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Okładka - projekt Joanna Topolska-Uliasz, str. 2 – 1. Wernisaż wystawy uczestniczek 
Otwartej Pracowni RCKP w Saloniku KBP, 2. Otwarcie wystawy fotografii Łemkowyna 
Zbigniewa Podsiadło (z prawej),w stroju łemkowskim Teodor Gocz, 3. VI Przegląd Twór-
czości Artystycznej Krośnieńskich Szkół, Teatr z Gimnazjum nr 5 na scenie RCKP, 4. Dni 
Autorskie II roku Fotografii PPSKAKiB, autorzy wystawy w BWA, 5. Nagroda dla KGW 
w Iwoniczu w konkursie Wielkanocne Tradycje Pogranicza, 6. XI Krośnieńskie Dni Tańca, 
Tranzyt Wenus, Kielecki Teatr Tańca (fot. P. Fiejdasz)     Fot. W. Turek
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Adam Ziemianin

TWÓJ PORTRET WIOSENNY

Chciałbym Cię narysować 
Wiosny delikatną kreską 
By zbiegły się wszystkie fiołki 
Nad zbudzoną z zimy rzeką 
                                         
Chciałbym by twe włosy 
Były jak warkocze leszczynowe 
A usta twe szalone 
W kolorze pierwszych poziomek 
 
Chciałbym by twe oczy 
W majową mgłę były oprawione 
Żebyś cała się śmiała 
Jak wiosenny dzwonek 
                
Chciałbym - lecz słów brakuje 
I wszystkie się plączą 
Chciałbym - lecz nie zdążyłem 
Dzień znów schodzi się z nocą
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NOC MUZEÓW  
- KRÓTKA HISTORIA 

PIERWSZA NOC MUZEÓW ODBY-
ŁA SIĘ W BERLINIE W ROKU 1997, 
W 2001 ROKU PRZEKSZTAŁCIŁA SIĘ 
W IMPREZĘ O ZASIĘGU OGÓLNO-
EUROPEJSKIM, W KTÓREJ UDZIAŁ 
BIERZE OBECNIE OKOŁO 120 MIAST 
EUROPY. GŁÓWNYM CELEM TEJ 
IMPREZY, ODBYWAJĄCEJ SIĘ POD 
PATRONATEM EUROPEJSKIEJ RADY 
EUROPY, JEST UTWORZENIE PŁASZ-
CZYZNY SPOTKANIA DLA MUZE-
ÓW I PREZENTOWANEJ PRZEZ NIE 
SZTUKI ORAZ PUBLICZNOŚCI. NOC 
MUZEÓW W POLSCE ODBYWA SIĘ 
OD 2003 ROKU - PIERWSZY BYŁ PO-
ZNAŃ. Z ROKU NA ROK DO ORGANI-
ZACJI TEGO WYDARZENIA PRZY-
STĘPUJE WIĘCEJ MIAST. MUZEA 
I GALERIE PRZYGOTOWUJĄ SPE-
CJALNE WYSTAWY I WYDARZENIA, 
KTÓRE CIESZĄ SIĘ ZE STRONY FA-
NÓW NOCY MUZEÓW BARDZO DU-
ŻYM ZAINTERESOWANIEM.

www.noc-muzeow.pl

W TYM ROKU MUZEA OTWORZĄ SIĘ 
NA CAŁĄ NOC Z SOBOTY NA NIE-
DZIELĘ 19/20 MAJA. KROSNO TAKŻE 
PRZYŁĄCZA SIĘ DO TEJ AKCJI.

W numerze: 

3. Witryna RCKP
 Wystawy
 Rozmowa z Michałem Szulimem
 Katarzyna Hendzel
 V Przegląd Twórczości ...
  Paweł Matelowski
 Wielkanoc w RCKP
  Anna Galert

9.  Gwiazdozbiór
 Wojciech Pszoniak

M. Baranowska-Mika

10. Rozmaitości
 Krośnieńskie szkło i fotografia…
 Wielki Tydzień po hiszpańsku
  Anna Bryła
 Galeria Bezdomna
 Hutnicza „trasa koncertowa”
  Dawid Iwaniec
 Z kroniki klasztoru OO. Kapucynów

20.  Ludzie pióra 

22. Kolekcjonerstwo
 Dzień flagi RP
  Zbigniew Więcek

24. Przeczytane

25. Podium
 Polecamy

26.  BWA
 Dyplom Liceum Plastycznego..
  Marek Burdzy
 Muzeum Podkarpackie
 Artur Szyk. Dziedzictwo…
  K. Krępulec-Nowak
 Broń świata w rękach polskiego…
  Łukasz Kyc

29. Muzeum Rzemiosła
 Krośnieńskie spotkania 
 z podróżnikami

Dorota Piwka

30.  KBP
Rodzina Balów w Bibliotece
 Wanda Belcik
Jacek Hugo-Bader w Krośnie
 Monika Machowicz
Kwartet na portrety, pejzaże…
  Jan Tulik

32.  Konkurs
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Autor ur. 1955 roku, mieszka i pracuje 
w Sosnowcu. Członek Związku Polskich 
Artystów Fotografików, obecnie prezes 
Okręgu Górskiego. Wielokrotny laureat 
najważniejszych konkursów i wystaw 
fotograficznych. Przyznano mu Medal 
150-lecia Fotografii, Złotą Odznakę 
PFSF, Odznakę MKiDN „Zasłużony Dla 
Kultury Polskiej”. Jest członkiem Rady 
Fundacji „Centrum Fotografii”, Rady 
Programowej Centrum Sztuki – Zamek 
Sielecki, laureatem Artystycznej Nagro-
dy Sosnowca 2010. Brał udział w ponad 
dwustu wystawach międzynarodowych 
i krajowych. Medale i nagrody na wy-
stawach w Zagrzebiu, Singapurze, Rio 
de Janeiro, Budapeszcie, Moskwie, 

2 – 29 kwietnia 
Zbigniew Podsiadło –Łemkowyna – wystawa fotografii

Madrycie, Pekinie, San Francisco, Ber-
linie. Uczestnik i organizator plenerów 
i sympozjów artystycznych. Opiekun 
Artystyczny Stowarzyszenia Miłośni-
ków Fotografii w Sosnowcu.
„Łemkowyna” to w miejscowym dia-
lekcie nazwa regionu obejmującego 
tereny Beskidu Niskiego, a zamieszka-
łego przez ludność o odrębnej kulturze 
i języku. Istotną rolę w kształtowaniu 
świadomości i kultury Łemków ode-
grał Kościół wschodni – prawosławny 
i grekokatolicki. Mimo tragedii wojen 
i akcji masowych wysiedleń, Łemkowie 
zachowali świadomość grupową, co po-
zwala im kultywować swe tradycje oraz 
szeroko propagować bogaty dorobek 
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kulturalny. Chciałbym, aby prezentowa-
na wystawa stała się przyczynkiem do 
zrozumienia historii Łemków. Pragną-
łem w zdjęciach zawrzeć niepowtarzal-
ny klimat tych terenów, z ich wielokultu-

rową tradycją , a jednocześnie zwrócić 
uwagę odbiorcy na ciężką dolę (i tak już 
bardzo doświadczonych przez historię) 
współcześnie mieszkających tu ludzi.

Zbigniew Podsiadło

Wystawa jest praktyczną realizacją pra-
cy dyplomowej Agnieszki Ryby, słu-
chaczki II roku fotografii w Państwo-
wym Pomaturalnym Studium Kształce-
nia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy 
w Krośnie. Autorka przygotowując ma-
teriał zdjęciowy pracowała z tancerza-
mi w studiu fotograficznym, na scenie 
a także w plenerze.

19 – 30 kwietnia
Wystawa fotografii 
Taniec obrazów - obraz tańca 

W sierpniu 2011 r.w motelu „Dvor pod 
Viničnou skalou” w Brekovie odbył się 
siódmy międzynarodowy plener pla-
styczny z udziałem malarzy i rzeźbiarzy 
ze Słowacji, Polski i Ukrainy. Celem 
tego przedsięwzięcia jest wymiana do-
świadczeń w dziedzinie plastycznego 
wyrazu, nawiązania współpracy i part-
nerstwa między profesjonalnymi a nie-
profesjonalnymi plastykami z trzech 
krajów. Plenerowi towarzyszyła letnia 
plastyczna szkoła dla dzieci i dorosłych, 
która była realizowana we współpracy 
Centrum Kultury w Przemyślu i Insty-

do 27 kwietnia
7. Medzinárodný Výtvarný
Plenér Dvor 
pod Viničnou Skalou – 2011
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Viktoria Yackiv, Ukraina
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tutu Plastycznego w Użgorodzie, pod 
artystyczną opieką Haliny Paszkovskiej 
i Lesyi Prumyč.
Część prac powstałych podczas ple-
neru w Brekovie wystawiona została 
w RCKP. 
W plenerze wzięli udział: Krzysztof Lula 
/Polska, Leszek Matysik /Polska, Vikto-
ria Yackiv /Ukraina, Eseya Vovk /Ukra-
ina, Katarzyna Czuchnowska /Polska, 
Henryk Lasko /Polska, Marian Garwo-

na /Polska, Cyprian Biełaniec /Polska, 
Tkáčik Juraj /Ukraina, Miša Chodanič 
/Ukraina, Tono Budzak /Słowacja, Tňno 
Budzák/ Słowacja, Štefan Morvai /Sło-
wacja, Marian Pażucha /Polska, Vojtech 
Illes /Słowacja, Julia Tchakenko /Ukra-
ina, Lesya Prijmyč /Ukraina, Halina 
Paszkowska /Polska, Genowefa Nelip 
/Polska, Katarina Kieákova /Słowacja, 
L’udmiła Litun Boršoš /Ukraina.

opr. ab

Czy zespół miał okazję spotkać się już 
kiedyś z krośnieńską publicznością? 
Michał Szulim: Tak graliśmy już tutaj 
wcześniej, w klubie Jama. To był taki 
klub na rynku, wtedy to były nasze po-
czątki koncertowe.
Nie uważacie, podobnie jak wielu ar-
tystów, że Podkarpacie jest prowincją 
i nie warto tu koncertować?
MS: Absolutnie nie, jest świetna publika, 
my uważamy, że im bardziej na Wschód 
tym lepiej jeśli chodzi o publiczność. 
Czy planujecie kolejne koncerty 
w Krośnie w najbliższym czasie?
MS: Jeżeli nas zaproszą, to jak najbar-
dziej. 
Chciałabym teraz porozmawiać 
o ostatniej płycie. Dlaczego zdecy-
dowaliście się zrobić nowe aranżacje 
utworów Marka Grechuty? 
MS.: Jest to osoba, która nam imponu-
ję, on błyszczy jeśli chodzi o warstwę 
tekstową, muzyczną. Jest tak różny od 
tych pustych wydmuszek. Gdyby się 
dzisiaj pojawił Marek Grechuta i miał 
szansę przebić się w tych stacjach ra-
diowych i serwisach typu „Pudelek”, 
i całym tym szaleństwie tabloidowym, 

to myślę, że tak samo dzisiaj przyćmił 
by wszystkich innych artystów, tak jak 
robił to czterdzieści lat temu. On nam 
naprawdę imponuje, ponieważ tam nie 
ma zbędnego słowa, dźwięku. Wydaje 
nam się, że postawiliśmy sobie na tyle 
wysoko poprzeczkę, że nasza kolejna 
płyta nie może być o niczym. Musi mieć 
przesłanie.
Zagłębiając się w muzykę Marka Gre-
chuty stwierdziliśmy, że jest to abso-
lutny geniusz muzyczny, który akurat 
się w Polsce narodził, mógł urodzić się 
gdziekolwiek i wszędzie by błyszczał 
i byłby na piedestale. 
Czy nie obawialiście się, że płyta z ta-
kimi aranżacjami zostanie odrzucona 
przez publiczność, skreślona, że nie 
można przerabiać Mistrza w ten spo-
sób ? 
MS: My mieliśmy założenie jedno, że 
jak robimy płytę czwartą to chcemy, 
żeby brzmiała jak płyta Plateau, a nie 
jak nieudana imitacja Marka Grechuty. 
Chcieliśmy, żeby te piosenki przeszły 
przez nasze umysły. My jesteśmy z po-
kolenia dzieci Marka Grechuty, czyli 
jesteśmy w wieku syna Marka Grechu-

Z MICHAŁEM SZULIMEM, WOKALISTĄ ZESPOŁU PLATEAU
rozmawia Katarzyna Handzel
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ty i stwierdziliśmy, że robienie tego tak 
po „krakowsku”, czyli z fortepianem 
i skrzypcami, jak to robił Marek Gre-
chuta nie ma sensu, ponieważ my nigdy 
nie przebijemy oryginału. Chcieliśmy 
to zrobić zupełnie inaczej, bo mieliśmy 
bardzo duże obawy, co do startu nagry-
wania płyty. Ale stwierdziliśmy, że jak 
nam nie wyjdzie, to po prostu porzuci-
my to w każdym momencie. Po nagra-
niu trzech piosenek w wersji roboczej, 
tak zwane demo wysłaliśmy do różnych 
osób, które słuchały kolejnych piosenek. 
Martyna Jakubowicz i Marek Jackowski 

mówili, że jest to coś innego, ale im się 
podoba. Pani Danuta Grechuta, wdowa 
po Marku na początku była w szoku, jak 
tak można grać!, ale potem powiedziała, 
że Markowi mogłoby się to spodobać, 
bo był twórcą nowoczesnym i bardzo 
odważnym. Był muzykiem otwartym 
i dlatego myślę, że żadnej profanacji nie 
było i, że podeszliśmy do tego z szacun-
kiem. Chcieliśmy, żeby magia Marka 
ciągle była na scenie, płycie. Także go-
ście, których zapraszamy, nie są przy-
padkowi. To nie są bohaterowie tabloi-
dów, tylko osoby, które w pełni zasłu-
żyły na swoją sławę. Marek Jackowski, 
czy Adam Nowak to przecież kultowe 
postacie naszej sceny.
Na koniec odejdźmy na chwilę od 
Grechuty. Pracujecie teraz nad nową 
płytą? Jak ona będzie? 
MS: Nad płytą pracujemy już od stycz-
nia, mamy 12 pomysłów, chcemy ją na-
grywać w okresie wakacyjnym. Pierw-
sza piosenka ma się pojawić się w sta-
cjach radiowych tuż po wakacjach, może 
w okolicach wczesnej jesieni, a płyta 
prawdopodobnie ukaże się wczesną 
zimą. Nie spieszymy się, bo chcemy ją 
dopieścić, bez pójścia na skróty, żeby-
śmy nie musieli się za nią wstydzić. 
Bardzo dziękuje za rozmowę

Od redakcji: Zespół Plateau wystąpił w RCKP 
21 marca br.

VI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ  
KROŚNIEŃSKICH SZKÓŁ
Zakończyła się VI edycja Przeglądu 
Twórczości Artystycznej Krośnieńskich 
Szkół. 22 marca 2012 r. na scenie RCKP 
prezentowały się zespoły teatralne, a 27 
marca zespoły taneczne i muzyczne. 

Przez cały okres trwania przeglądu 
w galerii RCKP eksponowana była 
wystawa kilkudziesięciu uczniowskich 
prac plastycznych wybranych spośród 
kilkuset zgłoszonych do konkursu. Do 
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udziału w przeglądzie zgłosiło się 10 
szkół podstawowych, 7 gimnazjów oraz 
3 szkoły ponadgimnazjalne. W działa-
niach scenicznych uczestniczyło blisko 
pół tysiąca młodych artystów działają-
cych w 41 szkolnych zespołach: 121 ak-
torów, 93 tancerzy oraz 266 muzyków, 
co w połączeniu z 201 autorami prac 
plastycznych oraz 43 osobowym gro-
nem pedagogicznym zaangażowanym 
w proces przygotowania poszczegól-
nych prezentacji daję nam imponującą 
liczbę 724 osób mogących ponad stan 
zapełnić salę widowiskową RCKP! 
Zwieńczeniem VI Przeglądu Twórczo-
ści Artystycznej Krośnieńskich Szkół 
był Koncert Galowy który odbył się 11 
kwietnia. Do udziału w nim nomino-
wanych zostało 14 zespołów: Zespół 
muzyczny „Metrum”- Gimnazjum nr 
5, Zespół taneczny „Jazz Art” - Szkoła 
Muzyczna, Teatr „Dzieci spod Kurty-

ny”- SP nr 15, Zespół muzyczny „Dy-
sonansik”- SP nr 4, Zespół muzyczny 
„Bemolki” - SP nr 3, Zespół muzyczny 
„Sunny Express” - SP nr 14, Zespół ta-
neczny „Six Girls” - SP nr 8, Duet O. 
Połomicz i P. Żywiec - SP nr 14, Studio 
Piosenki - Gimnazjum nr 2, Zespół ta-
neczny „Stars” - SP nr 15, Teatr z Gim-
nazjum nr 5 - „Kopciuszek na wesoło”, 
Zespół taneczny „A4”- II LO, Zespół 
taneczny „Art”- Gimnazjum nr 3, Chór 
- I LO im. Kopernika.
Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem za-
angażowania i autentycznej pasji, któ-
ra motywuje krośnieńskie środowisko 
szkolne do działań twórczych. Docenia-
my wkład pracy nauczycieli, instrukto-
rów i opiekunów szkolnych zespołów 
artystycznych w odkrywanie i rozwój 
uczniowskich talentów w dziedzinach 
tańca, teatru, muzyki i plastyki. 

 Paweł Matelowski

Anna K
uliga - M

ój kotek, Specjalny O
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Dla wszystkich miłośników rzeczy nie-
banalnych i unikatowych RCKP zorga-
nizowało 3 kwietnia br. VII Kiermasz 
Wielkanocny, gdzie swoje prace za-
prezentowali artyści tworzący z pasją 
i w wielu technikach pokazali wszystko 
to, co można powiesić na ścianie, lub 
podarować komuś bliskiemu. 
Wielkanocne stoły, rozstawione na 
trzech kondygnacjach, kusiły boga-
ctwem dekoracji, kolorów i zapachów. 
Znalazły się na nich: pisanki, stroiki 
świąteczne, wyroby z drewna, cerami-
ka, obrusy, obrazy, kompozycje kwia-
towe, rzeźba, malarstwo, wikliniarstwo, 
haft, szydełkowe serwety, świece, biżu-
teria, produkty ekologiczne. Szczególnie 
bogato prezentowały się ciasta, wędliny, 
pieczywa, nalewki i potrawy regionalne, 
przygotowane przez koła gospodyń, sto-
warzyszenia i prywatnych wystawców. 
Odwiedzający kiermasz mogli zachwy-
cić się ofertą pisanek, od miniaturowych 
po wysokie na kilkadziesiąt centyme-
trów. Zadziwiała różnorodność zdobień 
i technik. Od klasycznych drapanych 
i woskowanych po dekorowane plecion-
kami, kwiatami, papierem, bibułą.
Zaproszeni goście ze Stryja i Borysławia 
na Ukrainie przywieźli produkty cha-
rakterystyczne dla ich kultury i miejsc 
zamieszkania, a rękodzielników ze 

WIELKANOC W RCKP
Świdnika i Koszyc na Słowacji można 
było podejrzeć przy pracy.
Swoje stoiska prezentowało 56 twór-
ców rękodzieła artystycznego i 15 Kół 
Gospodyń Wiejskich z wypiekami 
i tradycyjnymi potrawami świąteczny-
mi. Zapoczątkowana przed laty inicja-
tywa organizacji kiermaszów, cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem i owocuje 
szeroką promocją regionalnych twór-
ców i producentów wśród mieszkańców. 
Kiermasz ma ugruntowaną pozycję na 
mapie krośnieńskich imprez. Wystaw-
com i zwiedzającym umilał czas zespół 
śpiewaczy „Kamratki”, wykonując lu-
dowe pieśni i przyśpiewki z regionów 
krośnieńskiego, sanockiego i rzeszow-
skiego. 
Kiermaszowi towarzyszył VII Konkurs 
Plastyczny „Wielkanocne Tradycje Po-
granicza – Palma, Pisanka, Wieniec”. 
Zostało zgłoszonych 393 prac w 3 gru-
pach i 5 kategoriach wiekowych. Na 
konkurs wpłynęła duża ilość pięknych 
prac, których nie można było zakwa-
lifikować do żadnej grupy i kategorii. 
Jury wraz z organizatorami podjęli de-
cyzję o utworzeniu dodatkowej katego-
rii o nazwie „Ozdoba Świąteczna”. We 
wszystkich tych kategoriach przyznano 
liczne nagrody i wyróżnienia. 

Anna Galert
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„Ani bowiem talent bez wiedzy, ani wie-
dza bez talentu nie mogą stworzyć do-
skonałego mistrza”.

Witruwiusz
Na 9 już Festiwal Teatrów Młodzieżo-
wych „inny” przyjeżdża młodzież, któ-
rej pasją jest teatr. Wiele godzin prób, 
udręka krytyki, radość pochwał – to 
wszystko jest ich udziałem. Zmagają 
się z jedną z najtrudniejszych materii 
w sztuce – z sobą. Aktorstwo może być 
kuglarstwem, tanim udawaniem na sce-
nie i poza nią, chałturą i zadęciem na 
off-off-off. Ale aktorstwo może też po-
siadać siłę demiurgów, magów fascynu-
jących siłą i finezją.
Właśnie w tym roku, w Krośnie, tea-
tralna młodzież będzie miała unikalną 
okazję i zaszczyt obcowania ze sztuką 
aktorską najwyższej artystycznej próby 
– na scenie Wojciech Pszoniak.
Zobaczymy go w monodramie „Belfer”, 
o którym sam mówi:
„W sztuce Jeana-Pierre’a Dopagne 
dostrzegłem tragedię człowieka, który 
chciał ofiarować swoim uczniom coś, 
co uważa za najpiękniejsze, a czego oni 
nie potrafią przyjąć. Zobaczyłem czło-

WOJCIECH PSZONIAK
wieka wrażliwego, postawionego wobec 
wszechogarniającego nas chamstwa; 
człowieka, który próbuje wytrzymać ten 
napór, ale mu się nie udaje. Człowieka, 
który cierpi. Ta sztuka niesie jeszcze 
szereg innych znaczeń, jest potrzebna, 
a ja lubię robić rzeczy potrzebne”.
Recenzje spektaklu można podsumować 
tylko w jeden sposób: pean na cześć kun-
sztu mistrza. Wojciech Pszoniak jest bo-
wiem Mistrzem. Prawdziwym. Wszyst-
ko jedno czy błaznuje, czy rozpacza. Od 
pierwszej sekundy, kiedy tylko pojawia 
się na scenie czujemy tę magię, daną tyl-
ko wielkim talentom. Ogniskuje na sobie 
uwagę widza w sposób magnetyczny. To 
jest aktorstwo totalne – drobne kroczki, 
zawieszenia, przygarbienie, szept – ni-
gdy nie wiemy co wymyśli, jaką drogą 
pójdzie rola, i bez względu na to, przez 
jakie meandry nas przepuści – na końcu 
zobaczymy prawdę. Spójną, wielobar-
wną, ale krystalicznie czystą postać, a o 
to w teatrze chyba najtrudniej. 
Widziałam Wojciecha Pszoniaka 
w „Biesach” w reżyserii Andrzeja 
Wajdy. Bardzo dawno temu. I do tej 
pory mam dreszcze, i słyszę tę jedyną 

w swoim rodzaju ciszę 
na widowni. Widowni, 
która nieomylnie wyczu-
wa wielkość, i którą Woj-
ciech Pszoniak od tylu lat 
na scenach Polski, Fran-
cji, Anglii bierze w posia-
danie. I co tu dużo mówić 
– robi z nami co chce.
Szanowni Państwo, przed 
Wami Mistrz. 

Małgorzata Baranowska - Mika
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23 marca br. obchodzony był na Wę-
grzech Dzień Przyjaźni Polsko-Węgier-
skiej. 
W partnerskim mieście Sárospatak 
w przeddzień święta w Kolegium Kal-
wińskim otwarta została, zorganizowa-
na przez RCKP, wystawa fotografii au-
torstwa Wacława Turka Moja pasja, mój 
świat. Natomiast 23 marca w Urzędzie 
Miasta otwarto wystawę krośnieńskie-
go szkła przygotowaną przez Centrum 
Dziedzictwa Szkła. Sárospatak jest 

Krośnieńskie szkło i fotografia na Węgrzech

czwartym miastem, z którym Kros-
no podpisało umowę partnerską. To 15 
000 miasto w północno-wschodnich 
Węgrzech, w komitacie Borsod-Abaúj-
Zemplén, oddalone jest tylko 180 km 
od Krosna, co zdecydowanie ułatwia 
współpracę we wszystkich dziedzinach: 
kultury, gospodarki i turystyki. Podpisa-
nie umowy partnerskiej Krosna i Sáro-
spatak nastąpiło 25 sierpnia 2007.

wt

Tłumy ludzi, przepych, zapach kadzideł, 
muzyka to główne elementy Semana San-
ta czyli Wielkiego Tygodnia w Hiszpanii. 
Tradycja Semana Santa sięga XIV wieku 
i do dziś jest to jedno z najważniejszych 
hiszpańskich świąt, z którego obchodów 

WIELKI TYDZIEŃ PO HISZPAŃSKU

szczególnie słyną dwa andaluzyjskie 
miasta, Malaga i Sewilla. 
Ja miałam okazję, już po raz drugi, 
uczestniczyć w uroczystościach organi-
zowanych w Maladze. Wszystko rozpo-
czyna się w Niedzielę Palmową, procesje 

fo
t. 
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paradują przez cały tydzień, z wyjątkiem 
Wielkiej Soboty, pokonując co najmniej 
kilka kilometrów. Wielki Tydzień koń-
czy procesja rezurekcyjna. Łącznie przez 
centrum miasta przechodzi ich 42!!! 
Każdą rozpoczyna pochód Nazarenos, 
pokutników niosących świece, ubranych 
w długie szaty i nakrycia głowy, często 
tylko z otworami na oczy. Stroje są róż-
nego koloru w zależności od przynależ-
ności do bractwa religijnego. Za nimi, od 
200 - 300 mężczyzn, także w charakte-
rystycznych strojach, niesie na ramio-
nach tron z ogromną figurą lub grupą 
figur przedstawiających sceny religijne 
od pojmania Chrystusa w gaju oliwnym, 
uwięzienia, osądzenia i skazania, aż po 
ukrzyżowanie i złożenie do grobu. To-
warzyszy mu orkiestra i kobiety ubrane 
w czarne tradycyjne stroje z różańcami 
w dłoniach. Potem znowu przechodzi 
kolejna grupa Nazarenos i przy okla-

skach zachwyconego tłumów pojawia się 
tron z przepiękną rzeźbą Matki Boskiej 
w niezwykle bogato zdobionych srebrem 
lub złotem szatach, otoczoną bukieta-
mi naturalnych kwiatów i mnóstwem 
świeczników. Rzeźby, często autorstwa 
słynnych artystów, liczą sobie wiele lat, 
a wartość ich liczona jest podobno w mi-
lionach euro.
Ludzie starają się ustawić jak najbliżej 
procesji, biją brawo, wznoszą okrzyki 
„piękna”, „wspaniała” na cześć świętych 
figur, a także dopingują niosących krzy-
cząc „do góry”. 
Trzeba bowiem wiedzieć, że te ogromne 
trony ważą nawet do 2 ton i niemożliwe 
jest przejście bez odpoczynku dłuższe-
go odcinka jak 100 - 150 metrów. Nieraz 
widziałam na twarzy niosących grymas 
bólu.
Największe tłumy gromadzą się w Wielki 
Czwartek, kiedy do portu wpływa okręt 
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z legionistami stacjonującymi na co dzień 
w autonomicznym mieście Ceuta na tery-
torium Maroka. Żołnierze przyjeżdżają, 
by przenieść na swoich ramionach plat-
formę z figurą Chrystusa Dobrej Śmierci, 
ich patrona, a potem towarzyszyć ukrzy-
żowanemu w wieczornej paradzie głów-
nymi ulicami Malagi. Maszerując w peł-
nym umundurowaniu, śpiewają przejmu-
jącą pieśń zatytułowaną „Soy el Novio 
de la Muerte” czyli Jestem Oblubieńcem 
Śmierci. W tych uroczystościach biorą 
udział tysiące mieszkańców i turystów 
z całego świata. Co roku obecny jest An-
tonio Banderas, hollywoodzki gwiazdor, 
urodzony w Maladze, który aktywnie 
uczestniczy w nich.
Niezwykłe wrażenie zrobiły na mnie 
wielkopiątkowe procesje. Pierwsza, któ-
ra nosiła nazwę Sepulcro (grób) i szła 
wąskimi ulicami, niemalże zawadzając 
o balkony wysokich budynków, w głu-
chej ciszy, a niezwykle skupieni ludzie, 
często widać było płaczących, z nabo-

żeństwem wpatrywali się w leżącego 
na marach Chrystusa. I druga, o nazwie 
Servitas. Po godzinie 23 kiedy poga-
sły uliczne neony, a tłum ucichł, wąska 
uliczka prowadząca od niewielkiego 
kościoła wypełniła się idącymi boso, 
z zapalonymi świecami Nazarenos, dało 
się słyszeć głosy czytające fragmenty 
Drogi Krzyżowej. Zapach kadzidła coraz 
mocniej wypełniał powietrze i oczom 
zebranych ukazała się niewielka, licząca 
kilka wieków, ubrana w czarną szatę fi-
gura płaczącej Matki Boskiej. Chyba nikt 
w tej chwili, niezależnie od wyznania, 
nie pozostał obojętny.  Semana Santa to 
niezwykłe zjawisko religijne, ale i kultu-
rowe, poruszające i niezapomniane.

tekst i zdjęcia Anna Bryła
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To spontanicznie tworzone wystawy 
fotograficzne z udziałem każdego chęt-
nego, w miejscach udostępnianych na 
ten cel na dzień, dwa lub tydzień (np. 
w opuszczonych wnętrzach przed re-
montem). Temat, forma i ilość prezen-
towanych prac są indywidualną decyzją 
autorów. Dopuszczalna jest każda for-
ma wystawiennicza, od zwykłej odbit-
ki do instalacji. Impreza ma charakter 
nieformalny, rozwinęła się już w formę 
cyklicznych wystaw. Celem GALERII 
BEZDOMNEJ jest umożliwienie pre-
zentacji własnej twórczości wszystkim 
tym, którzy robią ciekawe zdjęcia. Idea 
GALERII BEZDOMNEJ narodziła się 
w głowach dwóch znanych polskich 
fotografów - Tomka Sikory i Andrzeja 
Świetlika. Bezdomna - bo nie ma stałego 
miejsca, pojawia się na chwilę i znika, 
by ponownie otworzyć swoje podwo-
je w zupełnie innym miejscu. Pojawia 
się tam, gdzie tylko znajdzie się wolne 
miejsce gotowe na jakiś czas przygar-
nąć fotografię. Specyfiką GALERII 
BEZDOMNEJ jest brak wstępnych eli-
minacji. To, co zostanie na wystawie 
pokazane zależy tylko i wyłącznie od 
poziomu autocenzury wystawiających 
osób. Pokazać swoje prace może każdy, 
kto chce: i fotograficzne gwiazdy, i pro-
fesjonaliści, i początkujący fotografo-
wie, studenci i amatorzy. Po drugie nie 
selekcjonuje się także prac - nie narzuca 
tematyki, techniki, formatu i ilości po-
kazywanych przez autorów fotografii. 
Zdjęcia mogą być zarówno oprawione 

w pozłacane ramy jak i można pokazać 
„gołe” odbitki przyklejone do ściany. 
GALERIA BEZDOMNA ma umożliwić 
pokazanie się publiczności tym wszyst-
kim, którzy w innym przypadku nie 
mieliby takiej szansy. Tym, których nie 
stać na wystawienie się w szacownych 
galeriach i tym, którym nigdy z życiu 
nie przyszłoby to do głowy. To szansa 
dla studentów fotografii i początkują-
cych fotografów na bycie zauważonym. 
Dla profesjonalistów to możliwość po-
kazania swoich autorskich prac, których 
czasem nie wkłada się do komercyjnych 
portfolio. Dla amatorów okazja do po-
dzielenia się swoimi zdjęciami z gro-
nem nieco szerszym niż rodzina i krąg 
najbliższych przyjaciół. Dla nieśmia-
łych zaś zachęta do wyciągnięcia odbi-
tek z szuflady. 
Pierwsza wystawa GALERII BEZ-
DOMNEJ miała miejsce w maju 2002 r. 
Warszawie, przy ul Złotej w czekającej 
na remont kamienicy z przełomu XIX 
i XX w. Wernisaż zgromadził setki en-
tuzjastów fotografii, a zwiedzający mie-
li okazję obejrzeć około 2000 prac 180 
autorów.
Katalog internetowy Bezdomnej ist-
nieje na stronach www.fotopolis.pl: po 
każdej wystawie uczestnicy wysyłają 
na specjalny adres mailowy zeskanowa-
ne jedno z prezentowanych zdjęć, które 
można później oglądać w sieci, a po ja-
kimś czasie ze wszystkich nadesłanych 
prac sporządzana jest prezentacja, którą 
każdy może sobie zgrać z Internetu. 
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Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie 
będzie pierwszym w Polsce obiektem 
kulturalno-turystycznym w interaktyw-
ny sposób opowiadającym o szkle – me-
todach jego produkcji, właściwościach 
i szklanej sztuce. Dzięki projektowi ple-
nerowych pokazów produkcji szkła na-
zywanemu GlassTour mieszkańcy czte-
rech miast Polski: Warszawy, Krakowa, 
Poznania i Krynicy Zdroju będą mogli 
przeżyć wyprawę do szklanego świata 
w swoim własnym mieście, a to jedynie 
zapowiedź atrakcji czekających na tury-
stów w Krośnie. Cykl pokazów rozpo-
czął się 21 kwietnia 2012 r. spotkaniem 
w Warszawie. Objazdowe prezentacje 
sztuki hutniczej mają zachęcać do od-
wiedzenia Centrum Dziedzictwa Szkła 
i Krosna, które stanowi jeden z najważ-
niejszych ośrodków hutnictwa szkła na 
świecie. W czasie wyjazdów promowa-
na ma być nie tylko sztuka produkcji 
szkła i krośnieńskie Centrum. Organi-
zatorzy przyznają, że niezwykle waż-
nym elementem objazdu jest również 
wzbudzanie zainteresowania Krosnem 
i jego szklaną tradycją. Pierwszą edycję 

GlassTouru zakończy dwudniowy pokaz 
w Krośnie, który odbędzie się w dniach 
2-3 czerwca br. i stanowić będzie element 
programu lokacji Krosna – Miasta Szkła. 
Prezentacje przeprowadzane będą w na-
miocie Centrum Dziedzictwa Szkła, 
który w środku wystylizowany został na 
wnętrze huty o surowym, industrialnym 
charakterze. Do pokazów używany bę-
dzie piec hutniczy oraz zestaw narzędzi 
używanych na co dzień do pracy przez 
hutników. Na oczach widzów powsta-
wać będą zarówno przedmioty użytko-
we, jak i te o charakterze artystycznym. 
Wybrane osoby będą mogły spróbować 
własnych sił w tzw. wydmuchaniu szkła, 
które stanowi jedną z najstarszych me-
tod produkcji. Pokaz hutnictwa szkła 
wspierany będzie multimediami, m.in. 
filmami o hutnictwie. 
W zamyśle organizatorów GlassTour ma 
być jeżdżącą miniaturą Centrum Dzie-
dzictwa Szkła, co znajduje odzwiercied-
lenie chociażby w logo projektu, które 
stanowi wariant logotypu CDS nawią-
zujący do mobilnego charakteru przed-
sięwzięcia.

Dawid Iwaniec

HUTNICZA „TRASA KONCERTOWA”

Zapraszamy do odwiedzenia stworzonej 
społecznie przez grupkę zapaleńców wi-
tryny internetowej Galerii Bezdomnej: 
www.galeriabezdomna.art.pl
Rzeszowska edycja GALERII BEZ-
DOMNEJ odbędzie się w dniach 12–13 

maja w hali wtryskarek zakładu Zel-
mer, w ramach Festiwalu Przestrzeni 
Miejskiej Rzeszów 2012.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne
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ARTYSTYCZNEJ  

KROSNIEŃSKICH SZKÓŁ
fot. W.Turek



KROŚNIEŃSKIE 
DNI TAŃCA

fot. P. Matelowski



Maj 1942. Zimno – na drzewach nie 
ma jeszcze liści. Oziminy bardzo kiep-
skie. Wielu gospodarzy nie będzie miało 
wcale żyta. Zaorują, ale czem obsiać? 
Wszystkiego brak. Drożyzna coraz więk-
sza. Głód i nędza. W większych miastach 
ludzie umierają z głodu. Na wsi również 
bieda. Małorolni już dzisiaj nie maja nic 
do jedzenia. A wojna trwa nadal. 
Siostry Solidacji św. Piotra Klawera 
otrzymały rozkaz opuszczenia swego 
domu do dnia 15 czerwca.

Odrzykoń 24.XI.1943. Na spowiedź 
przed odpustem św. Katarzyny udali 
się trzej nasi ojcowie. Ludzi było mało, 
gdyż różne świadczenia kontyngentowe 
(oddawanie zboża) wyprowadzają lud 
z równowagi i odrywają od nabożeństw.

3.IV.1944. Na święta wielkanocne była 
w Krośnie wielka ruchawka. Wyrzucano 
ludzi z mieszkań, ścieśniano celem zdo-
bycia jak najwięcej kwater wojskowych. 
Ofiarą padli i Kapucyni. Gmach sądu 
Grodzkiego zajęło wojsko, a do klaszto-
ru przeniesiono urzęda sądowe.

Atak 29.VII.1944. Pogłoski, jakie szerzo-
no od szeregu dni o zbliżaniu się wojsk 
sowieckich w okolice Krosna, przyob-
lekły się w rzeczywistość rankiem (…). 
Artyleria z czołgów sowieckich poczęła 
ostrzeliwać ulicę Korczyńską. Czołgi 
sforsowały most i piechota usiłowała 
wtargnąć do miasta. Bój przeniósł się 
do naszego ogrodu, gdzie raniono kilku 

Z KRONIKI KLASZTORU OO. KAPUCYNÓW:
żołnierzy niemieckich i znaleziono po-
tem 1. trupa sowieckiego i 1. trupa nie-
mieckiego(…). Z winy niezastosowania 
do polecenia niechodzenia grupkami po 
ogrodzie wyniknęła tragedia. W sierp-
niu zginęło tragicznie troje młodzieży od 
pocisku katiuszy, chłopiec Molenda (lat 
14), Wiluszówna (lat 17) i Krzysia Woź-
niak (lat 10). (...) Z początkiem września 
zarządzono przymusową ewakuację 
ludności miasta. Mieszkańcy klasztoru 
(cywile) poszli przeważnie do Iwonicza-
Zdroju. (...) Tymczasem Sowieci uderzyli 
niespodziewanie 8. września i tak po-
łowa ludzi, ci co poszli do okolicznych 
wsi, wpadli prosto w ogień bojowy. 
Ofensywa ruszyła od Polanki, Ustrob-
nej, Zręcina. Bój trwał trzy dni. Niemcy 
kilka godzin byli otoczeni, udało się im 
jednak po tym przedrzeć w kierunku na 
Iwonicz i Duklę. Sowieci zachowali się 
wobec mieszkańców poprawnie, dla nas 
byli grzeczni, a duchownym kłaniali się 
na ulicy.

4.X.1944. Odpust św. Franciszka wy-
padł bardzo skromnie. Ludzi niewiele. 
Wszystko jeszcze pod skutkiem wojny, 
afront stoi pod Iwoniczem.
Przygnębienie ogólne trwa. Krosno bar-
dzo zniszczone. Rada powiatowa uszko-
dzona, najwięcej nasz kościół. Nie moż-
na było odprawić nawet czterdziestogo-
dzinnego nabożeństwa, gdyż kościół był 
zasypany gruzami, szkłem, kamieniami, 
co spadły ze stropu nad organami.

 Jerzy Zieliński – Krosno trudne lata 1930–1960 
 Wydawnictwo Ruthenus Rafał Barski Krosno2010
 fragmenty wybrane przez redakcję 
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Henryk Zomerski (1942 - 2011) – polski 
muzyk big-beatowy, grający na gitarze 
basowej i instrumentach klawiszowych. 
W 1962 był współzałożycielem formacji 
Niebiesko-Czarni. 

W latach 1965-66 członkiem Czerwo-
nych Gitar. W 1966 opuścił zespół w wy-
niku problemów ze służbą wojskową 
i przeszedł do grupy Czerwono-Czarni, 
w której występował do 1976. Następ-
nie nagrał z grupą Wiatraki jedyny ich 
longplay. Był również członkiem zespo-
łu Waganci. Od 1999 ponownie dołączył 
do składu Czerwonych Gitar. Mieszkał 
w Opolu. Skomponował m.in. utwory 
„Czy krasnoludki są na świecie”, „Hipo-
potam”, „Mężczyzna nigdy nie płacze”, 
„Trochę dobrze, trochę źle”, „Pieskie ży-
cie”. Z Czerwono-Czarnymi nagrał pły-
tę z Mszą beatową. Od zaprzyjaźnionej 
z nami jego siostry Urszuli Zomerskiej 
- Szabadosovej ze Słowacji, przewodni-
czącej Związku Polaków w Koszycach 
otrzymaliśmy, niepublikowane wiersze 
(teksty piosenek), które z okazji pierw-
szej rocznicy śmierci Henryka Zomer-
skiego prezentujemy poniżej.

ŻAL ŻALEM POZOSTANIE

A wiesz jesteśmy sobie winni takie spotkanie
W którym moglibyśmy określić, że to jest koniec kochania
I rozwiać raz na zawsze nadzieje stygnące w popiele
Bo miłość rodzi cierpienia, a tego jest zbyt wiele.
Mam próżne Twoje słowa w pamięci zachowane
Że to tylko ja i nikt więcej jestem Twym kochaniem
Przez trzy lata bez reszty szczęściem swym Cię zwałem 
A dziś pozbawiony wszystkiego sam z sobą zostałem.
Po cóż jednak rozdzierać szaty na wietrze
Żal żalem pozostanie, a z nim nauczka jeszcze 
I w sumie jestem Ci wdzięczny za wszystkie wskazania
Bo wreszcie zrozumiałem, że można tak żyć bez kochania.

Pragnąc jednak złożyć Tobie ostatnie życzenia,
Chciałbym żebyś w swoim życiu nie miała nic do stracenia 
Niech uśmiech nie opuszcza Cię w chwilach słabości 
Bo nikt z nas tak naprawdę nie znosi litości. 
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GITARA

Zaczyna się płacz gitary, stłukł się kieliszek ranka
Zaczyna się płacz gitary, odeszła moja kochanka
Zamilcz - gitaro - zamilcz, nie szarp strun mego serca,
Błagam cię o milczenie, o ciszę, o wybaczenie.

Jak woda w kanałach 
Jak śnieg wśród konarów
Jak spadająca gwiazda 
Jak wiatr we włosach dziewczyny 
Jak serce moje samotne 
Płacze moja gitara

Tak tęskni wieczór za świtem,
Tak płacze strzała, gdzie cel jej
Tak piasek rozpalony tęskni za chłodną urodą kamelii
Tak tęsknię ja całym sercem, każdą drobiną mego ciała
Nim księżyc o świcie skona, przebity gwiazdami pięcioma 
Powiedz mi zaraz gitaro, gdzie moja dziewczyna,
gdzie ona, gdzie ona, gdzie ona?
Odeszła dziewczyna daleko tam w smugę cienia za rzeką 
Wiatr zatarł lekkie jej ślady, sam siedzisz mroczny i blady.

Posłuchaj, posłuchaj, to struna brzmi stara
To ja - Twój Przyjaciel, gitara, gitara, gitara
Nie odchodź samotna w noc ciemną 
Pozostań, pozostań tu ze mną.

ZA DUŻO WIESZ O MNIE

Zatrzymaj ten swój uśmiech jak najdłużej proszę
Niech ludzie go zobaczą, wszystko między nami dobrze
Niech nie mówią nigdy o nas, że to było 
Ta miłość - nie istnieje- taka wielka miłość.
  
Za dużo wiesz o mnie i to nas rozdzieli, 
za dużo, byś mogła mnie kochać jak kiedyś
za dużo złych myśli, za dużo złych wspomnień,
za dużo wiesz o mnie, za dużo.

Za dużo wiesz o mnie, choć ludzie też kłamią 
za dużo, choć przecież nie wszystko jest prawdą,
co było, minęło, nie możesz zapomnieć
jesteśmy wciąż razem i nic nie wiesz o mnie.

Zatrzymaj jeden dotyk, ten z wszystkich najczulszy 
Niech ich w oczy kole widok nam najmilszy
Majem przynieś konwalie, latem jedną różę
Niech oni to widzą, choć nie będziemy dłużej. 
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O DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Biel orła i czerwień tarczy herbowej były 
barwami polskimi już w XVIII w. Po raz 
pierwszy w charakterze barw narodo-
wych pojawiły się w 1792 roku podczas 
obchodów pierwszej rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja. Damy wystąpiły 
w białych sukniach przepasanych czer-
wonymi szarfami, a panowie nałożyli 
szarfy biało-czerwone.
Oficjalnie, po raz pierwszy, kolor biały 
i czerwony uznane zostały za barwy na-
rodowe Uchwałą Sejmu w dniu 7 lutego 
1831 roku, „kokardę narodową stanowić 
będą kolory herbu Królestwa Polskiego 
i W. X. Litewskiego”
Pierwszą masową demonstracją, w czasie 
której niesiono biało-czerwone flagi, był 
w 1916 roku pochód w Warszawie z oka-
zji 125. Rocznicy Konstytucji 3 Maja. 
Kolejna regulacja prawna dotycząca 
barw RP to Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 
roku, w której podano: „Za barwy Rze-
czypospolitej Polskiej uznaje się kolor 
biały i czerwony w podłużnych pasach, 
równoległych, z których górny - biały, 
dolny zaś - czerwony”.

W Ustawie z dnia 31 stycznia 1980 
roku o godle, barwach i hymnie Pol-
skiej Rzeczpospolitej Ludowej barwy 
w sposób bardzo szczegółowy (nume-
rycznie). Barwy te obowiązują do dnia 
dzisiejszego. Warto zwrócić uwagę na 
to, że w żadnym akcie prawnym nie 
użyto określenia „barwy narodowe”, ani 
„flaga narodowa”. W 1919 roku były to 
„barwy Rzeczpospolitej Polskiej, w 1927 
roku „flaga władz i urzędów w kraju i za 
granicą”, w 1938, 1955, 1980 i 1990 roku 
„flaga państwowa”.
Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego 
2004 roku ustanowił dzień 2 maja Świę-
tem Orła Białego. W wyniku decyzji Sej-
mu RP z 20 lutego 2004 r. święto zmie-
niono na Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej. Dzień 2 maja został wybrany 
m.in. dla upamiętnienia daty 2 maja 1945, 
kiedy to zdobywający Berlin żołnierze 
z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zatknęli 
biało-czerwony sztandar na Kolumnie 
Zwycięstwa (Siegeässule) w parku Tier-
garten w Berlinie.

Zbigniew Więcek

125 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w uroczystym pochodzie w Warszawie powstańcy z 1863 
roku z biało - czerwonymi kotylionami, z okien zwisają biało-czerwone flagi /pocztówka z 1916 r./



Herb Rzeczypospolitej z powstania styczniowego 
z godłami Polski, Litwy i Rusi. Nad herbem Czę-
stochowska Matka Boża z dzieciątkiem Jezus, nad 
nimi korona, po bokach dwie flagi biało-czerwo-
ne i daty powstań 1830, 1863 /pocztówka z 1904/

Herb Rzeczypospolitej z czasów powstania stycz-
niowego, tarcza z trzema polami. Polskę repre-
zentował Orzeł, Litwę – Pogoń, Ruś – Archanioł 
Michał. Nad tarczą jedna korona czyli jedna 
Rzeczypospolita. Trzy herby obok siebie to trzy 
ludy dobrowolnie połączone, jak równi z równy-
mi. Dwie flagi z błędnie umieszczonymi kolorami 
/pocztówka z 1910 r./

„125 lecie Konstytucji Trzeciego Maja 1791 – 1916”. Godło i dwie flagi błędnie kolorowane przez auto-
ra pocztówki z 1916 r. Komitet obchodów rocznicy przypomniał postanowienie Sejmu z 1831 i nalegał, 
by barwa biała była na fladze u góry, a czerwona u dołu.

Ze zbiorów Zbigniewa Więcka
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„Poezja jako zielnik to tyle oryginalne 
odkrycie, co oczywiste potwierdzenie 
wpływu słowa na jego odbiorcę. A słowo 
im drobniejsze, im delikatniejsze - tym 
ważniejsze i skuteczniejsze. Miniatury 
poetyckie Bronisławy Betlej zachowują 
filigranowość jej osobowości i jej afo-
ryzmowe widzenie świata. (…) Ziołowy 
napój poetyckiego słowa B. Betlej to nic 
innego, jak mikstura ludzkiego współ-
czucia, dobra i nadziei, doświadczona 
w przeszłości od kogoś, rozsmakowywana 
w miarę czasu i rozdawana – z wdzięcz-
nego serca – dziś innym. Autorka sięga 
po uniwersum i w świat naszego barba-
rium wnosi ład, pogodę duch, piękno 
i harmonię. Najprostszym skojarzeniem 
mocy tej poetyki jest znakomity smak 
Babcinej …nalewki słów” – pisze prof. dr 
hab. Wiesław Jan Wysocki
Wydawnictwo Vipart 2012

Zbiór wierszy wybranych poetki, autor-
ki tomików poezji: „Umykający świat” 
(1992), „Zatańczyć zieloną wiosną” 
(1994), „Mozaika” (1996), „Studium 
czasu” (1999), „Lato w konfiturach” 
(2003), „Pora miłości” (2005), „Muzyka 
serca” (2009 pośmiertny). Od 1996 roku 
zrzeszona w ZLP Oddział w Rzeszowie; 
w latach 1999 - 2001 pełniła funkcję se-
kretarza.
Anna Mirosława Nowak była laureatką 
wielu konkursów literackich i nagród - 
Zasłużony dla Województwa Rzeszow-
skiego, Zasłużony Działacz Kultury, od-
znaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Za 
tomik „Studnia czasu” otrzymała hono-
rową nagrodę ZLP „Złote Pióro” (2000). 
Zmarła w 2009 roku.
Wydawnictwo Edytor, Rzeszów 2010

opr. ab



CROSCENA ��
P

O
D

IU
M

 
Studio Piosenki Swing zdobyło kolej-
ne laury konkursowe. W ścisłym finale 
XXIV Konkursu Piosenki Obcojęzycz-
nej LOVE ME TENDER 2012 walczyło 
43 młodych wykonawców z Podkarpacia 
i Małopolski. Aż trzy nagrody przyzna-
no wokalistkom zespołu Swing. W ka-
tegorii wiekowej gimnazjum II nagrodę 
wyśpiewała Aleksandra Mielcarek. 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
II nagrodę przyznano Klaudii Szelidze. 
III nagrodę zdobyła Natalia Niedziela. 
W finale konkursu zaśpiewały też Alek-
sandra Dalmata, Paula Kozubal, Mar-
ta Stadler. Konkurs odbył się 21 marca 
br. w Młodzieżowym Domu Kultury 
w Jaśle. Swing pracuje w krośnieńskim 
RCKP pod kierunkiem Lucyny Durał.

25 kwietnia, godz. 19.00
Koncerty …za kurtyną
L’Orange Electrique w składzie: Paweł 
„Blues” Czajkowski – gitara, Michele 
Cuscito - wokal i harmonijka, Dominik 
Klimczak – perkusja, Mikołaj Spendel 
- bas

26 - 27 kwietnia
VI Krośnieński Festiwal Klarnetowy
W programie: przesłuchania konkursowe 
uczniów klas klarnetu szkół muzycznych 
I i II st., seminarium metodycznego dla 
nauczycieli, koncert wybitnych artystów 
ZSM  w Krośnie, ul. Paderewskiego 7

27 kwietnia, godz. 16.00
Forum Krośnieńskie
„O co walczą Węgry”
dr Richard Hörcsic
aula PWSZ, ul. K. Wielkiego 4

3 maja, godz. 18.30 
Koncert pieśni maryjnych 
AVE MARIA
Chór „Echo”, zespół „Akord” z Ukrai-
ny
Kościół OO. Franciszkanów 

11 maja, godz. 19.00
Boso do… Krosna
Spotkanie z Wojciechem Cejrowskim

17 maja, godz. 19.00
Uczelnia miastu - koncert Beaty Rybo-
tyckiej i Jacka Wójcickiego

19/20 maja
NOC MUZEÓW

opr. ab

19 kwietnia br. odbył się VI Wojewódz-
ki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżo-
wych Form Tanecznych „Pierwsze Kro-
ki” w Głogowie Małopolskim. Podczas 
przeglądu zaprezentował się Dziecię-
co –Młodzieżowy Zespół Taneczny 
Kleks gr. II w układzie po tytułem F1, 
który zajął II miejsce w drugiej kat. 
wiekowej. Tańczyły: Dominika Dobosz, 
Kinga Gruszka, Agata Jaworska, Milena 
Kaczor, Małgorzata Kmon, Anna Krów-

ka, Zuzanna Kurek, Natalia Limberger, 
Wiktoria Limberger, Katarzyna Mazur, 
Maria Michalska, Gabriela Mrozowska, 
Gabriela Niedziela, Katarzyna Niżnik, 
Aleksandra Pelczar, Ilona Stefańska, 
Oliwia Trygar, Izabela Wilusz, Martyna 
Zajdel. Instruktorami grupy są Dagma-
ra Krzanowska –Szelc oraz Paulina Leś-
niak. Choreografia została przygotowa-
na przez Paulinę Leśniak.
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BWA

Liceum Plastyczne daje przygotowanie 
i dobre podstawy do rozwijania zdol-
ności plastycznych oraz przygotowuje 
uczniów do zdania matury. Jednak jako 
szkoła zawodowa uczy również podstaw 
rzemiosła artystycznego. Oczywiście 
nie jest szkołą dla każdego - uczeń musi 
pokazać swój talent. Wielu absolwentów 
kontynuuje naukę na wyższych uczel-
niach. Dyplom kończący naukę w Li-
ceum to przede wszystkim rzetelne rze-
miosło w zakresie snycerstwa, rzeźby 

21 kwietnia – 11 maja
Dyplom Liceum Plastycznego w Krośnie

bądź wyrobów unikatowych ze skóry. 
Absolwenci Liceum nierzadko sami zo-
stają nauczycielami i mistrzami dla swo-
ich młodszych kolegów. Dla absolwen-
tów wystawa dyplomów jest pierwszą 
profesjonalną prezentacją ich dorobku 
artystycznego. Są one- dyplomy -przy-
kładem wyśmienitego design’u, którego 
nie powstydziłby się dobry projektant.

Marek Burdzy

MUZEUM PODKARPACKIE

Ponad trzy tysiące prac. 1200 niezwy-
kle wymownych karykatur wojennych 
publikowanych na okładkach czoło-
wych zagranicznych czasopism. Wy-
stawiał w galeriach na całym świecie, 

do 30 kwietnia
ARTUR SZYK. DZIEDZICTWO POLSKO-ŻYDOWSKIEGO ARTYSTY

a jego dzieła otrzymywali najwięksi 
tego świata, królowie i prezydenci. Ge-
nialny grafik, ilustrator, scenograf, ka-
rykaturzysta. W Polsce niewielu o nim 
pamięta. 
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Jestem Żydem, a Polska jest moją Ojczyzną. Nie umiem jednego od drugiego od-
dzielić w moim sercu.
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Artur Szyk - Artysta. Syn łódzkiego 
przemysłowca, wykształcony w Kra-
kowie i Paryżu. Wzorował się na śred-
niowiecznych manuskryptach i grafice 
renesansowej. Jego miniatury to perfek-
cja w każdym detalu, żmudna praca nad 
każdym szczegółem, mistrzostwo. Dzie-
ła, które wyszły spod jego ręki to swo-
isty sposób komunikowania się artysty 
ze światem, pieśń jego serca, jego apel, 
a w przypadku karykatur - prowokacyjne 
szkło powiększające, może nawet krzywe 
zwierciadło dla ówczesnego świata.
Artur Szyk – Polak. Był oficerem WP, 
brał udział w wojnie polsko-bolszewi-
ckiej. Nigdy o Polsce nie zapomniał, 
nigdy nie przestał o nią walczyć. Los 
rzucił go najpierw do Francji, później 
do Anglii. W czasie II wojny świato-
wej jako doświadczony propagandzista 
współpracował z Polskim Rządem na 
Uchodźctwie. Wysłano go do Kanady 
i do Stanów Zjednoczonych, by tam 
swoimi błyskotliwymi karykaturami 
przypominał o tragicznym losie Europy 
i skłaniał opinię publiczną do zaanga-

żowania w walkę przeciwko państwom 
Osi. Z plakatów, miesięczników i wy-
staw Szyk grzmiał o szaleństwie Hitlera, 
diabolizował Hirohito. Roosevelt otrzy-
mał cały cykl jego miniatur prezentują-
cych Polaków, którzy na trwałe zapisali 
się na kartach historii Ameryki, biorąc 
udział w wojnie o jej niepodległość. Za 
wolność naszą i waszą. 
Artur Szyk – Żyd. Tak samo mocno jak 
sprawie polskiej, służył też narodowi 
żydowskiemu. Nie potrafił bowiem od-
dzielić tych dwóch sfer swojego życia. 
Ilustrując w latach dwudziestych Statut 
Kaliski, zbiór przywilejów żydowskich 
z 1264 r., stał na straży równych praw 
wszystkich obywateli nowej Rzecz-
pospolitej, jako obrońca idei tolerancji 
i piewca wspólnej chlubnej przeszłości. 
Był wiernym kronikarzem Izraelitów, 
starotestamentowym komentatorem. 
Jego wydana w latach 30. iluminacja 
Hagady była dziełem genialnym nie 
tylko artystycznie. Historia wyswobo-
dzenia z niewoli egipskiej miała być 
spojrzeniem w przeszłość dla przyszło-
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ści, Szyk ostrzegał przed nazizmem. 
Kiedy jego najczarniejsze myśli spełni-
ły się w 1939 roku stał się on nieposkro-
mionym obrońcą narodu żydowskiego 
i jego dzielnym żołnierzem. Walczył 
swoją sztuką, swoją pasją. Karykatury 
antyhitlerowskie miały stanowić propa-
gandowe zaplecze działań wojennych 
i spełniały swoje zadanie doskonale, 
obnażając w jaskrawym świetle nie-
ludzkie oblicze nowego ładu Niemców, 
opierającego się na zagładzie innych 
narodów.

Artur Szyk był znakomitym artystą gra-
fikiem, któremu przyszło żyć i wzrastać 
w niezwykłym kraju, tak mocno na-
znaczonym przez historię. Nawet kie-
dy z niego wyjechał, patrzył na świat 
z polskiej perspektywy. Był świadkiem 
najważniejszych wydarzeń XX wieku. 
Wykorzystał swój niezwykły talent, aby 
utrwalić te wydarzenia, nadać im głęb-
szy wymiar, aby przestrzec, ocalić. Był 
sługą swojego kraju, swojego narodu, 
wykonującym niestrudzenie swą misję. 

Katarzyna Krępulec-Nowak

Wyjątkowa wystawa uzbrojenia prezen-
tująca militaria od starożytnych pier-
wowzorów aż po broń współczesną. Na 
wystawie szczególnie zaakcentowany 
został okres od XVIII aż do połowy XX 
wieku, czyli okres największego rozwo-
ju broni palnej. 
Trzon ekspozycji stanowią bezcenne 
zbiory militariów. Prezentowane zabyt-

ki stanowią świadectwo rozwoju myśli 
technicznej człowieka. Konieczność 
stałego udoskonalania broni powodowa-
ła jej permanentny rozwój i sprawiła, że 
stała się ona jednym z najdoskonalszych 
wytworów wynalezionych przez czło-
wieka. Co więcej, wiele wynalazków 
zastosowanych po raz pierwszy w dzie-
dzinie wojskowej było następnie wyko-
rzystywanych w urządzeniach służą-
cych ułatwieniu życia codziennego. 
Na wystawie zaprezentowano kilka-
set sztuk broni białej i palnej. Uzupeł-
nieniem tej kolekcji są przedstawienia 
„umundurowania” żołnierzy w poszcze-
gólnych wiekach. Zwiedzający mogą za-
poznać się zarówno ze zbroją samuraj-
ską, kolczą woja średniowiecznego, czy 
zbroją husarską, jak i z ubiorem/mun-
durem żołnierzy Księstwa Warszaw-
skiego, legionistów polskich z lat 1914-
1916 oraz żołnierzy biorących udział 
w walkach na różnych frontach II wojny 
światowej. Tą część ekspozycji zwieńcza 
bojowe umundurowanie współczesnego 
żołnierza. Oprócz broni i mundurów na 
wystawie zaprezentowana została rów-
nież „galeria” bagnetu polskiego oraz 
polskiego orła. Całość wystawy dopeł-
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niają dzieła malarskie oraz grafiki odda-
jące klimat toczących się na przestrzeni 
wieków wojen. 
Atutem wystawy jest nie tylko liczba 
prezentowanych obiektów, ale także ich 
bogactwo i różnorodność. Warto prze-
śledzić ewolucję odprzodowej broni pal-
nej od prymitywnych hakownic przez 
broń z zamkami lontowymi (muszkiety) 
i kołowymi (pistolety, arkebuzy), uży-
wanymi w XVI i XVII wieku, przez flin-
ty i pistolety skałkowe (XVIII w.) do ka-
rabinów kapiszonowych (I poł. XIX w.). 
Pojawienie się w połowie XIX w. broni 
odtylcowej rozpoczęło erę współczesnej 
broni palnej. Warto zwrócić uwagę na 
pruski karabin iglicowy „Dreyse” wz. 
1841, który był pierwszym przykładem 
tej broni.

Wystawa jest efektem współpracy Mu-
zeum Podkarpackiego w Krośnie z kil-
koma muzeami, m.in. Muzeum Woj-
ska Polskiego i Muzeum Narodowym 
w Krakowie oraz w głównej mierze 
z prywatnymi kolekcjonerami. 
Wystawa „Broń świata w rękach pol-
skiego wojownika” to rzadka okazja 
do obejrzenia cennych eksponatów, 
z których wiele spoczywa na co dzień 
w muzealnych i prywatnych skarbcach. 
Tak całościowa prezentacja tej intere-
sującej tematyki stanowi wielką rzad-
kość w ofercie ekspozycyjnej muzeów. 
Wystawa adresowana jest nie tylko do 
hobbystów i znawców dawnej broni, ale 
do wszystkich zainteresowanych prze-
szłością. 

Łukasz Kyc

16 kwietnia w Piwnicy PodCieniami od-
była się prelekcja księdza Macieja Gieru-
li „Muzungu wokół Jeziora Wiktorii” 
Była to opowieść o wyprawie do Afry-
ki. Ksiądz w trakcie swojego pobytu na 
Czarnym Lądzie odwiedził Kenię, Tan-
zanię i Ugandę. Uczestniczył w safari 
po Parku Narodowym Serengeti, dotarł 
do źródeł Nilu, brał udział w ceremonii 
wojowników Tamburu, a także spot-
kał się z Masajami. Ks. Maciej Gie-
rula - włóczęga i zapalony podróżnik 
w stopniu ciągle ograniczonym urlopo-
wo. Amator reportażu i fotografii z cie-
kawych stron świata. Obserwator kultur 
i procesów przemian życia społecznego 
oraz kaznodzieja. Opowiadacz przygód. 
Krytyk mediów i pasjonat dziennikar-
stwa. Motocyklista i socjolog. 

Dorota Piwka

MUZEUM RZEMIOSŁA   Piwnica PodCieniami
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�0 CROSCENA

KROśNIEńSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Prezentacja sylwetki Antoniego Bala 
(1906-1979), działacza państwowego 
i społecznego związanego z Krosnem 
była tematem spotkania, które odbyło 
się 23 marca w Czytelni KBP. Inicjato-
rem był Adam Krzanowski, autor cyklu 
publikacji poświęconych znanym kroś-
nianom pod nazwą „Portrety Krośnian”. 
W 2011 r. staraniem jego i rodziny Anto-
niego Bala ukazała się książka „Antoni 
Bal (1906 -1979) - w służbie człowiekowi 
i miastu” (patrz Croscena nr 88).
W spotkaniu uczestniczyła rodzina 
A. Bala: córka Lucyna Pedrycka z mężem 
Jerzym i synem Bartłomiejem, syn Józef 
z żoną Krystyną i córką Iwoną, syn Karol 
z żoną Małgorzatą i córką Józefiną.
Antoni Bal urodził się w rodzinie robot-
niczo-chłopskiej w Kobylanach. Jego 
droga życiowa podobnie jak przywołana 
przez prelegenta droga prof. Stanisława 
Pigonia wiodła „z Kobylan w świat” tj. 
najpierw do Gimnazjum w Jaśle, a po-
tem na studia polonistyczne do Lwowa. 
Do 1939 r. parał się pracą nauczycielską 
w prywatnym gimnazjum we Lwowie, 

Rodzina Balów w Bibliotece

gdzie poznał przyszłą żonę. Od 1944 r. 
osiadł w Krośnie, gdzie kierował refe-
ratem Opieki Społecznej w Starostwie 
Powiatowym do 1948, a następnie był 
sekretarzem Wydziału Powiatowego 
i kierownikiem Biura Powiatowej Rady 
Narodowej. Od 1950 r. do przejścia na 
rentę w 1963 r. był przewodniczącym 
PRN w Krośnie.
A. Krzanowski podkreślał zasługi A. Ba-
la w zakresie organizacji pomocy dla lud-
ności powiatu krośnieńskiego w trudnych 
latach powojennych oraz wsparcie jakie-
go udzielał inicjatywom ukierunkowa-
nym na rozwój gospodarczy, oświatowy 
i kulturalny Krosna i powiatu w latach 
50. i 60. Prezentacja archiwalnych foto-
grafii zgromadzona przez prelegenta była 
jednocześnie ilustracją faktów biogra-
ficznych z życia zawodowego i rodzin-
nego A. Bala i wydarzeń z nieodległej 
historii Krosna i powiatu. Warto dodać, 
że A. Bal prowadził z ramienia Rady 
Narodowej zebranie założycielskie Sto-
warzyszenia Przyjaciół Ziemi Krośnień-
skiej w dniu 12 stycznia 1957 r. i wszedł 
w skład zarządu. W „Ilustrowanej mono-
grafii powiatu krośnieńskiego” wydanej 
w 1957 r. zamieścił artykuł „Krośnień-
skie w latach 1918-1956”.
Uzupełniając prelekcję wypowiadali się: 
Karol Bal i jego żona Małgorzata, któ-
rzy z uznaniem mówili o Antonim jako 
ojcu i teściu, osobie żywo interesującej 
się sprawami społecznymi. Dziękując za 
organizację spotkania przekazali na ręce 
prezesa Stowarzyszenia portret Antonie-
go przygotowany przez wnuka.

Wanda BelcikWanda Belcik - prezes Stowarzyszenia Miłośni-
ków Ziemi Krośnieńskiej, fot. W. Cichoń
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Nazywany mistrzem literatury faktu, po-
równywany do Ryszarda Kapuścińskie-
go, zafascynowany Rosją – dziennikarz-
reportażysta – Jacek Hugo-Bader spotkał 
się z mieszkańcami Krosna w Czytelni 
Głównej KBP 28 marca br. 
Od ponad 20 lat związany z „Gazetą Wy-
borczą”, krajami byłego Związku Radzie-
ckiego, jak wspominał na spotkaniu, zajął 
się przypadkowo. Miał za zadanie napisać 
reportaż o Kałasznikowie. I tak w 1993 r. 
wyjechał do Iżewska na Uralu, gdzie jak 
się okazało mieszkał konstruktor tego 
karabinu. To właśnie ten reportaż rozpo-
czyna książkę „W rajskiej dolinie wśród 
zielska”, która stała się wydarzeniem 
roku 2002, ukazując m.in. proces rozpa-
du ZSRR poprzez historie pojedynczych 
ludzi. Od tamtej pory Bader wracał do 
Rosji wielokrotnie, a efektem tych repor-
terskich podróży są dwie kolejne książki: 
wydana w 2009 „Biała gorączka” oraz 
w 2011 r. „Dzienniki kołymskie”. To kraj 
zepsuty, ogarnięty korupcją, kraj, który 
czasami trudno zrozumieć, ale ja uwiel-
biam Rosję, a tak najbardziej ludzi, któ-
rych tam spotykam. Rosja nigdy mnie nie 
znudzi – mówił na spotkaniu.
Na zarzuty, że pokazuje tylko świat 
nędzy i patologii Bader odpowiada:  
Reporter ma prawo do subiektywizmu, 
do oglądania świata swoimi oczami. 
Poza tym misją dziennikarza nie jest po-
kazywanie miejsc, w których żyją ludzie 
zdrowi, szczęśliwi, bogaci i piękni, ale 
tych, gdzie żyją ludzie biedni, nieszczęśli-
wi i chorzy. W ten sposób mówimy: tam 
jest coś nie tak. Ważna jest istota sprawy, 
a nie detale, najciekawsze są te bolesne 
rzeczy – podkreślał.

Rosja nigdy mnie nie znudzi…
Jacek Hugo-Bader w Krośnie

J. Hugo-Bader spędził w Rosji prawie 
cztery lata. Na rowerze pokonał całą Azję 
Środkową, pustynię Gobi, Chiny, Tybet, 
a jezioro Bajkał przepłynął kajakiem. 
W zimie 2007 samotnie odbył podróż sa-
mochodową z Moskwy do Władywosto-
ku pokonując prawie 13 tys. km.
Dwukrotnie został uhonorowany nagro-
dą Grand Press (1999, 2003) i głównymi 
nagrodami Stowarzyszenia Dziennika-
rzy Polskich. Za „Białą gorączkę” otrzy-
mał w 2010 roku Nagrodę im. Arkadego 
Fiedlera „Bursztynowy Motyl”. Obecnie 
„Dzienniki kołymskie” znalazły się na li-
ście dziesięciu książek nominowanych do 
nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego 
(laureata poznamy w maju). Język i spo-
sób w jaki reporter pisze, sprawiają, że 
grono czytelników jego reportaży ciągle 
się powiększa.
Kilkudziesięcioosobowa kolejka, która 
ustawiła się po spotkaniu, żeby otrzymać 
autograf reportera jest tego najlepszym 
przykładem. Na spotkanie do Krosna 
przyjechała również kilkuosobowa grupa 
uczniów jarosławskiego LO, którzy dzień 
wcześniej z radia dowiedzieli się o kroś-
nieńskim spotkaniu (na koniec reporter 
udzielił im krótkiego wywiadu).

Monika Machowicz
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Właśnie cztery panie debiutowały wy-
stawą swych prac malarskich w Salo-
niku Artystycznym 11 kwietnia br. Za-
prezentowały różnorodność tematyczną 
oraz różne techniki malarskie, dały wy-
raz własnej interpretacji świata poprzez 
kolor i rysunek. Debiut Sylwii Guzek, 
Ewy Longawy, Katarzyny Markowicz 
i Alicji Styrkosz - uczestniczek Pracow-
ni Otwartej prowadzonej przez znaną 
i cenioną artystkę Ninę Rostkowską 
przy RCKP w Krośnie, należy zaliczyć 
do wielce interesujących i udanych.
Panie wyrażały swe emocje, potwierdza-
ły swą pasję tworzenia. Licznie przybyła 
na wernisaż publiczność potwierdzała 
przekonanie, że ludzie już w wieku doj-
rzałym często zaczynają tworzyć, w tym 
malować. I niemal od razu im to się uda-
je. Oznacza to zapewne, że osoby te zo-
stały obdarzone przez Naturę (Stwórcę?) 
talentem, tzw. artystycznymi predyspo-
zycjami. To osoby oglądające zewnętrz-
ny świat przez pryzmat barw i linii, 
a jednocześnie wewnętrzny ich świat 
instynktownie pobudzał i poszerzał ich 
bujną wyobraźnię.

Kwartet na portrety, pejzaże, kwiaty i koty
Każda z pań ukazała swój świat, i oka-
zało się, że to bardzo różne światy, różne 
typy wrażliwości, mimo podobieństw 
w ujęciach tematów - wszak reprezentu-
ją „wspólną” pracownię. Na ekspozycji 
znalazły się rysunki i malarstwo olejne, 
tempery, monotypie, próby komponowa-
nia własnych technik. Sylwia Guzek za-
prezentowała m.in. portrety dziewcząt. 
Ewa Longawa przedstawiła głównie 
uroczo malowane, realistyczne portrety 
dzieci. Katarzyna Markowicz mono-
chromatyczne portrety dzieci, to jakby 
czarnobiała fotografia, natomiast Alicja 
Styrkosz pokazała portrety kobiet. 
Gdyby pokusić się o rodzaj psychoana-
litycznego ujęcia tematów i form malar-
skich, na pewno - mimo podobieństw - 
dostrzeżemy odrębność temperamentów 
i emocji, rodzaj i kształt wewnętrzny 
pasji poszczególnej malarki. Ta pasja ob-
jawia poważne ich szanse na wchodzenie 
na coraz wyższe etapy, piętra artystycz-
nych wtajemniczeń. Myślę, że tak bę-
dzie, tego im życzę. 

Jan Tulik

Konkurs adresowany jest do dzieci i mło-
dzieży w wieku od 5 do 16 lat. Przedmio-
tem zainteresowania mogą być: architek-
tura, pejzaż, pamiątki historyczne, postaci 
życia publicznego, intrygujące wydarze-
nia. Warunkiem udziału jest wykonanie 
jednej pracy plastycznej, o formacie nie 
mniejszym niż A4 i nie większym niż 
A3. Technika wykonania dowolna, ale nie 
przyjmujemy prac przestrzennych , które 
nie mogłyby być oprawione w aluramy 
ze szkłem. Prac konkursowych nie należy 

oprawiać w jakiekolwiek ramy (trwale). 
Prace powinny zawierać informację: imię 
i nazwisko autora pracy, wiek, tytuł pracy, 
nazwę i adres szkoły bądź placówki kie-
rującej, pełne imię i nazwisko opiekuna 
plastycznego. Prace wraz z formularzem 
zgłoszeniowym należy przesłać do 18 
maja 2012 r. na adres: Biuro Wystaw Ar-
tystycznych w Krośnie, ul. Kolejowa 1,  
38-400 Krosno, galeriakrosno@op.pl
Więcej na www.bwakrosno.pl w zakład-
ce konkurs.

XVII KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
„TWOJE STARE MIASTO” 
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GALERIA JEDNEGO ZDJĘCIA
Anna Bryła
GALERIA JEDNEGO ZDJĘCIA
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