stany ilościowe, wykazy ko-
mendantów hufca, chorągwi, kapelanów 
itp., z różnych okresów działalności har-
cerstwa na terenie miasta i powiatu. 

Andrzej Prugar 
ab
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s. DAWIDA RYLL

W stronę Betlejem
 
Tędy jeszcze nie szli
Pasterze ni Mędrcy
Chyba że Anioł
ślady
pozamiatał 
by na nowo Tęsknić

Dalej wypatruję
Gwiazdy i Stajenki
A ze sztachet
uśmiech
posyłają
wyszczerbione garnki

Na szybach spłaszczone
niecierpliwe noski
Blask cicho
zstępuje
w oczy
Matki Boskiej

Ciiii….
Kolędę słyszę
Kołysankę może
Anioł
na choince
zmienia 
kalendarze

Zasypane ślady
prostaczków i mędrców
Gwiazda wióry sypie
w kolędę o zmierzchu
Słowo
jak opłatek 
w żłóbku – w moim sercu

DOROTA KWOKA

Caryńska 
 
Caryńska 
siostra 
w zakonie Bieszczad 
W welonie  
z białego puchu 
i habicie 
z nagich drzew 
 
Jest jak  
jeden paciorek różańca 
na łańcuchu górskim

TADEUSZ WOJNAR
 
Wigilijne scherzo II
 
Pierwszą gwiazdkę mróz na szybie maluje,
W kuchni pachnie świeża wanilia.
Pewnie przyjdą ciotka i wujek.
Po jemiołą usiądźmy! Wigilia.

Anioł z nieba zrzucił śniegu opłatek,
Karp się w wannie kąpie – na święta.
Każde serce ciepłem bogate.
Wiatr w konarach świszczy. Kolęda.

Choć termometr niskim straszy Celsjuszem,
Na choince ptak usiadł – zaćwierkał.
Nasze serca ciągle na plusie.
Dzwonią sanie pod oknem. Pasterka.
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JAN BELCIK

Na wszelki wypadek

pierwszogrudniowy żwawy motyl
na zakratowanym oknie
zręczniejszy od moich dłoni

jesteśmy ogromnie zaskoczeni
obydwaj nie wiemy
gdzie się podziać

może na wszelki wypadek
nie powinniśmy się
wypuszczać
na krótkotrwałą wolność

DOROTA JAWORSKA

***

Brnę w zaspach
Nieprzebaczeń

Śnieg własnej dumy
Zalepia mi oczy

Ciemności zwątpienia
Przesłaniają drogę 

Wiatr przeciwności
Oplata moje serce

Grudniowy chłód
Paraliżuje duszę 

Lecz wiem na pewno
Że wśród śnieżycy
Mego życia
Ujrzę wreszcie
Światło Betlejem

opr. wt

MIECZYSŁAW A. ŁYP

W zapachu wigilijnej choinki II

Chciałbym wejść do tamtego pokoju
i poczuć się jak w głębokim lesie
Zobacz w oknie zielone nieba nachylenie
czerwone jabłka zanurzone w białości wieczoru
i anioły z lutniami beztrosko grające
w złocistej poświacie wigilijnego zmierzchu

Chciałbym jeszcze raz wejść do tamtego pokoju
i poczuć gałązek pachnącą gęstwinę
Zobaczyć choć przez mgłę owal drogich twarzy

Niech wróci do mnie
tamto światło blask i świat cały
ptaki pola brzeziny stawy
sad w śniegu i kuropatwa

Gdzie Gwiazda? Gdzie Mędrcy?
Kto dziś przyniesie nadzieję?

  Panta rhei, 2012

BRONISŁAWA BETLEJ

Nowy Rok

Już się pysznią
nowe kalendarze
gładką – jasną kartą
pośpiech godzin
rozpoczął drogę –
gdzie zaprowadzi
czym nasyci
wielkie oczy wiary
obok cienia lęku...
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Kiedyś w Instytucie Muzykologii UJ 
miałem prelekcję ilustrowaną nagra-
niami, o takim tytule: „Umiejętność 
słuchania muzyki... nawet free jazz nie 
będzie ci obcy”. Spotkanie cieszyło się 
sporym zainteresowaniem. Poniżej kil-
ka myśli /wybrane z większej całości/.

MUZYKA
...Muzyka powstaje w głowie. Palce  
/pianista, gitarzysta itd. dla innych 
instrumentów np. zęby, usta itp./ są 
potrzebne do „połączenia” mózgu 
z instrumentem. Jeśli to, co z mózgu 
wysłane da się palcami, to jest ok i to 
wystarcza. Jeśli w mózgu jest mniej niż 
w palcach, to nadmiar w palcach nie 
pomoże. Jak w palcach jest za mało dla 
mózgu to się ćwiczy, by nadgonić.
...Muzyka to nic innego jak zorganizo-
wane wedle pewnego klucza /klucze 
mogą być bardzo różne/ dźwięki o róż-
nej częstotliwości i głośności, cisza 
między tymi dźwiękami, struktury ryt-
miczne, a wszystko to odbywające się 
w pewnym przedziale czasowym. 
Na jej odbiór wpływa nieskończona 
liczba czynników, w tym upodobania 
i przyzwyczajenia słuchacza, pora dnia, 
miejsce słuchania, doświadczenia zwią-
zane z poznaniem różnych gatunków 
muzycznych, krąg kulturowy, w któ-
rym słuchacz dorastał itd.
...Co to jest polirytmia? Dlaczego ulicz-
ny hinduski tablista bezproblemowo 
zapamiętuje dziewięciominutowy sche-
mat rytmiczny, grając jakąś ragę? Na-
tomiast znakomity jazzowy europejski 
perkusista musi te rytmy studiować 
latami, jeśli oczywiście chce je wyko-
nywać? Co spowodowało, że w muzyce 

afroamerykanów pojawiły się dźwię-
ki, których nie ma ani w Europie ani 
w Afryce /oczywiście do czasu aż po-
wstał blues i jazz/ czyli te słynne „blu-
enoty”

ESTETYKA 
...Pytanie: Chciałbym nauczyć się słu-
chać opery, Rachmaninowa i khuu-
mii - mam szansę? Jak to zrobić, bo 
chyba jej nie rozumiem?... No właś-
nie, dlaczego nie umiem słuchać?  
Odpowiedź: Ja też mam problem ze słu-
chaniem opery. Obaj jesteśmy wycho-
wani na wokalistyce rodem z bluesa. 
W rozumieniu muzyki klasycznej, ope-
rowej bluesmani fałszują. A dokładnie 
większość dźwięków, które śpiewają 
jest nietrafiona. Ślizgają się płynnie np. 
pomiędzy C i Cis. Do tego bywa, że nie 
przestrzegają zasady dur – mol, plącząc 
te dwa tryby. Ta estetyka nam obu od-
powiada i nagle trafiamy na jakiegoś te-
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Robert Lenert, fot. W. Turek
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nora czy divę operową i mamy problem 
z ich „fortepianowym” sterylnym stro-
jeniem. Wkurza nas to.

NATURA POZNAWCZA-   
EWOLUCJA - PROGRESJA-  
ZGUBNY WPŁYW KOMERCJI
...Na tym spotkaniu były osoby, które 
nie miały pojęcia, że istnieje taka muzy-
ka jaką grają np. Taj Mahal, Ry Cooder, 
Captain Beefheart, Tom Waits, Patri-
cia Barber, Ali Farka Toure, Cassandra 
Wilson. Nie to, że nie znali tych wyko-
nawców. Nigdy nie spotkali się z taką 
estetyką muzyczną, nie mówiąc już 
o Johnie Coltrane... co dla mnie było 
lekkim szokiem. Mając teoretycznie 
nieograniczony dostęp do wszystkich 
odmian, gatunków /za sprawą Interne-
tu/ bazują wyłącznie na tym co grają 
radia komercyjne. To dla wielu cały mu-
zyczny świat, poza nim nie ma już nic. 
...Przez lata obcowania z muzyką za-
uważyłem, że skłaniam się ku nowemu, 
niepoznanemu w momencie, gdy nurt, 
w którym akurat mocno przebywam 
zaczyna mnie nudzić. Wszystko sta-
je się zbyt przewidywalne, niczym nie 
zaskakuje. Wtedy zaczynają się moje 
wycieczki poznawcze. Tak było np. 
z muzyką Johna Coltrane’ a, potem free 
jazzem. Nadszedł dzień gdy miałem 
dosyć konwencjonalnego bluesa, blu-
es rocka i swingującego jazzu. Nawet 
orkiestra Counta Basiego zaczęła mnie 
nudzić. Oni coś grali, a ja wiedziałem 
co nastąpi, jakie będzie rozwiązanie 
frazy i mogłem to przewidzieć nie zna-
jąc danej kompozycji, po prostu stali się 
zbyt przewidywalni. Oczywiście dzi-
siaj chętnie wracam do ery swinga, ale 
czasami potrzebna jest odtrutka, inny 
rodzaj emocji. Nadszedł taki dzień, że 

i Coltrane mi się trochę przejadł, ale 
znalazłem coś zupełnie innego. Były 
to ambientowe mgły roztaczane przez 
Briana Eno, eteryczne neoklasycyzują-
ce Penguin Cafe Orchestra. Gdy mam 
ochotę na „kopa” w muzyce sięgnę po 
Stonesów, bądź japoński punkowy Afri-
rampo. Dobrze mi z tym. Może kiedyś 
i opera będzie mi bliższa, mało prawdo-
podobne, ale okazuje się że głos opero-
wy w polaczeniu z jazzem jaki gra Steve 
Lacy /jego dziewczyna jest śpiewaczką 
operową i czasem bierze udział w pro-
jektach/ potrafi mnie zachwycić. Reasu-
mując uważam za oczywiste, że mamy 
swoje ulubione klimaty muzyczne, ga-
tunki, wykonawców, ale warto metodą 
sondy „zapuścić uszy” na coś nieznane-
go. Może stać się tak, że właśnie w tym 
nieznanym odkryjemy to, czego nigdy 
nie dane nam było dotknąć. Odkryjemy 
absolutne piękno muzyki.
...Pewien ceniony muzyk kiedyś powie-
dział: „Zawsze chciałem być filmow-
cem... i stało się „kręcę filmy dla uszu”.
...Czasami sobie myślę, czy obecnie 
problemem nie jest zbyt łatwy /darmo-
wy/ dostęp do muzyki. Kilka kliknięć 
i mamy pełną dyskografie np. Floydów 
czy Davisa. Nagle słuchacz staje przed 
ogromem muzyki i nie przesłuchuje jej 
ściągając kolejne dyskografie, np. ELO 
bądź AC/DC. Robi to wszystko trochę 
na oślep, bez skoncentrowania się na 
konkretnych, przełomowych, czy waż-
nych dla artysty albumach. Liźnie tro-
chę tego, trochę tamtego i pobierze 60 
płyt innego wykonawcy. Sięgając do 
portfela robi się to o wiele rozważniej.
...Uważam, że kwestia poznawcza, hi-
storyczna jest bardzo istotna w przy-
padku zgłębiania muzyki. Obok płyt, 
nagrań warto sięgnąć po literaturę
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...Chyba lubisz wiedzieć kogo słuchasz. 
Z jakiej płyty są to nagrania, jaki styl 
reprezentuje artysta. Czy album pocho-
dzi z lat 40. ubiegłego wieku czy może 
to premiera z 2011, że Amon Duul II to 
formacja niemiecka wyrosła na bazie 
komuny hippisowskiej itp. Chyba warto 
coś wiedzieć o twórcy, okolicznościach 
i czasie powstania dzieła. To co dzisiaj 
wydaje się oczywiste np. w 1970 było 
przełomowe i nowatorskie. I może się 
okazać, że jakiś aktualnie grający band, 
który nas zachwyca nie jest niczym in-
nym jak kliszą.
...Nie trzeba lubić różnorakiej muzyki, 
ale trzeba mieć świadomość, że świat 
nie kończy się na rapie czy metalu. Or-
todoksyjni wyznawcy gatunków są.... 
trochę jak sekciarze.
...Myślę, że każdy z nas był w sytuacji, 
gdy ktoś w naszej obecności określił mu-
zykę jako hałas. No i mogło być tak, że 
w naszym odczuciu był głuchy jak pień 
lub miał sporo racji. Ale ciekawe jest to, 
że np. pan/pi X uważa za hałas solo Clap-
tona z czasów Cream, czy śpiew Johna 
Lee Hookera, a pan/pi Y potrafi odpo-
czywać przy kanonadzie industrialnych 
dźwięków Merzbow. Jeden zachwyca się 
brzmieniem trąbki Davisa, a inny okre-
śla ją mianem „kociej muzyki”.
...Niejeden z nas w miarę poznania 
zmieniał poglądy na pewne zjawi-
ska muzyczne. Zostawiał z boku to 
czym kiedyś się zachwycał uznając to 
za miałkie, sięgał po coś, co dawniej 
było nie do przyjęcia, a teraz usłyszał 
w tym piękno. Bywało, iż utwierdzał 
się w przekonaniu, ze jednak ci „Beat-
lesi” /możesz w miejsce „....” wstawić 
kogoś innego/ mimo, że tacy „oczywi-
ści” naprawdę są wielcy, a ich muzyka 
to kanon!!!

OSŁUCHANIE- PERCEPCJA -  
INFORMACJA MUZYCZNA
...Często w różnych dyskusjach pada 
określenie „osłuchanie”. Czy to tylko 
slogan, czy faktycznie ma to wpływ 
na odbieranie doznań muzycznych? 
Okazuje się, że świadome obcowanie 
z muzyką rozwija słuch relatywny /roz-
różnianie wysokości dźwięków/, a ten 
pozwala nam na pełniejszy odbiór ma-
terii dźwiękowej.
...Pojawił się pogląd, że część słuchaczy 
muzyki...tak naprawdę jej nie słyszy. 
Okazuje się, że nie jest to pozbawione 
sensu. Jest grupa ludzi, która ma z tym 
problem. I nie mówię tutaj o rozróż-
nianiu dźwięków...są tacy, dla których 
wznoszenie, czy opadania np. linii wo-
kalnej to wszystko jedno. Są tacy, któ-
rzy słyszą linię melodyczną i rytm... na-
tomiast to co dzieje się poza główną me-
lodią całkowicie umyka ich percepcji.
...Najwięcej informacji muzycznej, 
dźwiękowej jest w środkowym zakresie 
słyszalnego pasma. Co ciekawe, wie-
le osób podkręca tzw. sopran i bas....
czyli tak naprawdę wycofuje środek 
pasma. Wycofując środek lub jak kto 
woli konturując /to działa analogicznie) 
pozbawia się najważniejszej części na-
granej muzyki.

...Homo sapiens.... jedyny gatunek 
ssaka obcujący /czasami/ ze sztuką. 

Robert Lenert
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W Państwowym Pomaturalnym Stu-
dium Kształcenia Animatorów Kultury 
i Bibliotekarzy w Krośnie miała miejsce 
wystawa „Uroki starej fotografii”. Or-
ganizatorem ekspozycji i spotkań byli 
słuchacze I roku fotografii, a ideą zapo-
znanie uczestników ze specyfiką pro-
cesu tradycyjnej fotografii analogowej 
i wykazanie walorów starej fotografii. 
Częścią warsztatową spotkań było wy-
konanie, za pomocą techniki luksogra-
ficznej, fotogramów przez słuchaczy jak 
i uczestników Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej z Haczowa i Potoka. Fotogramy 
zostały zaprezentowane w postaci au-
torskich fotoplansz sporządzonych ze 
zbiorów rodzinnych. Wybrane zdjęcia 
zreprodukowano i powiększono na osob-
nych planszach. Uczestnicy warsztatów 
wykonali próby fotografii otworkowej. 
Było też spotkanie z kolekcjonerami sta-
rej fotografii: Andrzejem Nowakiewi-
czem i Bogdanem Szczepanikiem oraz 
wspólne, słuchaczy i kolekcjonerów, 
rozważania przy oglądaniu albumów ro-
dzinnych. 
Zaprezentowano zdjęcie o formacie 
30x40 cm przedstawiające uroczystość 
obchodów w Iwoniczu Zdroju 500-lecia 

Na starej fotografii
bitwy pod Grunwaldem oraz oryginal-
ne albumy fotograficzne z zakładu foto-
graficznego p. Zajączkowskiego z Jasła 
(przełom XIX i XX w.). Uzupełnieniem 
była także możliwość obejrzenia foto-
grafii wykonanych techniką cyjanoty-
pową oraz prezentacji multimedialnych 
(fotografia otworkowa, albumowa, dia-
poramy) przygotowanych przez Toma-
sza Walowskiego, słuchacza I roku fo-
tografii. Przybyli z zainteresowaniem 
obejrzeli stare atelier i zdjęcia wizytowe 
wykonane wielkoformatowym aparatem 
Globica.
W dwudniowym spotkaniu ze starą foto-
grafią uczestniczyli reprezentanci kroś-
nieńskiego środowiska fotograficznego. 
W tym miejscu trzeba dodać, że zawią-
zała się nieformalna grupa kolekcjone-
rów i pasjonatów starej fotografii, która 
za cel obrała sobie m.in. kontynuację 
imprez poświęconych popularyzacji wa-
lorów starej fotografii.
Całość uzupełniły recytacje Eweliny 
Ferlejko i Adrianny Surdel, która prze-
czytała m.in. wiersz „Pasja” autorstwa 
Wacława Turka, krośnieńskiego fotogra-
fa i poety.

Andrzej Drozd

fot. Aleksandra Budyń
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W Rzeszowskim Domu Kultury, filia Po-
bitno w dniach 15-16 listopada odbywał 
się IX Podkarpacki Festiwal Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej „Na skrzyd-
łach muzyki”. 150 młodych piosenkarzy 
występowało w czterech kategoriach 
wiekowych. Jury bardzo wysoko oceni-
ło wokalistów Studia Piosenki „Swing” 
z Regionalnego Centrum Kultur Pogra-
nicza w Krośnie. Ignacy Błażejowski 
zdobył II miejsce, srebrną nutkę w kate-
gorii  7 - 9 lat, Aleksandra Mielcarek 
- I miejsce, złotą nutkę w kategorii gim-
nazjum, Natalia Niedziela 

Nagrody dla wokalistów SP SWING

Ignacy Błażejowski, fot. P. Matelowski

W XXIII edycji Ogólnopolskiego Bien-
nale Fotografii „Zabytki” wzięło udział  
58 autorów z całej Polski. Autorzy na-
desłali łącznie 268 fotografii. Jury przy-
znało III nagrodę Tomaszowi Okoniew-
skiemu za pracę pod tytułem Chwila…. 
Praca została także zakwalifikowana 

do wystawy pokonkursowej. Nie był to 
jedyny konkurs, w którym nasz fotogra-
fik został doceniony. Otrzymał również 
wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkur-
sie Fotograficznym „Moja Polska – Moja 
Grecja” za pracę „Zwiedzając Ateny”.

Kolejne sukcesy Tomasza Okoniewskiego
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7 listopada br. rozstrzygnięto Ogólno-
polski Konkurs Plastyczny „Pudełko 
Zwane Wyobraźnią – Osiecka”. Organi-
zatorem był Zespół Państwowych Szkół 
Plastycznych im. Józefa Szermentow-
skiego w Kielcach. W konkursie uczest-
niczyli uczniowie szkół plastycznych. 
Każdy uczestnik mógł zgłosić jedną 
pracę wykonaną w dowolnej technice 
na płaszczyźnie (malarstwo, rysunek, 
grafika, techniki mieszane, collage). Na 
konkurs napłynęło 320 prac z 18 szkół. 
Jury w składzie: prof. Maria Targońska 
- ASP Gdańsk, prof. Jacek Dyrzyński - 
ASP Warszawa, prof. Wiesław Łuczaj 
- UJK Kielce, ASP Warszawa oceniało 

prace w dwóch kategoriach: uczniowie 
kl. I-III i uczniowie klas IV-VI ogól-
nokształcących szkół sztuk pięknych 
i liceów plastycznych. W tej drugiej 
kategorii duży sukces odnieśli ucznio-
wie krośnieńskiego plastyka. Wśród 
nagrodzonych znalazła się uczennica 
kl. III Beata Mroczka, która otrzyma-
ła wyróżnienie. Oprócz niej jeszcze 14 
uczniów krośnieńskiej szkoły uzyskało 
kwalifikacje do wystawy pokonkurso-
wej. Wszyscy przygotowali prace na 
konkurs pod kierunkiem Jadwigi Kur-
manowicz i Piotra Wójtowicza.

Zbigniew Gleń

Sukces w Kielcach

- I miejsce, złotą nutkę w kategorii lice-
um. Wyróżniono Marcelinę Gerlach, 
Maję Szelc, Monikę Mazur. Instrukto-
rem Studia Piosenki „Swing” jest Lucy-
na Durał.
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CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA

W Ogólnopolskim Konkursie Muzyki 
Kameralnej dla młodzieży szkół mu-
zycznych II stopnia w Krakowie (17- 18 
listopada) Krośnieński Kwartet Sak-
sofonowy z Zespołu Szkół Muzycznych 
zdobył pierwsze miejsca oraz dodatko-
wą nagrodę specjalną – koncert w au-
striackim konsulacie. Tegoroczna edy-
cja przesłuchań zorganizowana została 
w 185. rocznicę śmierci kompozytora 
i nosiła tytuł „Wokół Beethovena”. Kwar-
tet w składzie: Michał Ochab – saksofon 
sopranowy, Michał Leśniak – saksofon 
altowy, Dominika Szczepanik – sakso-
fon tenorowy i Adrian Szajna – saksofon 
barytonowy prowadzi Jarosław Sereda. 
19 listopada Kwartet wziął udział w Ma-
kroregionalnych Przesłuchaniach Dę-
tych Zespołów Kameralnych Szkół Mu-
zycznych II st., organizowanych przez 
Centrum Edukacji Artystycznej w Rze-
szowie. Krośnieński zespół z pierwszą 
punktacją awansował do finału i będzie 
bronił trzeciego miejsca z poprzedniej 
edycji tego konkursu.

W dniach 23-24 listopada br. odbył się 
VIII Międzynarodowy Podkarpacki 
Konkurs Zespołów Kameralnych zorga-
nizowany przez Fundację Szkolnictwa 
Muzycznego w Rzeszowie i Zespół 
Szkół Muzycznych Nr 1 im. K. Szy-
manowskiego w Rzeszowie, w którym 
wzięły udział trzy krośnieńskie zespoły: 

Wysokie notowania krośnieńskich zespołów

Kwartet Klarnetowy z Zespołu Szkół 
Muzycznych i Społecznej Szkoły Mu-
zycznej II st. prowadzony przez Bogu-
sława Jaskółkę w składzie: Sara Ślemp 
- klarnet I, Jakub Ladziński- klarnet II, 
Anna Ślemp - klarnet III i Aleksandra 
Dalmata - klarnet basowy Krośnieński 
Kwartet Saksofonowy oraz Trio Forte-
pianowe z ZSM prowadzone przez Do-
rotę Skibicką, Dariusza Krzoka i Wojcie-
cha Pelczara w składzie: Jan Chłap – flet, 
Kacper Żaromski – fortepian i Wojciech 
Jaworski – wiolonczela. Krośnieński 
Kwartet Saksofonowy zajął III miejsce, 
natomiast dwa pozostałe zespoły otrzy-
mały wyróżnienia.

ab, wt

Od 10 stycznia 2013 r. w krośnieńskim 
Centrum Dziedzictwa Szkła podziwiać 
będzie można dzieła najwybitniejszych 

europejskich artystów szkła. Wystawa 
„Fun, Joke, Surprise” to główna ekspo-
zycja I Europejskiego Festiwalu Szkła, 

Europejski Festiwal Szkła w Krośnie
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który na przełomie 2012 i 2013 r. odby-
wa się we Wrocławiu, Krakowie i Kroś-
nie. 
Europejski Festiwal Szkła jest pierw-
szą w Polsce międzynarodową imprezą 
dotyczącą szkła artystycznego. Ma on 
na celu popularyzację szklanej sztuki 
i sprawienie, aby ta dotąd w znacznej 
mierze lekceważona i niedoceniana 
gałąź twórczości wyszła z cienia. Or-
ganizatorami imprezy są: Anita Bialic 
– właścicielka Galerii BB, od dawna zaj-
mująca się prezentacją i promocją szkła 
artystycznego oraz fundacja Fly With 
Art. Jednym z partnerów Festiwalu jest 

Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, 
w którym wystawa główna imprezy pt. 
„Fun, Joke, Surprise” będzie prezento-
wana od stycznia do marca 2013 r. 
Ekspozycja przedstawia dzieła kilku-
nastu wybitnych europejskich twórców 
szkła. Znalazły się na niej szklane rzeź-
by, instalacje i przykłady przedmiotów 
codziennego użytku o wyrafinowanym 
wzornictwie. Prace te zaskakują, śmie-
szą lub bawią. Taki jest też cel wystawy, 
która ma obrazować wyniki „zabawy” 
artystów ze szklaną materią. 
Wernisaż wystawy odbędzie się 10 stycz-
nia 2013, o godz. 17.00.

W grudniu Centrum Dziedzictwa Szkła 
w Krośnie zdobyło dwie ważne nagrody 
w ogólnopolskich konkursach dotyczą-
cych projektów zrealizowanych z fun-
duszy europejskich, zorganizowanych 
przez Ministerstwo Rozwoju Regional-
nego. Pierwszy z nich - „Siła promocji 
– siła projektu” – wyłonić miał najlepsze 
kampanie promocyjne przeprowadzone 
przez beneficjentów Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dzia-
łania zgłoszone przez CDS (GlassTour 

– plenerowe pokazy hutnicze, impreza 
Lokacji Krosna – Miasta Szkła oraz kon-
kurs na tablicę reklamową Miasta Szkła) 
zdobyły 2. miejsce na 58 zgłoszeń.
Kilka dni po tej nagrodzie CDS otrzy-
mało pierwsze wyróżnienie w konkursie 
„Pochwal się swoim funduszem” zorga-
nizowanym na antenie Programu 3 Pol-
skiego Radia. Na konkurs wpłynęło pra-
wie 120 zgłoszeń z całej Polski. 

Dawid Iwaniec

Centrum Dziedzictwa Szkła dwukrotnie nagrodzone
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MUZEUM PODKARPACKIE

Muzeum Podkarpackie w Krośnie za-
prasza do obejrzenia unikatowej ko-
lekcji lamp elektrycznych secesyjnych 
i art déco z I połowy XX w. Reprezen-
tatywna jej część jest już udostępniona 
na stałej wystawie pt. „Historia oświet-
lenia”. Eksponaty zostały zakupione ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w ramach Pro-
gramu Kolekcje Muzealne. Zakupiona 
kolekcja składa się z lamp elektrycznych 
wykonanych w stylistyce secesyjnej 
i art déco. Jedne prezentują bogactwo 
miękkich linii i form oraz dekoracji 
szczególnie floralnych, drugie podkre-
ślają funkcjonalną prostotę konstrukcji 
i ornamentu, geometryzm kształtów, 
czasem nawet ascetyzm. Pochodzą one 
głównie z wytwórni polskich, francu-
skich (wg projektu m. in. Augusta Mo-
reau) oraz niemieckich (m. in. Gustawa 
Busse w Hamburgu). W zbiorze znajdują 
się lampy o rozmaitym przeznaczeniu. 
Można wśród nich wyróżnić tzw. lampy 
stołowe, lampy stojące, w tym lampy sa-
lonowe figuralne, przedstawiające kobie-
cą postać o wijących się włosach, typowy 
temat sztuki secesyjnej; żyrandole jedno 
lub kilkuramienne; pendle, pojedyncze 
wiszące lampy kuchenne lub przedpoko-
jowe oraz kinkiety. Każda z lamp skła-
da się z kilku elementów. Najważniejsze 
z nich to przewód elektryczny z oprawą 
żarówki, korpus, a także klosz lub aba-
żur. Konstrukcje w większości są wy-
konane z metalu, głównie z mosiądzu 
polerowanego lub matowanego. Pojawia-
ją się również korpusy z cyny, a także 
z ceramiki. Lampy stojące wsparte są 

na podstawach wykonanych z granitu, 
marmuru bądź drewna. Klosze lamp 
secesyjnych produkowane były bardzo 
często w hutach polskich, m.in. Zawier-
ciu, Krośnie i Ząbkowicach. Wykonane 
są ze szkła bezbarwnego lub kolorowego, 
sodowego i ołowianego zwanego krysz-
tałowym, szlifowanego lub malowanego, 
jako przejrzyste i matowe lub warstwowo 
trawione. Lampy elektryczne okresu se-
cesji prezentują upodobanie ówczesnych 
twórców do elegancji, wyrafinowania, 
dbałości o wykonanie szczegółu. 
Kontrast dla lamp okresu secesji stanowi 
grupa 69 lamp z okresu międzywojenne-
go w stylu art déco. Zostały one w więk-
szości wyprodukowane w polskich wy-
twórniach, m.in. Fabryce Żyrandoli Elek-
trycznych A. Marciniaka w Warszawie 
i Zakładach Elektrotechnicznych Braci 

Nowa kolekcja lamp elektrycznych secesyjnych i art déco
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Borkowskich. Lampy elektryczne art 
déco podkreślają funkcjonalną prostotę 
konstrukcji i ornamentu, geometryzm 
kształtów, czasem nawet ascetyzm. Styl 
art déco uprościł i zgeometryzował deko-
rację, w egzemplarzach tych pojawia się 
symetria, a zdobnictwo zostało podpo-
rządkowane funkcji i tworzywu. Obiekty 
wchodzące w skład kolekcji wykonane są 
głównie z niklowanego mosiądzu, część 
lamp zawiera elementy z drewna, porce-

lany, bakelitu. Lampy tworzące ten uni-
katowy zbiór są zderzeniem dwóch epok 
stylowych i ukazują kontrast w kon-
struowaniu czy dekorowaniu sprzętu 
oświetleniowego. Mimo istotnych różnic 
stylistycznych, mają one cechę wspólną, 
wszystkie należą do generacji lamp elek-
trycznych I połowy XX w. i są doskona-
łym świadectwem wysokiej kultury ma-
terialnej tego okresu. 

Krzysztof Gierlach

Skansen Archeologiczny Karpacka Tro-
ja w Trzcinicy koło Jasła, stanowiący od-
dział Muzeum Podkarpackiego w Kroś-
nie to oryginalne połączenie tradycyj-
nej formy skansenu oraz nowoczesnej 
placówki muzealnej. Cały kompleks 
składa się z terenu grodziska i parku 
archeologicznego leżącego u jego pod-
nóża. Na grodzisku zrekonstruowanych 
zostało ponad 150 m wałów obronnych, 
2 bramy prowadzące do grodu (z epoki 
brązu i wczesnego średniowiecza) oraz 
6 chat. Na terenie parku archeologicz-
nego zlokalizowane są rekonstrukcje 
wioski otomańskiej z początków epoki 
brązu oraz słowiańskiej z wczesnego 
średniowiecza. Znajduje się tu także 
pawilon wystawowy z salą ekspozycyj-
ną, salą konferencyjną, multimedialną 
salą edukacyjną dla dzieci oraz „Salką 

Karpacka Troja w zimowej szacie
Małego Odkrywcy” przeznaczoną dla 
przedszkolaków. Wszystko to wzboga-
cane jest o sezonowe programy kultu-
ralne. W zimie, od grudnia do lutego 
Karpacka Troja zaprasza do zwiedzania 
od wtorku do niedzieli (w poniedziałek 
nieczynne) w godz. 9.00 – 15.30. 

fot. Szymon Kalicki

MUZEUM RZEMIOSŁA - Piwnica PodCieniami

Koniec roku to już tradycyjnie czas pre-
miery kalendarza artystycznego wyda-
nego przez Krośnieńskie Przedsiębior-
stwo Budowlane w Krośnie S.A. Tym 
razem do współpracy zaproszony został 

znakomity krośnieński rzeźbiarz – Ma-
ciej Syrek. 
Artysta zetknął się z rzeźbą jako kilku-
nastoletni chłopiec w pracowni swego 
dziadka – Józefa Smoczeńskiego. Od 

27 grudnia
Kalendarz KPB 2013 – Maciej Syrek. Rzeźba
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samego początku miał on szacunek do 
naturalnych materiałów. Swą twórczość 
rozpoczął od rzeźby w drewnie i cera-
miki. Później wybrał najszlachetniejszy 
i najtrwalszy brąz, który łączy z suro-
wym kamieniem w oryginalne kompo-
zycje rzeźbiarskie. Prace Macieja Syrka 
były eksponowane i nagradzane w wie-
lu muzeach i galeriach na świecie. 
Autorem projektu kalendarza KPB S.A. 
na rok 2013 jest Piotr Burger. Zdjęcia 
wykonali: Stanisław Materniak i Piotr 
Burger. 

Bożena Paradysz

28 listopada z czytelnikami Krośnień-
skiej Biblioteki spotkał się Mikołaj 
Grynberg, promując swoją najnowszą 
książkę „Ocaleni z XX wieku”. Autor 
z wykształcenia jest psychologiem, od 20 
lat zajmuje się fotografią, a od niedawna 
- autorskimi projektami, w których za 
pomocą fotografii i tekstu opisuje ludz-
kie losy wplecione w wielką historię. 
Jest twórcą wielu serii fotograficznych, 
których bohaterami są ludzie i emocje, 
uczestnikiem licznych wystaw w Polsce 
i zagranicą. Jego wcześniejsze książki to 
album „Dużo kobiet” oraz „Auschwitz - 
co ja tu robię?” - album wydany w trzech 
językach, książka wyjątkowa: autor po-
stanawia przenieść się do obozu Aus-
chwitz-Birkenau, by dokonać rejestracji 
faktograficznej oraz przeprowadzić roz-
mowy z odwiedzającymi muzeum.
Wydany w 2012 r. tom „Ocaleni z XX 
wieku” jest zbiorem rozmów, prze-
prowadzonych przez autora w Izraelu 

w 2010 r. z ocalałymi z zagłady polski-
mi Żydami. Opowiedziane, a następnie 
utrwalone na papierze przeżycia ofiar 
Holocaustu, wstrząsające relacje o gło-
dzie, strachu, dobrych i złych Polakach, 
ocaleniach i dalszych losach ludzi, któ-
rzy przeżyli piekło. Pisarz zdecydował 
się na dokładny zapis rozmów ze swo-
imi bohaterami i dzięki temu udało mu 
się utrwalić szczególny charakter tych 
spotkań, a zachowany w pełni oryginal-
ny język bohaterów to dodatkowa zaleta 
tomu. Wielokrotnie musiał przełamy-
wać nieufność rozmówców, opowiada-
jąc o wojennych losach swojej rodziny. 
Wszyscy z 25 rozmówców Grynberga 
doskonale mówią po polsku, wszyscy 
czują się z Polską związani, ale pamięta-
ją również o tym, jak trudno było i jest 
być polskim Żydem. Książkę wzbogaca-
ją fotografie osób, z którymi rozmawiał.
Uczestnicy spotkania z dużym zainte-
resowaniem słuchali opowieści autora 

„Po nas nikt już nie opowie, najwyżej ktoś przeczyta…”
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Krośnianin, z wykształcenia lekarz – 
internista i radiolog. Fotografię uprawia 
już od 30 lat. Potrzeba fotografowania 
zrodziła się podczas licznych wędrówek 
krajowych i zagranicznych. Podróżując 
z aparatem, utrwala przyrodę, architek-
turę i ludzi. Efektem tych pasji są na-
grody i wyróżnienia zdobywane w kon-
kursach fotograficznych, czy publikacje 
zdjęć w lokalnych albumach i kalen-
darzach. Jego praca, jako aktywnego 
członka Fotoklubu RCKP w Krośnie, 
znalazła efekt w postaci licznych wy-
staw zbiorowych i indywidualnych, tak 
krajowych, jak i zagranicznych („Bar-
wy wędrowania” 2003, „Światło i sło-
wo” 2004, „Miniatury i przestrzenie” 
2006, „Punkty widzenia” 2007). Ubie-
głoroczną wystawą „Skandynawia”, 
rozpoczął cykl prezentacji pn. „Krańce 
Europy”. Natomiast wystawa „Oblicza” 
stanowi próbę przekrojowego ujęcia no-

o tęsknocie za Polską i skomplikowanej 
sytuacji człowieka z podwójną, polsko-
-żydowską tożsamością.
Mikołaj Grynberg zapytał słuchaczy, 
czy podczas okupacji wygląd dawałby 
mu szanse na przeżycie, czy też jego 
twarz byłaby niewystarczająco „aryj-
ska”. Zdania były podzielone...
Na koniec padło pytanie: Czy czuje się 
skazany na konieczność dawania świa-
dectwa? Mikołaj Grynberg odpowie-
dział twierdząco uzasadniając, że dopóki 
ktoś będzie opowiadał o tych strasznych 
czasach i wydarzeniach, to być może nie 
dojdzie do kolejnych tragedii. 
A przede wszystkim - nie wolno zapo-
mnieć.

Beata Szarek

12 grudnia – 5 stycznia 2013
Oblicza – wystawa fotografii Stanisława Klimka

wego kierunku w artystycznym dorob-
ku.

Joanna Łach

fot. W. Cichoń
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