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MARIA 
PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA

Listopad i listonosz 

Jest listopad czarny, trochę złoty,
mokre lustro trzyma w ręku ziemia.
W oknie domu płacze żal tęsknoty:
Nie ma listów! Listonosza nie ma!
…

Listonosza zasypały liście,
serc i trąbek złocista ulewa!
ach i przepadł w zamęcie i świście 
list, liść biały z kochanego drzewa!...

Na okładce: XXXII KST- Wesoła wdówka, Teatr Muzyczny w Łodzi, str. 2 – 1. Agnieszka Prze-
strzelska i Jakub Świderski z PWST Wrocław - I Festiwal Inspiracji Fredrowskich, 2. Cafe 
Fogg – muzyczna kawiarenka, 3. Wieczór pieśni i melodii patriotycznych w RCKP, 4. Hen-
ryk Wichniewicz, wernisaż wystawy malarstwa w RCKP, 5. Wystawa kanarków i ptaków eg-
zotycznych w RCKP, 6. Katarzyna Figura podczas XXXII KST z dziećmi z zespołu KLEKS.  
Fot. W. Turek i P. Fiejdasz (6).
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W numerze:

3. Witryna RCKP
Wystawy
Puchar pełen uśmiechu

Anna Bryła
Konkurs studenckich scen…

Henryk Michniewicz
Tu jest moja ojczyzna

Danuta Chochołek
9. Z Euroregionu
Plenery fotograficzne 
na Słowacji

Wacław Turek
ZTW „Strecz” w Koszycach

Sabina Wójcik-Grygolec
11. Rozmaitości
Warszawska Jesień Poezji
Krośnieńskie Legendy 
na targach
VII Konkurs Poezji i Pieśni…

Wacław Turek
14. Poezja
Marianna Kijanowska 
18. Sylwetki
Patrycja Domagalska

Wacław Turek
21. Przeczytane
23. Podium
24. Polecamy
25. BWA
Nekropolie… wystawa fotografii

Marek Burdzy
26. Muzeum Podkarpackie
Wieczór huculski

Robert Kubit
Konferencja archeologiczna

Tomasz Leszczyński
O Karpackiej Troi

Dawid Iwaniec
30. Muzeum Rzemiosła
Łemkowie w historii i kulturze..

Marta Rymar
31. KBP
Poezja z kryształków

Jan Tulik

POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE TO SPE-
CYFICZNY, NIEZWYKLE MALOWNICZY 
I BOGATY POD WZGLĘDEM KULTUROWYM 
REGION. TO MIEJSCE, GDZIE W SPOSÓB 
NATURALNY PRZENIKAJĄ SIĘ KULTURY 
DWÓCH NARODÓW - SPECYFIKA TEGO RE-
GIONU JEST ODZWIERCIEDLONA W TWÓR-
CZOŚCI ARTYSTÓW MIESZKAJĄCYCH PO 
OBU STRONACH GRANICY. 
NA POSZUKIWANIU TWÓRCÓW POGRANI-
CZA, INFORMACJI O ZESPOŁACH CZY  ADRE-
SU DO  ARTYSTY  ORGANIZATORZY  WYDA-
RZEŃ ARTYSTYCZNYCH SPĘDZILI  WIELE 
CZASU.  W ODPOWIEDZI NA  ZAPOTRZEBO-
WANIE  I  DZIĘKI WSPARCIU  FUNDUSZY 
UNIJNYCH  RCKP UTWORZYŁO PORTAL  
TWÓRCÓW POGRANICZA www.artkarpaty.eu.  
ZNAJDZIECIE  TU PAŃSTWO  NOTKI O ARTY-
STACH, MOŻECIE  TAKŻE  ZAMIEŚCIĆ INFOR-
MACJE  O SOBIE  LUB ZNANYCH WAM TWÓR-
CACH. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ 
UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO  
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 

ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA  
ZA POŚREDNICTWEM EUROREGIONU  

KARPACKIEGO W RAMACH PROGRAMU 
WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ  

RZECZPOSPOLITA POLSKA- 
REPUBLIKA SŁOWACKA  

2007-2013
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Pejzaż - wystawa malarstwa Jacka Balickiego

Jacek Balicki ur. w 1961 r. w Rzeszowie. 
Studia na Wydziale Malarstwa w Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
w pracowniach: prof. Włodzimierza 
Kunza i prof. Jana Szancenbacha. Dy-
plom w roku 1994 w pracowni prof. W. 
Kunza. Doktorat na ASP w Krakowie 
w 2003 r. Od 1995 roku pracownik na-
ukowo-dydaktyczny, w Instytucie Sztuk 

Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskie-
go w Zakładzie Malarstwa w pracowni 
prof. Ireny Popiołek-Rodzińskiej, od 
2005 r. w pracowni malarstwa prof. Ja-
dwigi Szmyd-Sikory.
Ma na swoim koncie kilkanaście wy-
staw indywidualnych oraz udział w kil-
kudziesięciu zbiorowych w kraju i za 
granicą.
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17 listopada – 31 grudnia
Wystawa pokonkursowa 26. Przeglądu Plastyki
NAGRODY:
w kategorii malarstwa
I nagroda - Wojciech Niezgoda za obraz 
„Sąsiad z koniem”
II nagroda - Katarzyna Oczoś za obrazy 
„Bracia” i „Maja w ogrodzie”
III nagroda - Anna Olafsdottir za obraz 
„Dom nad zatoką”
wyróżnienia - Danuta Goldner za obraz 
„Zima”, Elżbieta Wesołkin za obraz 
„Lekcja muzyki”

Aleksandra Tabisz Ciepielowska „Zima” 
i „Sanok”
w kategorii rzeźby
I nagroda - Wojciech Niezgoda za rzeź-
bę „Bezręki”
II nagroda - Jerzy Gierlaszyński za rzeź-
bę „Macierzyństwo”
III nagroda - Marek Twardy za rzeźby 
„Dziadunio” i „Babunia”
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Mariusz Wideryński - fotograf, anima-
tor i teoretyk fotografii, w 1976 obronił 
dyplom z geologii historycznej. Po stu-
diach to jednak fotografia, jego wielka 
życiowa pasja stała się zawodem. Jest 

członkiem Związku Autorów i Kompo-
zytorów Sztuki oraz Związku Polski-
ch Artystów Fotografików, w którym 
od 2005 roku z wyboru kolegów już 
kolejną kadencję pełni funkcję prezesa 

18 listopada – 20 grudnia
Fizjografie - wystawa fotografii Mariusza Wideryńskiego
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Związku. Był pomysłodawcą i kurato-
rem ponad 80 wystaw fotografii oraz 
kilkunastu wystaw polskiej fotografii 
poza granicami kraju. Od wielu lat jest 
organizatorem i komisarzem plenerów 
i warsztatów fotograficznych o zasięgu 
międzynarodowym.
Obszarem zainteresowań twórczych ar-
tysty jest człowiek, a właściwie relacje 
pomiędzy rzeczywistością i przemija-
niem. Swoje prace pokazywał podczas 
wielu wystaw indywidualnych i zbioro-
wych w kraju i za granicą. Jest autorem 
ponad dwudziestu publikacji albumo-
wych oraz niezliczonej ilość publikacji 
fotografii w wydawnictwach zwartych 
albumowych i katalogowych, wyda-
wnictwach periodycznych i nieperio-
dycznych. Ponadto jest autorem fotogra-
fii do blisko 100 plakatów. Równolegle 
do twórczości fotograficznej uprawia 
grafikę użytkową.
Wideryński jest też współautorem cyklu 
koncertów „Partytury Fotograficzne”, 

których celem jest poszukiwanie re-
lacji pomiędzy obrazem i dźwiękiem, 
fotografią i muzyką współczesną. 
W tym projekcie zestaw fotografii sta-
nowi współczesną partyturę, podstawę 
do stworzenia utworu muzycznego. 
Przy realizacji Partytur współpracuje 
z najwybitniejszymi kompozytorami 
i wykonawcami improwizującymi mu-
zyki współczesnej.
Fotografie Mariusza Wideryńskiego 
trafiły do państwowych zbiorów mu-
zealnych oraz kolekcji prywatnych 
w Polsce, Czechach, Holandii, Francji, 
Norwegii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej 
Brytanii, Kanadzie i USA.
Pracę twórczą od lat łączy z pracą 
pedagogiczną. Obecnie jest wykładowcą 
fotografii w Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie oraz w Warszawskiej 
Szkole Filmowej. 
Jest też od 1978 czynnym ratownikiem 
górskim GOPR i przewodnikiem beski-
dzkim.
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W dniach 14 -16 października 2010 roku 
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza 
w Krośnie wypełnione było wesołym 
gwarem ponad 180 młodych aktorów, 
ich opiekunów i reżyserów. W XXVIII 
edycji Festiwalu Teatrów Dziecięcych 
„Puchar Uśmiechu” uczestniczyło 12 te-
atrów żywego planu z kraju i zagranicy.
Na scenie pojawiały się bajkowe posta-
cie jak Jaś i Małgosia, Koziołek Mato-
łek, Kot w butach czy Kopciuszek, zna-
komicie kreowane przez młodych ak-
torów. Równie młodzi widzowie żywo 
reagowali na nieoczekiwane zwroty ak-
cji, sceniczne niespodzianki, kolorowe 
kostiumy i pomysłowe dekoracje. 
Przeglądowi konkursowemu towarzy-
szyły warsztaty integracyjno - tanecz-
ne dla dzieci oraz warsztaty teatralne 
dla instruktorów. Uczestnicy Festiwa-
lu zwiedzili zabytki Krosna oraz Mu-
zeum Skansen Przemysłu Naftowego 
w Bóbrce. Było to cenne, szczególnie 
dla młodzieży z grup polonijnych, któ-
ra miała okazję do poznania ciekawych 
miejsc, a także do zaprzyjaźnienia się 
z rówieśnikami z Polski i doskonalenia 
języka polskiego. Wszyscy doskonale 
bawili się w trakcie koncertów w wyko-
naniu wokalnych i tanecznych zespołów 
artystycznych Regionalnego Centrum 
Kultur Pogranicza oraz na integracyjnej 
„uśmiechowej dyskotece”.
Komisja Artystyczna pod przewodni-
ctwem Ewy Żukowskiej postanowiła 
wyróżnić:
- za plastykę w widowisku „Baba Jaga 
u dentysty” – Teatr KAPRYSEK z Pio-
trowic
- za reżyserię widowiska „Koziołek 
Matołek podróżuje po świecie” – Teatr 

PODARUJ DZIECIOM UŚMIECH ze 
Stryja /Ukraina/ 
Puchary Uśmiechu otrzymali: 
ZŁOTY PUCHAR - Teatr GAPA 2 
z Nieborów/ Republika Czeska za pre-
zentację widowiska „Awantura o Jasia 
i Małgosię”
SREBRNY PUCHAR - Teatr ruchu 
FORMA z Inwałdu za prezentację wi-
dowiska „Droga”
BRĄZOWY PUCHAR - Teatr FANTA-
ZJA z Radzynia Podlaskiego za prezen-
tację widowiska „Wpadł słoń do szafy”
Nagrody indywidualne za dokonania 
twórcze:
BERŁO KRÓLA BŁYSTKA /reżyse-
ria/, Halina Sikora-Szczotka, instruktor 
Teatru GAPA 2 
TĘCZOWĄ PALETĘ /scenografia/  
- Ewa Śliwińska, instruktor Teatru 
FANTAZJA 
SKRZYPCE SARABANDY - /oprawa 
muzyczna/, Bartłomiej Abramowicz 
i Katarzyna Marjasiewicz ze Świdnika 
– instruktorzy Teatru PUK PUK 
ŻÓŁTĄ CIŻEMKĘ /choreografia/ Ane-
ta Stuglik, instruktor Teatru Ruchu 
FORMA
Festiwal zrealizowano przy wspar-
ciu finansowym Kancelarii Senatu RP 
i Gminy Krosno oraz przy współpracy 
Rzeszowskiego Oddziału „Wspólnota 
Polska”.

Anna Bryła

PUCHAR PEŁEN UŚMIECHU
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15 scen z różnych utworów Aleksan-
dra hr. Fredry zaprezentowali studenci 
czterech szkół teatralnych z Krakowa, 
Warszawy i Wrocławia w konkursie „I 
Festiwalu Inspiracji Fredrowskich MO-
CIUM PANIE” zorganizowanym przez 
RCKP w Krośnie. 
To, obok dorocznego konkursu przed-
stawień dyplomowych jedyne takie zda-
rzenie teatralne w Polsce odbywające się 
poza macierzystymi siedzibami uczelni 
teatralnych. Miejsce idealne: nowoczes-
na, profesjonalna scena z pełnym za-
pleczem, a przede wszystkim region 
bogaty w ślady obecności wybitnego 
komediopisarza. Szlak turystyczny śla-
dami Aleksandra Fredry prowadzi przez 
Ukrainę na Zamek Kamieniec w Odrzy-
koniu pod Krosnem, którego właścicie-
lem był swego czasu słynny komedio-
pisarz. Tu, wertując dokumenty sądowe 
sporu rodów Firlejów i Skotnickich - 
wcześniejszych gospodarzy zamku - na-
pisał najsłynniejszą swą komedię „Ze-
msta”. Dodajmy, że Krosno to miasto 
bogate w różnorakie imprezy teatralne 
m. in. Krośnieńskie Spotkania Teatralne 
(XXXII edycje), miasto, gdzie istnieje 
atmosfera i zainteresowanie sztuką tea-
tru oraz działaniami z tym związanymi. 
Nie do przecenienia jest fakt, że prezy-
dent Krosna ufundował nagrody finan-
sowe dla laureatów „Inspiracji”, co dla 
studentów uczelni artystycznych nie jest 
bez znaczenia. 
Jak na start festiwalu jest obiecująco 
i interesująco, zgłoszono do konkursu 
15 prezentacji /scenek - od monologów 
do 4. osobowych prezentacji, co ważne 
i zaskakujące, nie tych najbardziej zna-

KONKURS STUDENCKICH SCEN INSPIROWANYCH 
UTWORAMI HR. FREDRY

nych i najczęściej wystawianych. Stu-
denci odkryli, nadali sceniczny kształt, 
wypełnili „krwistymi” bohaterami frag-
menty utworów komediopisarza stoją-
ce jakby w cieniu wielkich monologów 
czy dialogów, których teksty cytowane 
są w potocznych codziennych Polaków 
rozmowach, jak choćby: „jeśli nie chcesz 
mojej zguby krokodyla kup mi luby”. 
Były np. znakomicie zainscenizowane 
sceny z rzadziej wystawianej „Ciotuni”, 
w których szczególnie ujawniły się ta-
lenty i osobowości aktorskie studentów.
Komisja Artystyczna pod przewodni-
ctwem znanej aktorki Marzeny Trybały 
najwyżej oceniła:
- Agnieszkę Pawełkiewicz z Akademii 
Teatralnej w Warszawie za brawurową 
rolę Małgorzaty w scence z „Ciotuni”. 
Agnieszka to talent z wielce rokującą 
osobowością aktorską. Stworzyła boga-
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tą w różne cechy osobowości i niezwy-
kle prawdziwą postać w konkursowej 
prezentacji.
- na równi oceniono Agnieszkę Prze-
strzelską z PWST we Wrocławiu za 
rolę Justysi w scence z „Męża i Żony”. 
Agnieszka to również wyróżniająca 
się osobowość w konkursie, z dużą siłą 
prawdy postaci, niezwykłej energii 
i rażenia scenicznego. Jej Justysia lśniła 
gamą emocji i tonów z bogactwem róż-
nych stanów psychicznych i subtelnych 
odcieni kreowanej postaci.
- równorzędnie wysoko Komisja oceni-
ła wszystkie scenki z „Dam i Huzarów” 
prezentowane przez studentów krakow-
skiej PWST. Każda z nich to perełka 
możliwości aktorskich krakowskich ter-
minatorów sztuki scenicznej. Otrzymali 
nagrodę zespołową.
Komisja Artystyczna dostrzegła też 
i wyróżniła: scenkę z „Zemsty” w wy-
konaniu Kacpra Matula i Kamila Kuli 
/Cześnik i Wacław/ z warszawskiej Aka-
demii Teatralnej, Monikę Trela ze SPOTu 
w Krakowie jako Klarę ze „Ślubów Pa-
nieńskich” w zaskakującej interpretacji 
- Sarę Celer z PWST we Wrocławiu 
w nowatorskim monologu Papkina 
z fragmentu „Zemsty”. 

Studentów PWST im. L. Solskiego 
w Krakowie przygotowywał Jerzy Tre-
la, Akademii Teatralnej im. A. Zelwero-
wicza w Warszawie prof. Anna Seniuk, 
szkoły aktorskiej SPOT w Krakowie 
Maciej Luśnia, natomiast wrocławscy 
studenci, co szczególnie cenne, przygo-
towywali się sami. 
Swoje nagrody przyznało jury młodzie-
żowe złożone uczniów krośnieńskich 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. Wyróżnili Agnieszkę Pawełkie-
wicz i Wojtka Raszewskiego w brawu-
rowej scence z „Ciotuni” oraz Sarę Ce-
ler w monologu Papkina.
Konkurs „Inspiracje Fredrowskie” to in-
teresujący projekt realizowany w miej-
scu, gdzie adepci sztuki scenicznej , 
w niedalekiej przyszłości profesjonalni 
aktorzy, zderzają się z wymagającą, acz 
bardzo życzliwą artystom publicznością 
krośnieńską.
Start „Inspiracji Fredrowskich” za 
nami, zatem do miłego zobaczenia za 
rok w drugiej edycji jeszcze bogatszej 
w zdarzenia teatralne

Henryk Wichniewicz

„TU JEST MOJA OJCZYZNA...”

W przeddzień 92 rocznicy odzyska-
nia niepodległości przez Polskę odbył 
się w Regionalnym Centrum Kultur 
Pogranicza „Wieczór pieśni i melodii 
patriotycznych”. Zadedykowany został 
„wszystkim zatroskanym o dobro Pol-
ski” przez lata, gdy nasza ojczyzna po-
zostawała pod zaborami. 
Wystąpił Chór Mieszany „Echo” pod 
dyrekcją Marioli Rybczak oraz soliści. 

Na fortepianie akompaniował Antoni 
Tełewiak. Wśród wielu utworów moż-
na było usłyszeć te najbardziej znane 
i lubiane - „Marsz Polonii”, „Wojenko, 
wojenko”, „Maki”, „O mój rozmarynie” 
czy „Maszerują strzelcy”. 
Zespół Pieśni i Tańca „Bobrzanie” 
z Bóbrki, który pracuje pod kierunkiem 
Grzegorza Mermona i Andrzeja Bałki, 
zaprezentował polskie tańce narodowe: 
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poloneza, kujawiaka i oberka. Piękne 
stroje i układy taneczne bardzo podoba-
ły się publiczności.
W przerwie odbył się pokaz starych po-
cztówek i zdjęć Krosna z początków XX 
wieku pochodzących ze zbiorów Rafała 
Barskiego, przygotowany przez Pawła 
Matelowskiego. 
W drugiej części koncertu usłyszeć 
można było Miejską Górniczą Orkiestrę 
Dętą pod dyrekcją Wiesława Wojnara. 
Muzycy wykonali kilka melodii patrio-
tycznych i żołnierskich oraz Poloneza 
A-dur F. Chopina.

Na koncercie z okazji Narodowego Świę-
ta Niepodległości nie mogło zabraknąć 
słynnych „Legionów’ czyli „Marsza 
Pierwszej Brygady”. Zabrzmiał on 
w wykonaniu chóru z towarzyszeniem 
orkiestry i… publiczności. Na zakończe-
nie połączone zespoły wykonały utwory 
finałowe „Ostatni mazur” i Wiązankę 7 
Pieśni Patriotycznych, co spotkało się 
z żywym odbiorem widzów. 

Danuta Chochołek
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Tej jesieni odbyły się dwa plenery foto-
graficzne zorganizowane przez ośrodki 
kultury i działające w nich fotokluby. 
Plener to nie tylko fotografowanie pej-
zaży czy zabytków architektonicznych. 
Fotografujący oprócz doskonalenia 

Plenery fotograficzne na Słowacji

umiejętności warsztatowych, prezenta-
cji swoich prac, poznają historię dane-
go regionu i mieszkających tam ludźmi 
oraz ich kulturą ludową. Tak było i tym 
razem. Fotoklub z Bardejova prowadzo-
ny przez Leonarda Banasa przygotował 

fot. W. Turek
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program, w którym była m.in. wizyta 
w Ośrodku Integracyjnym w Hertniku. 
Znalazły tam opiekę osoby z umysło-
wym upośledzeniem bez podziału na 
wiek. Pensjonariusze prócz zakwate-
rowania z wyżywieniem, mają zapew-
nione nauczanie w dziedzinie ceramiki, 
malarstwa, wyrobów cukierniczych. 
Wykonują prace w ogrodzie, uczą się 
wypieku chleba. Drugim interesującym 
punktem pleneru był pobyt w jednej 
z romskich osad, możliwość spotkania 
z mieszkańcami, wejścia do ich domów 
i poznania warunków życia. W plene-
rze uczestniczyło czterech członków 
krośnieńskiego fotoklubu: Jerzy Bryła, 
Łukasz Kozłowski, Tomasz Okoniewski 
i Wacław Turek.
Kolejnym spotkaniem polskich, sło-
wackich i ukraińskich fotografów był 
plener zorganizowany przez ośrodek 
koszycki pod kierownictwem Helgi To-
mondyovej, który odbył się w Wyżnym 
Medzevie koło Jasova. Uczestnicy mieli 
niebywałą okazję zwiedzić zabytkowy 

klasztor w Jasowie, zbudowany w 1228 
roku. Od wielu lat znajduje się w remon-
cie. Klasztor nie jest udostępniony dla 
zwiedzających, jednak udało się orga-
nizatorom pleneru uzyskać pozwolenie 
na jego zwiedzenie oraz fotografowanie. 
Znajduje się tam m.in. unikatowa biblio-
teka obejmująca 80 tys. cennych wolu-
minów. Ciekawostką jest, że po roku 
1846 w okolice Jasova przybyła liczna 
grupa polskich osadników z powiatu 
sanockiego, zatrudnianych w nowo po-
wstałych hutach i kopalniach. 
Niebywałą atrakcją było zwiedzenie ja-
skini jasovskiej, znanej już w pierwszej 
połowie XIII wieku. Jest otwarta dla 
publiczności od 1846 roku, o łącznej 
długości 2700 m . Jaskinia znajduje się 
na liście UNESCO, jest dziedzictwem 
przyrodniczym i mieszka w niej 17 ga-
tunków nietoperzy. W tym plenerze ze 
strony polskiej wzięli udział Michał 
Czekański i Wacław Turek. 

Wat.

W dniach 7- 9 listopada br. Zespół Tań-
ca Współczesnego „Strecz” z RCKP 
był gościem 5 Międzynarodowego Fe-
stiwalu Tańca Współczesnego „ART 
DANCE” Košice 2010. Organizatorem 
imprezy jest koszycka szkoła tańca Bo-
balet na czele z jej dyrektorem Bobą 
Brella. Na tegorocznym festiwalu pre-
zentowały się grupy z Węgier, Słowacji, 
Serbii, Chorwacji i Polski.
8 listopada pełni dobrej energii 
i w świetnych humorach, po zapako-
waniu scenografią, strojami całego au-
tobusu, ruszyliśmy w drogę do Koszyc. 
Zaproszenie do udziału w międzynaro-

dowym festiwalu było dla nas wielkim 
wyróżnieniem i bardzo intensywnie 
przygotowywaliśmy się do tego wy-
jazdu. Mieliśmy do zaprezentowania 
dwa spektakle „2110” oraz „Sentencje” 
w choreografii naszej koleżanki, która 
w zeszłym roku pracowała z zespołem 
Doroty Dudys – Stasik. Okazało się, 
że potrzebujemy czegoś jeszcze, i tu 
z pomocą przyszły nam studiujące poza 
Krosnem, ale nadal aktywnie uczestni-
czące w życiu zespołu koleżanki, które 
na weekendowych spotkaniach praco-
wały nad 2 choreografiami: „Obok sie-
bie” to etiuda, do której choreografie 

ZTW „STRECZ” W KOSZYCACH
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ułożyły tańczące w niej dziewczyny, 
natomiast druga etiuda była częścią 
spektaklu „Z pamiętnika”. 
Koszyce przywitały nas deszczem. 
W centrum miasta nie można było za-
parkować, więc każdy z elementami 
scenografii pod pachą przemierzał 
w strugach deszczu uliczki Koszyc. 
Nieco mokrzy, ale w znakomitych hu-
morach dotarliśmy do celu – Teatru 
Thália, w którym odbywały się wie-
czorne prezentacje. Po zapoznaniu się 
z grupą serbską, z którą dzieliliśmy 
poniedziałkowy wieczór okazało się, że 
mamy chwilę wolnego czasu na spacer 
po mieście, niestety deszcz nie pozwo-
lił nam w pełni nacieszyć się urokami 
tamtejszej starówki.
Grupa taneczna z Serbii szczyci się po-
nad 20-letnią historią, świetnie przy-
gotowane tancerki z doskonałą techni-
ką nie tylko tańca współczesnego, ale 
i baletu były dla nas świetnym part-
nerem scenicznym. Wieczorny pokaz 

rozpoczęliśmy spektaklem „2110”, po-
tem grupa serbska i tak na zmianę cały 
1,5 godzinny program. Na zakończenie 
wszystkie tancerki wspólnie wyszły na 
scenę i podziękowały publiczności za 
ciepłe przyjęcie i gromkie oklaski.

Sabina Wójcik - Grygolec

fot. P. Matelowski

W dniach 7-10 października br. odbyła 
się XXXIX Warszawska Jesień Poe-
zji, impreza literacka o długiej historii 
i ogromnym znaczeniu środowisko-
wym. Wysłuchano referatów, miały 
miejsce spotkania autorskie z poetami, 
była noc poezji i turniej jednego wier-
sza. Organizatorem był Związek Litera-
tów Polskich.
Festiwalowi towarzyszył niepokój, 
podobnie jak w latach ubiegłych, czy 
w ogóle uda się go zorganizować. Jak 
zwykle chodziło o fundusze. Uczest-
nicy festiwalu sprzed lat zauważyli, że 
program był nieco skromniejszy i za-

proszono mniejszą ilość uczestników. 
Warszawskie władze samorządowe 
w natłoku wielu imprez organizowa-
nych w stolicy nie wspierają festiwalu. 
Tylko dzięki usilnym staraniom władz 
związku festiwal znowu się odbył. Goś-
ciem honorowym tegorocznej edycji 
była poezja chińska.
Żyjemy w Roku Chopina warto więc 
przypomnieć, że o naszym narodowym 
kompozytorze, który stał się nie tylko 
własnością Polaków i Europejczyków 
pisali liczni poeci polscy – od Norwida 
przez Konopnicką, Staffa, Lechonia, 
Gałczyńskiego aż do współczesnych. 

WARSZAWSKA JESIEŃ POEZJI
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Dlatego w pierwszym dniu, gdy jedni 
poeci spotykali się z młodzieżą w szko-
łach, drudzy złożyli kwiaty pod pomni-
kiem Chopina, a podczas uroczystej in-
auguracji wszyscy wysłuchali koncertu 
muzyki wielkiego kompozytora. 
Wydano antologię „Dźwięków świerszcz 
złoty” zawierającą wiersze uczestników 
WJP. 
We wstępie Marek Wawrzkiewicz, pre-
zes ZG ZLP pisze: Poezja jest sztuką 
elitarną, jest rodzajem intymnej rozmo-
wy. Nic to, że jeśliby policzyć wszystkie 
imprezy Jesieni, to rozmawiamy jed-
nak w gronie przynajmniej kilkunastu 
tysięcy osób. Zadajemy sobie niekiedy 
pytanie: a może jesteśmy niemodni? 
Ale przecież wracamy ze spotkań autor-
skich, z dziesiątek imprez odbywających 
się w ciągu tych kilku dni zadowoleni 
i przeświadczeni, że naszym słowem 
dotarliśmy do ludzi młodych i starych 
oraz, że ich nie rozczarowaliśmy. 
I z tych faktów czerpiemy nadzieję, 
a czasem pewność: poezja jest potrzeb-
na nawet w tych niewdzięcznych cza-

fot. J. Tulik

sach. Podkarpacie w Warszawie repre-
zentowali: Jan Tulik i Wacław Turek 
z Krosna oraz Marta Świderska- Pelin-
ko z Rzeszowa.

Wat.

Tegoroczne motto: „Godzina czytania 
jest godziną skradzioną z raju” - Tho-
mas Wharton
W tegorocznych listopadowych Targach 
Książki w Krakowie wzięło udział po-
nad 400 wystawców. Kolejny raz został 
pobity rekord frekwencji – Targi odwie-
dziło blisko 30 tysięcy osób. Ranga tej 
imprezy nie podlega najmniejszej dys-
kusji. 14. edycja upłynęła oczywiście 
pod znakiem spotkań z autorami. Odby-
ło się ich w sumie ponad 400. Na stoi-
sku Podkarpackiego Instytutu Książki 

i Marketingu swoje „Legendy. Krosno 
i okolice” podpisywał krośnieński poeta 
Jan Tulik. 
Autor powiedział nam - Targi książki 
w Krakowie to osobliwe święto. Spot-
kałem się wieloma kolegami po piórze, 
z Olgą Tokarczuk, Andrzejem Stasiu-
kiem, Wandą Chotomską… nie zliczę 
wszystkich, wspaniałych ludzi, w tym 
znanych postaci z UJ, wśród których 
większość to znajomi, bliscy, przyjacie-
le. Na przykład po ćwierćwieczu spotka-
łem poetkę Kasię Suchcicką z Warszawy 

KROŚNIEŃSKIE LEGENDY NA KRAKOWSKICH TARGACH



(pracuje obecnie w TVP Kultura), pod-
pisywała swój szwedzko-polski tom, wy-
dany przez Podkarpacki Instytut Książ-
ki i Marketingu w Rzeszowie. Obok nas 
podpisywali swe zbiory wierszy (także 
wydanych przez ten Instytut) autorzy, 
którzy gościli przecież w krośnieńskiej 
bibliotece, np. ks. prof. Jan Sochoń (jego 
tom był ostatnio nominowany do NIKE), 
Jerzy Fą fara, Józef Kurylak, Jacek Na-
piórkowski, a Kamil Sipowicz (Kamil 
obiecał Krosno odwiedzić, to historia 
hippisów, filozof, poeta, muzyk związa-
ny z Korą). No i wspaniała młodzież! 
Nie spodziewałem się, że podpiszę kroś-
nianom z Krakowa chyba ze sto moich 
„Legend…” o Krośnie. To uskrzydla. 
Nadaje sens pisaniu. 

W. Turek

Od lewej: Jerzy Fą fara, ks. prof. Jan Sochoń  
i Jan Tulik, fot. archiwum.

9 listopada 2010r. w RCKP odbył się VII 
Międzyszkolny Konkurs Pieśni i Poezji 
Patriotycznej pod patronatem prezyden-
ta Krosna Piotra Przytockiego, zorga-
nizowany przez Szkołę Podstawową Nr 
8. W imprezie wzięło udział dziewięć 
krośnieńskich szkół podstawowych oraz 
dwa przedszkola miejskie nr 3 i nr 8.  
W kategorii „recytacja” I miejsce zdo-
była Adrianna Bukała, SP nr 5, II – Na-
talia Szweda, SP nr 7, III – Julia Tom-
kiewicz, SP nr 8. W kategorii „soliści” 
I miejsce Katarzyna Stachurska z SP nr 
4, II – Patryk Krupa, SP nr 8, III - Julia 
Pakula SP, nr 14. W kategorii „zespoły” 
I miejsce grupa wokalna, SP nr 14, II - 
zespół „Dysonansik” gr. starsza, SP nr 
4, III - zespół „Dysonansik” gr. młod-
sza, SP nr 4.

wt

Adrianna Bukała fot. W
. Turek

VII Międzyszkolny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej
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Marianna Kijanowska - poetka, prozaiczka i tłumacz-
ka, absolwentka filologii ukraińskiej. W 2003 r. była 
stypendystką Ministra Kultury RP (program Gaude Po-
lonia). Związana z tradycją poezji metafizycznej, autor-
ka siedmiu tomów wierszy, m.in. Knyha Adama (2004), 
Zwyczajna mowa (2005), Deszczo szchodenne (2008) 
oraz zbioru opowiadań Steżka wzdowż riky (2008). Tłu-
maczy poezję polską (m.in. wiersze Bolesława Leśmia-
na, Juliana Tuwima, Stanisława Barańczaka, Eugeniusza 
Tkaczyszyna-Dyckiego, Romana Honeta, Jacka Dehne-
la, neolingwistów warszawskich). Mieszka we Lwowie. 
W Polsce jej wiersze były drukowane w „Literaturze na 
świecie” i w „Studium”. Uczestniczyła w tegorocznej 
Jesiennej Biesiadzie Poetyckiej w RCKP.
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* * *
trochę miłości na koniuszkach palców
na koniuszku języka trochę miłości 
jak woda rozświetlona przez księżyc
ciało kobiety głębokie i błogie

masz jej więcej niż powinieneś
wydychasz powietrze
z życiem
z płucami

niemal się tułasz
niemal błądzisz
w poszukiwaniu ostatniego z ostatnich
zrywając poznajesz
wygryzasz ślad

przechodzisz przez nią doszczętnie
niczym litera przez wilgotny papier

na koniuszkach palców
na koniuszku języka

słodkie czerwone słone

coś

* * *
pierwszy raz 

to się stało
na peryferiach galicyjskiego miasteczka
kawa okazała się
za słodka

zapytałeś
o której godzinie
ona rozkwitła

ta jabłoń
nie wiedziałam 

a potem od czasu do czasu
znowu i znowu
wypytywałeś mnie

o której

i przysięgałam

nie wiem

nic
oprócz kawy tego wieczoru
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* * * 
wtedy
w nocy
koty zlizują
mleko z księżyca

ślady szorstkich języków
na tej glinie za tą chmurą

brama po ciemku
kobieta

rozumieją nie szczekają
ocierają się o nogi

ta chmura i te koty

czas na przeszłość
czas je pogłaskać
czas w ogóle
dlatego nikt ich nie woła

i kobiecie 
wtedy
w nocy
nie jest już tak zimno
jak naprawdę 

* * *
staram się być czysta

żeby popiół
był tylko popiołem

bez domieszek
bez niczego

obrączka
wybierze serce 

położy się na zetlałym 
to niezetlałe niezłoto
z mojej ręki

Obiter dictum
Ołence

1. 
słońce któremu nie wolno
zachodzić do pokoju
nocowało w tobie

było
wapienne i gliniane słońce
podnosiło się do podniebienia
wschodziło chryste 

świstawki ze szczyptą szeptu 
po coś

bielały

płótna

kobiety
za świstawki

oddawały
patrząc pod słońce

jajo świata
pisankę

ciało
pościelone

po tym

jarmarczne 
świstawki
łyżeczki pierniki

zostawały
do następnego jarmarku

do ranka

opr. W. Turek
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XXXII KROSNIEŃSKIE 
SPOTKANIA TEATRALNE

Fot. W.Turek 

Fot. W.Turek
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Kiedy poprosiłem Patrycję Domagal-
ską o zapoznanie czytelników Crosce-
ny ze swoją działalnością artystyczną, 
z przyjemnością przyjęła zaproszenie, 
chociaż podkreśliła, że jest dopiero na 
początku swojej drogi artystycznej. 
Jestem krośnianką, uczęszczałam do SP 
nr 14 równocześnie rozwijając swoje 
zainteresowania muzyczne w Ognisku 
Muzycznym, Prywatnej Szkole Umuzy-
kalniające; obecnie Prywatnej Szkole 
Muzycznej I i II st. PROMUSICA A.A. 
Munzbergerów i PSM I stopnia w Kroś-
nie. Postanowiłam ukończyć liceum mu-
zyczne, ogólnych egzaminów wstępnych 
nie musiałam zdawać, ponieważ byłam 
laureatką olimpiady z języka polskiego. 
Moją wrażliwość na muzykę ukierun-
kowała Dorota Skibicka, wspaniały pe-
dagog i przyjaciel, z którą do dziś mam 
kontakt. Studia muzyczne odbyłam 
w Akademii Muzycznej w Łodzi w kla-
sie klawesynu. Moje zainteresowanie 
muzyką dawną skierowałam głównie na 
muzykę kameralną, ale w Łodzi wydział 
ten dopiero się rozwijał. Postanowiłam 
czerpać wiedzę i rozwijać umiejętności, 
gdzie tylko miałam możliwość. Jeździ-
łam na kursy mistrzowskie, zaczęłam 
oczywiście od polskich: w Wilanowie 
i Krakowie. W 2002 roku zostałam sta-
żystką Academie Musicale de Villecroze 
we Francji, otrzymując stypendium na 
kurs mistrzowski. W 2003r. zostałam 
stypendystką Trondheim Ringve Muse-
um odbywając mistrzowski kurs w Nor-
wegii. 
W tych samych latach dwukrotnie brała 
udział w kursie w Haendel Akademie 
w Karlsruhe w Niemczech. W 2004 
roku wraz z zespołem została zakwa-

lifikowana do Innsbruck Sommer Aka-
demie w Austrii. Poznawała profeso-
rów, wspaniałych muzyków z czołówki 
światowej. W Polsce wtedy trudno było 
o dostęp do traktatów czy oryginalnych 
nut. Postanowiła kształcić się dalej. 
Zdała do Królewskiego Konserwato-
rium w Hadze, gdzie odbyła studia z za-
kresu muzyki solowej – klawesynu jak 
i muzyki kameralnej i basso continuo. 
Uzyskała dwa dyplomy: BMus i MMus 
(dyplom mistrzowski Master of Mu-
sic). Życie w Holandii, jak wspomina, 
nie było lekkie, sam klimat jest trudny, 
przez większość roku pada deszcz i jest 
wietrznie. Musiała też pracować, oczy-
wiście udało jej się uzyskać fundusze 
od kilku fundacji holenderskich, ale to 
nie wystarczało. Miała jednak szczęście 
uczyć dzieci gry na fortepianie i roz-
wijać swoje zdolności pedagogiczne. 
Dodaje, jak bardzo była z nich dumna, 
kiedy zorganizowała koncert na koniec 
roku szkolnego.
W tych trudnych chwilach oczywiście 
wracałam myślami do Krosna i dzieciń-
stwa, do swoich korzeni. Moje ugrunto-
wane wartości były ostoją zwłaszcza, że 
spotykałam ludzi z wielu stron świata 
z różnymi tradycjami i przyzwyczaje-
niami. W Holandii poznałam też wspa-
niałych przyjaciół, z którymi dzisiaj 
gram czy utrzymuję kontakt. Brałam 
udział w wielu projektach orkiestrowych 
prowadzonych przez wybitnych specja-
listów z zakresu muzyki dawnej, jak Ryo 
Terakado, Fabio Bonizzoni, Christina 
Pluhar, Elizabeth Wallfish. Równocześ-
nie odbyłam staż w Formation Pro-
fessionelle de Royaumont we Francji, 
pracując nad repertuarem francuskim 

ŻYĆ PIĘKNIE I PRZEKAZYWAĆ PIĘKNO
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(kantaty). Muzyka francuska stanowi 
główny trzon mojego repertuaru, uwiel-
biam muzykę z dworu Ludwika XIV i by 
lepiej zrozumieć zależność między tą 
muzyką i tańcem, który w tym czasie 
odgrywał bardzo ważną rolę, pobiera-
łam lekcje tańca barokowego. Mój cały 
plan studiów mistrzowskich opierał się 
o zależność między barokową muzyką 
taneczną a tańcem. 
W marcu tego roku Patrycja Domagal-
ska miała prezentację swoich badań na-
ukowych w Królewskim Konserwato-
rium w Hadze. Uczestniczyła w projek-
cie taneczno– muzycznym, w którym 
tancerze barokowi prezentowali ory-

ginalne choreografie z traktatów R. A 
Feuilleta czy P. Rameau. Występowali 
w wielu miejscach w Holandii. 
W 2007 roku postanowiła wraz z przy-
jaciółmi wysłać demo na Festiwal Mu-
zyki Dawnej w Utrechcie w kategorii 
fringe promujący młodych muzyków. 
Zostali zakwalifikowani i tak zaczęła 
się jej droga z zespołem Ensemble Ba-
rocum. W 2008 roku zostali wybrani 
na Fringe Festiwalu Muzyki Dawnej 
w Utrechcie. 
W tym samym roku wykonaliśmy w Pol-
sce program pasyjny. Gramy głównie 
muzykę francuską oraz muzykę sakral-
ną, ale też i Haendla, Purcella. Z więk-
szym składem wykonywaliśmy Stabat 
Mater Pergolesiego, które mam nadzie-
ję uda mi się kiedyś zrealizować też na 
Podkarpaciu oraz koncerty klawesy-
nowe Bacha czy Rameau. Nie zawsze 
jest łatwo zaprosić muzyków z zagra-
nicy, dlatego często współpracujemy 
z kolegami z naszych stron, tak było 
w przypadku ostatniego koncertu ze-
społu w ramach Karpackich Klimatów. 
Zawsze cieszę się grając w Krośnie, nie 
jest przecież jeszcze powiedziane jak 
moje życie potoczy się dalej i gdzie za-
mieszkam na stałe. Chciałabym również 
uczyć klawesynu, bardzo lubię dzieci 
i młodzież. Tutaj na Podkarpaciu nie 
ma jeszcze ośrodka, w którym jest taka 
klasa, w ogóle mało się dzieje jeśli cho-
dzi o tę dziedzinę muzyczną, ale myślę, 
że z pomocą władz, przyjaciół, meloma-
nów i zainteresowanych uda mi się zrea-
lizować kilka pomysłów. W tym miejscu 
chciałabym gorąco podziękować mojej 
rodzinie za wsparcie i pomoc, którymi 
mnie obdarzają oraz mojemu narzeczo-
nemu. Nie są muzykami, dlatego tym 
bardziej cenię sobie ich wiarę w moje 
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przedsięwzięcia. To niesamowicie waż-
ne być kochaną i mieć oparcie w swoich 
bliskich.
Życie muzyka – jak powiedziała - nie 
jest łatwe, ale jakże piękne. Często 
wspomina godziny ćwiczeń przy in-
strumencie czy stresujące egzaminy, 
których nigdy nie lubiła. Kiedy jed-
nak po koncercie ma uczucie, że pub-
liczność jest zadowolona i rozumie co 
chciała przekazać, to czuje wtedy dumę 
i radość. Wystarczy jakaś łezka w oku, 
szczere podanie ręki i gratulacje czy 
po prostu aplauz. Poznawanie nowych 
miejsc i ludzi jest zawsze bardzo war-
tościowe i pouczające. 
Nawiązuję do tego, że mam bardzo silne 
związki z Krosnem. Poza rodziną wciąż 
utrzymuję przyjaźnie, są to szczere zna-
jomości, pomimo tak odległych miejsc 
jak Manchester, Haga czy Amsterdam. 
W 2009 roku Patrycja Domagalska 
otrzymała stypendium twórcze Ministra 
Kultury, a w tym roku Marszałka Wo-
jewództwa Podkarpackiego. Stara się 
nawiązywać kontakty z ośrodkami mu-
zycznymi propagując muzykę dawną. 
W kwietniu tego roku po przesłucha-
niach konkursowych w Luksemburgu 
została zaproszona do składu orkiestry 
European Union Baroque Orchestra 
(Barokowa Orkiestra Unii Europejskiej) 
reprezentując Polskę na arenie między-
narodowej. Warto podkreślić, że jest 
pierwszą Polką - klawesynistką, która 
gra w tej orkiestrze. Odbywa z nimi pięć 
tournee z różnym programem wystę-
pując na ważnych festiwalach i seriach 
koncertowych w Europie, pracując pod 
kierunkiem legendarnych muzyków: 
Tona Koopmana i Larsa Mortensena. 
Dotychczas koncertowali w: Luksem-
burgu, Francji, Niemczech, Austrii, 

Słowacji, Portugalii, Serbii, Macedonii, 
Malcie, Polsce (Łódź) i na Łotwie. Takie 
doświadczenie uważa za bardzo cenne 
nie tylko ze względu na własny rozwój 
zawodowy, ale też ze względu na wybór 
przyszłych priorytetów. 
Życie na walizce może być wspaniałą 
przygodą o ile nie zasłania innych celów. 
Dla mnie muzyka sama w sobie nie może 
być celem, jest najwspanialszą ze sztuk, 
ale służy do przekazywania piękna. Być 
może dlatego poznając muzyków innych 
narodowości można wykorzystać język 
muzyczny i wrażliwość, aby się poro-
zumieć. Kiedyś zapytano mnie dlaczego 
nie chciałam zostać w Holandii. Myślę, 
że takie pytania stawiają głównie osoby, 
które za granicą dłużej nie żyły. Ja bar-
dzo tęskniłam za rodziną i rodzinnymi 
stronami, za klimatem, piękną polską 
jesienią, za słowiańską wrażliwością. 
Nigdy nie chciałam żyć poza Polską 
na stałe. Jestem pewna, że można tu-
taj dużo zdziałać dla ludzi, którzy tak 
bardzo potrzebują piękna. Podróże to-
warzyszyły mi w zasadzie od dziecka, 
wakacje z rodziną, wiele wyjazdów ze 
scholą i chórem, później studia, kursy 
i koncerty. Czasem moja mama wspomi-
na, że w zasadzie rzadko byłam w domu, 
nawet na wakacjach. Na koniec tych 
wspomnień chciałabym zacytować F. 
Nietschego „Życie bez muzyki byłoby 
błędem”.
Życzę czytelnikom Crosceny spełnienia 
marzeń i odnajdywania piękna w muzy-
ce.
Dziękuję za podzielenie się z nami „sen-
tymentalnymi powrotami” do Krosna 
oraz fascynujące przywoływanie dźwię-
ków muzyki danej. 

Wacław Turek
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Edward Marszałek 
PODKARPACKIE BALLADY
O DRZEWACH
Książka zawiera opowieści o 20 gatun-
kach drzew rosnących w lasach naszego 
regionu. Prócz tych o najbardziej popu-
larnych: buk, jodła, sosna czy dąb, za-
mieszczono też „ballady” o jarzębinie, 
daglezji i limbie, a także o kłokoczce 
południowej, która jest wprawdzie 
krzewem, ale w kulturze Podkarpa-
cia zajmuje szczególne miejsce. Każdy 
z rozdziałów daje nie tylko wiedzę bota-
niczną i leśną, ale wskazuje również na 
kulturotwórczą funkcję poszczególnych 
gatunków. Dodatkowo zamieszczono 
rozdział autorstwa Hanny i Romana Re-
szelów z Uniwersytetu Rzeszowskiego 
poświęcony najokazalszym drzewom 
województwa podkarpackiego. 
Wydawca: RS DRUK

Dorota Jaworska, 
Małgorzata Żurecka
DWUGŁOS LIRYCZNY
W każdym krótkim zapisie odczytujemy 
tajemnice: istotę jednego oddechu, jed-
nego uderzenia serca, błysk jednej my-
śli. To nie spojrzenie na obraz. Nie. To 
zapis bólu. Bólu, że świat jest… taki, jak 
jest… Zapis rytmu krwi, która płacze. 
Tajemnica (opisana, więc widna) lirycz-
nych przeżyć, zamknięta w niezwykle 
oszczędnych słowach. Co wynika z tego 
opisu najgłębszych przeżyć? Tylko my 
odczytamy. (…) Chciałbym przytoczyć 
stare rozmyślania: „Odśrodkowa i do-
środkowa siła poezji?”. W każdej żywej, 
większej całości te dwa kierunki razem 
istnieć muszą- ich harmonia zowie się 
życiem… tak napisał Wojciech Siemion 
w ostatnim w swoim życiu posłowiu. 
Książka jest opatrzona fotografiami Sta-
nisława Materniaka. 
Wydawca: Muzeum Jadwigi i Wojciecha 
Siemionów w Petrykozach
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Zdzisława Górska
PRZYLĄDKI MOJEJ NADZIEI
Wydając książkę chciałam połączyć 
echa przeszłości wyjazdów „za chle-
bem” zapamiętane z opowiadań ro-
dzinnych z moimi wspomnieniami 
z dzieciństwa, młodości i dorosłości. 
Chciałam także połączyć bez upiększeń 
dwa światy rozdzielone Atlantykiem, 
rodzinnie związane z sobą do dziś – pi-
sze autorka. Pisarski talent Z. Górskiej 
wyróżnionej Złotym Piórem, zdaje się 
sięgać do literackiego widnokręgu do-
tychczas nieprzeniknionego, jest oliw-
ną lampką powstałą w Strzyżowie, jak 
niegdyś Les Miserables Victora Hugo 
w Paryżu – (…). Piszę tak, gdyż całość 
to nie tylko świadectwo sztuki rzemio-
sła, które antyczni Rzymianie zaliczali 
do ars, ale jest dowodem mistrzostwa 
w słowie - ze wstępu dr. Józefa Janow-
skiego.
Wydawnictwo Ruthenus Krosno

Bronisława Betlej
OBUDZIĆ ANIOŁY 
– POSKROMIĆ DEMONY
W książce znajdziemy nie tylko ślady 
ważnych pytań, ale także próby odpo-
wiedzi. Opisywane są prawdy najprost-
sze, niby banalne, ale przecież w migot-
liwości współczesnego świata pogubio-
ne, niedostrzegalne. Ważnym bohaterem 
opisywanych wierszy jest czas. Choć 
bezwzględnie naznacza byty przemija-
niem, nie jest opisywany z chęci zemsty. 
Jest w tym geście wiele łagodności, zro-
zumienia i pogodzenia. Choć odchodze-
nie jest bolesne, to opisywana postawa 
może wynikać ze świadomości, że jed-
nak coś zostaje, jakiś ślad, urywek, flesz 
w pamięci - pisze we wstępie Dariusz 
Pachocki.
Wydawnictwo AA Kraków
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23 października br. w Opatowie odbył 
się Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Ta-
lenty”, w którym brali udział młodzi, 
utalentowani piosenkarze z całej Polski. 
Spośród 160 uczestników Festiwalu jury 
wyłoniło zwycięzców w czterech kate-
goriach wiekowych. Wśród laureatów 
znalazła sie młodzież ze Studia Piosen-

ki SWING z Regionalnego Centrum 
Kultur Pogranicza w Krośnie: Michał 
Stryczniewicz zdobył I nagrodę w kat. 
klas IV - VI, Aleksandra Dalmata II 
nagrodę w kategorii gimnazja, Klaudia 
Szeliga wyróżnienie w kategorii do 25 
lat. Wszyscy pracują pod kierunkiem 
Lucyny Durał.

Kolejny sukces Studia Piosenki Swing

Nagroda Prezydenta Krakowa
XI Festiwal Dzieci i Młodzieży „Tęczo-
we Piosenki Jana Wojdak” to ogólnopol-
ski festiwal, przez który corocznie prze-
wija się kilka tysięcy dzieci i młodzieży. 
Początkowo był to festiwal obejmujący 
zasięgiem Małopolskę, jednak zainte-
resowanie chętnych do wzięcia udziału 
w nim, jak również ośrodków kultury 
chętnych do organizacji z różnych stron 
Polski, wymusiło na inicjatorze rozsze-
rzenie go na cały kraj. W ten sposób 

zrodził się w Krakowie ogólnopolski 
festiwal dla dzieci i młodzieży. I właś-
nie na tym krakowskim Festiwalu Alek-
sandra Dalmata ze Studia Piosenki 
SWING otrzymała Nagrodę Prezydenta 
Miasta Krakowa oraz zaproszenie do 
udziału w koncercie organizowanym 
przez Urząd Miasta Krakowa na Małym 
Rynku w Krakowie w dniu 2 maja 2011 
roku.

ab

W IV Ogólnopolskim Konkursie Foto-
graficznym „Polskie Ogrody” o Puchar 
Burmistrza Miasta Konstantynowa 
Łódzkiego I nagrodę otrzymał Tomasz 
Okoniewski za pracę „Mój podkarpa-

cki ogród – strażnik poranka”. Autor 
już wielokrotnie zdobywał nagrody 
i wyróżnienia w wielu konkursach ogól-
nopolskich. Jest członkiem Fotoklubu 
RCKP. 

Nagrodzona fotografia

Krośnieński „Kopernik” zgarnął całą pulę
Niebywały sukces odnieśli młodzi pro-
zaicy z krośnieńskiego „Kopernika” 
w XVIII edycji konkursu Rzeszow-
skich Dni Kultury Szkolnej. Konkurs 
obejmuje wszystkie szkoły ponadpod-
stawowe województwa podkarpackie-
go. Uczestniczący w nim uczniowie 
pracują pod opieką nauczycieli. Hono-
rowane są poezja, proza oraz fotografia 
i recytacja. – Proza to już wyższy sto-
pień wtajemniczenia warsztatowego, 

Krosno zgarnęło całą pulę nagród, 
gratuluję; i przypomnę – prace są ko-
dowane, jury nie miało żadnych szans 
wiedzieć wcześniej, kto i jaka szko-
ła kryją się pod godłem przysłanej do 
nas pracy, gratuluję dr Zofii Barteckiej 
z krośnieńskiego „Kopernika”, która 
opiekowała się tegorocznymi laureata-
mi, ale jak pamiętam – także laureatami 
z lat wcześniejszych – powiedział Ma-
rek Pękala, juror konkursu.
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W dziedzinie prozy trzy pierwsze nagro-
dy zdobyli uczniowie z I LO w Krośnie, 
kolejno: Szymon Brabasz za „Czecho-
słowacką pralkę”, Joanna Hanus za „I 
była Ryfka” oraz Katarzyna Szepelak za 
utwór „Lalki”. Wszystkimi laureatami 
opiekuje się polonistka dr Zofia Barte-
cka, która ma w swym pedagogicznym 
dorobku rekordową ilość laureatów olim-
piad polonistycznych, w tym na szczeblu 
ogólnopolskim.
Krosno może poszczycić się także in-
nymi laureatami w tym konkursie. 
W dziedzinie poezji przyznano III na-
grodę Darii Bełch (pod opieką Doroty 

Baczyńskiej) z Katolickiego LO. Wyróż-
nienie przypadło Marii Wodeckiej (ZSP 
nr 5, pod opieką Barbary Kurowskiej), a 
wiersz Jana Kluzy (pod opieką Z. Barte-
ckej). Komisja poleciła do druku, także 
jako formę wyróżniania. 
Zaznaczyła się w tym konkursie rów-
nież fotografia. Karolina Nitka zajęła 
I miejsce (opiekunem jej jest Gertruda 
Dynowska – Trybus, polonistka, teatro-
log). Paulina Mezglewska natomiast zo-
stała wyróżniona w dziedzinie recytacji 
wiersza C.K. Norwida – także z I LO 
w Krośnie (uczennica Z. Barteckiej).

W. Turek

P
O

L
E

C
A

M
Y 23 listopada godz.11.00 i 18.00, RCKP

„Zbrodnia i kara” wg H. Hoffmana 
Teatr Figur w Krakowie
Spektakl lalkowy dla dzieci i dorosłych

26 listopada, godz.19.00
Andrzejki w artKinie

26 – 29 listopada 
III Karpacka Biesiada 2010
Spotkanie Miłośników Karpat Wschod-
nich Górskie inspiracje
Zawadka Rymanowska 
www.karpatywschodnie.pl
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28 listopada godz.18.00, RCKP
Wieczór Andrzejkowy
„Kto me usta całuje, ten śni”

5 grudnia, godz.17.00, RCKP
„Pinokio” - mikołajkowy rodzinny spek-
takl - Teatru „Maska” w Rzeszowie

12 grudnia, godz.17.00, RCKP
„Baśń krośnieńska” 
widowisko na zakończenie projektu 
„Łączymy pokolenia” w wykonaniu ze-
społów artystycznych z Krosna
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16 – 17 grudnia, RCKP
16 Przegląd Wieczorów Rozrywkowych 
„Blaga”

19 grudnia, godz.11.00 -17.00, RCKP
Kiermasz świąteczny-stoły z tradycyj-
nymi potrawami, stroiki, ozdoby, ręko-
dzieło artystyczne

Cmentarze, których fotografie można 
zobaczyć w krośnieńskiej Galerii to 
miejsca, do których przychodzimy na 
zawsze pożegnać najbliższych bądź zna-
jomych. Zwykle potem odwiedzamy ich, 
w skupieniu krocząc alejkami. Mijamy 
miejsca spoczynku ludzi rozmaitych za-
wodów i powołań, postaci zasłużonych 
i zwyczajnych. Zostają po nich nagrobki, 
niemi świadkowie epoki, w której żyli. 
Każda wizyta w tym swoistym mieście 
zmarłych każe nam zamyślić się nad 
ludzkim losem i zastanowić również 
nad sobą. Oczekujemy, że zwiedzający 
tę wystawę przyjmą fotografie nie tylko 
jako „memento mori”, ale jako dokument 
czasów minionych i współczesnych. Na 
wystawie zobaczymy fotografie Tomasza 
Kasprzyka z Jasła, Roberta Kubita, Mar-
ka Głowińskiego, Jacka Wnuka, Krzysz-
tofa Antosza oraz słuchaczy kierunku 
fotografia Państwowego Pomaturalnego 
Studium Kształcenia Animatorów Kul-
tury i Bibliotekarzy w Krośnie.
Tomasz Kasprzyk – artysta fotografik, 
dokumentalista, jaślanin. Członek Kry-
nickiego Towarzystwa Fotograficznego 
oraz Nieformalnego Stowarzyszenia Ja-
sielskich Artystów Plastyków PLAJA. 
W 2009 roku odbyła się jego autorska 
wystawa „225 lat jasielskiej nekropo-
lii”. W tym samym roku otrzymał wy-

różnienie w III Światowym Konkursie 
Fotograficznym we Wrocławiu „Wiary 
i wierni tego świata”

Marek Burdzy

16 listopada- 10 grudnia
„Nekropolie – jasielska i krośnieńska ” - wystawa fotografii

Pieta -cmentarz w Jaśle fot. T. Kasprzyk
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Dudarz huculski

MUZEUM PODKARPACKIE

18 listopada br. odbył się „Wieczór hu-
culski” poświęcony górom, muzyce, 
nazewnictwu, zwyczajom i etnografii 
Huculszczyzny.
Huculi to grupa etniczna pochodzenia 
ruskiego i wołoskiego, zamieszkują-
ca ukraińską i rumuńską część Karpat 
Wschodnich: Gorgany, Czarnohorę, Świ-
dowiec, Połoniny Hryniawskie, Beskidy 

Pokucko-Bukowińskie i część Karpat 
Marmaroskich. Jest to obszar górski, 
niezwykle malowniczy o bardzo cieka-
wej kulturze i skomplikowanej historii. 
Ludność ta posługuje się gwarą hucul-
ską, mową z grupy karpackich języków 
ruskich, blisko związanych z językiem 
ukraińskim.
Jako grupa etnograficzna szczególnie 
wyróżniająca się spośród górali karpa-
ckich była obiektem zainteresowania 
polskiej inteligencji, elit umysłowych 
i artystycznych już od końca XVIII w. 
Na przełomie XIX i XX w. ku kulturze 
huculskiej zwrócili się pisarze i artyści, 
zarówno Polacy, jak i Ukraińcy. 
O hucułach opowiadała epopeja Stani-
sława Vincenza „Na wysokiej połoni-
nie”. Huculszczyzna doczekała się odbi-
cia w dziełach licznych malarzy: Axen-
towicza, Sichulskiego, Jarockiego, Dę-
bickiego, Pautscha, Obsta i innych. Dla 
twórców ze Lwowa i Galicji Wschodniej 
Huculszczyzna i pasmo górskie Czar-
nohory było tym, czym Podhale i Tatry 
dla środowiska krakowskiego i reszty 
Polski
Początki osadnictwa na tym terenie się-
gają czasu neolitu. Od średniowiecza 
pasterze z Wołoszczyzny ze stadami 
owiec i kóz zaczęli zasiedlać te tereny. 
Ślady pochodzenia rumuńskiego zna-
leźć można w nazwach miejscowości 
i gór, budownictwie, strojach ludowych 
i nazwach pospolitych. Na te obszary 
napłynęli Rusini wypierani przez na-
jazdy mongolskie. Prawosławna wspól-
nota obu grup doprowadziła do zlania 
się i wytworzenia się jednej opartej na 
języku ruskim z domieszką rumuńską, 
węgierską i polską. 
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Do połowy XIV w. obszar Czarnohory 
i jej podnóży należał do Rusi Halickiej. 
Od czasów króla Kazimierza Wielkiego 
Huculszczyzna znajdowała się w ob-
rębie Rzeczpospolitej. Po I rozbiorze 
Polski weszła w skład monarchii au-
striackiej. W okresie międzywojennym 
znalazła się w Polsce. Po 17 września 
1939 r. w wyniku wkroczenia wojsk 
sowieckich Huculszczyna definitywnie 
przestała należeć do Polski.
Huculi stanowią niespotykaną miesza-
ninę antropologiczną i kulturową. Moż-
na spotkać wśród nich typy ukraińskie, 
węgierskie, polskie, rumuńskie, a nawet 
cechy tureckie, tatarskie czy wresz-
cie cygańskie i ormiańskie. Mieszanka 
krwi, niezależność, jaką dają góry, ko-
czowniczy tryb życia, ukształtowały lud 
pełen romantyzmu, pierwotnej szlachet-
ności, poczucia honoru i dumy. Hucuł 
od narodzenia żył w świecie magii, wie-
rzeń i demonów. Lasy, połoniny i potoki 
zaludniały różnego rodzaju złe siły. 
Człowiek mógł się przed nimi bronić za-

klęciem, zielem i modlitwą. To wymie-
szanie ludnościowe i językowe, a także 
obyczajowe, spowodowało, że folklor 
huculski stał się wyjątkowo bogaty. Do-
minują w nim związane z pasterstwem 
elementy wołoskie oraz ukraińskie 
i polskie.
Tradycje, obyczaje, świadomość włas-
nej odrębności były na tyle silne, że 
w dużej części przetrwały największy 
kataklizm, jaki dotknął te ziemie po II 
wojnie światowej - komunizm. Hucuł 
zawsze miał duszę wolnego człowieka, 
a takie poczucie wolności dawały góry, 
dzika przyroda i poczucie własnej od-
rębności. Badacz Pokucia i Huculszczy-
zny Włodzimierz Szuchiewicz końcem 
XIX w. pisał ...„ten Hucuł dla którego 
koń i strzelba były do niedawna nieod-
stąpionymi towarzyszami – ten Hucuł, 
który z dźwiękiem swej trembity wita 
na połoninie wschodzące słońce i żeg-
na nią towarzysza złożonego do grobu 
– stanie się rychło mityczną postacią”.

Robert Kubit

Muzeum Podkarpackie w Krośnie po 
raz kolejny podejmuje inicjatywę or-
ganizacji naukowej konferencji arche-
ologicznej. Odbędzie się ona w dniach 
24 - 25 listopada 2010 r. i stanowić 
będzie ciąg dalszy konferencji organi-
zowanej w roku poprzednim dotyczącej 
transkarpackich kontaktów kulturowych 
w epoce kamienia, brązu i wczesnej 
epoki żelaza. Tematem tegorocznej kon-
ferencji będą Transkarpackie kontakty 
kulturowe w okresie lateńskim, rzym-
skim i wczesnym średniowieczu. Za-
interesowanie problematyką transkar-
packich kontaktów kulturowych od 

Konferencja archeologiczna

czasów pradziejowych po czasy wczes-
nego średniowiecza przerosło oczeki-
wania organizatorów, toteż zaistniała 
konieczność chronologicznego rozbicia 
tematyki. W tegorocznej konferencji 
udział wezmą badacze z Polski, Słowa-
cji oraz Ukrainy. Konferencja odbędzie 
się w salach Muzeum Podkarpackiego 
w Krośnie. Mamy nadzieję, że podobnie 
jak w przypadku poprzednich konfe-
rencji, stanie się ona przyczynkiem do 
żywej dyskusji oraz pogłębienia naszej 
wiedzy nad powyższą problematyką.

Tomasz Leszczyński
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W środę 15 września 2010 r. w auli 
głównej Podkarpackiej Szkoły Wyższej 
w Jaśle odbyła się uroczysta premiera 
filmu dokumentalnego pt. „Trzcinica 
– Karpacka Troja”. Obraz w reżyserii 
Zdzisława Cozaca opowiada historię 
jednego z najstarszych i najpotężniej-
szych grodów obronnych w Polsce li-
czącego ponad 4000 lat i stanowiącego 
wielki fenomen archeologiczny w skali 
Europy! Niespotykane połączenie nowo-
czesnej sztuki filmowej z edukacyjnymi 
walorami obrazu dokumentalnego dało 
niezwykle atrakcyjny efekt końcowy 
odpowiadający najlepszym światowym 
produkcjom dokumentalnym znanym 
z takich kanałów jak Discovery czy Na-
tional Geographic. 
W trakcie produkcji dokumentu przez 
plan filmowy przewinęło się kilkadzie-
siąt osób. Byli wśród nich naukowcy, 
odtwórcy dawnych rzemiosł, człon-

Nowoczesny film o prastarym grodzisku
kowie bractw rycerskich oraz pra-
cownicy Muzeum Podkarpackiego 
w Krośnie. Ekipa filmowa gościła zaś 
w Trzcinicy, Krośnie i w Nižnej Myšli 
w Słowacji. Zdjęcia do filmu trwa-
ły łącznie niemal miesiąc, resztę prac 
nad obrazem wypełniła żmudna praca  
w studio, w tym m.in. tworzenie wir-
tualnych rekonstrukcji prezentujących 
w niezwykle sugestywny sposób ory-
ginalny wygląd grodu w różnych epo-
kach i fazach rozwoju. Są to pierwsze 
w Polsce rekonstrukcje komputerowe 
wykonane w technologii HD.
Pierwszą stacją telewizyjną, która poka-
zała „Trzcinicę – Karpacką Troję” była 
TVP Historia. Emisja miała miejsce 20 
września 2010 r. Dokument z pewnością 
będzie można zobaczyć jeszcze kilka-
krotnie tej jesieni na antenach różnych 
kanałów telewizyjnych. Informacje 
o emisjach będą publikowane na bie-

Skansen Archeologiczny Karpacka Tro-
ja, stanowiący oddział Muzeum Pod-
karpackiego w Krośnie, to nowoczesna 
placówka muzealna powstała w Trzcini-
cy k. Jasła. Odkryto tu jedną z najstar-
szych i najpotężniejszych w Polsce osad 
obronnych z początków epoki brązu li-
czącą ponad 4000 lat oraz monumental-
ne grodzisko wczesnośredniowieczne. 
Łączna liczba zabytków znalezionych 
w Trzcinicy przekracza 160 tys.! 
Skansen Karpacka Troja zajmuje po-
wierzchnię 8 ha. Na jej terenie znajdu-
je się ponad 150 m zrekonstruowanych 
wałów obronnych, 18 zrekonstruowa-
nych chat oraz 2 bramy prowadzące do 
grodu. Karpacka Troja oprócz wyjąt-

kowej wędrówki w przeszłość oferuje 
także nowoczesność – w pawilonie wy-
stawowym o powierzchni ponad 1800 
m2 mieścić się będą najwyższej klasy 
ekspozycja muzealna, komfortowa sala 
konferencyjna, multimedialna sala lek-
cyjna dla uczniów, przytulna „Salka 
Małego Odkrywcy” przeznaczona dla 
najmłodszych oraz zaplecze gastrono-
miczne. Karpacka Troja to miejsce nad 
którym unosi się duch przeszłości osa-
dzony w realiach muzealnictwa na mia-
rę XXI wieku. Tu skrzyżowały się losy 
dwóch wspaniałych kultur, dwóch odle-
głych epok, dzisiaj krzyżujące się one 
z nowoczesnością. 

O KARPACKIEJ TROI
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żąco na oficjalnej stronie internetowej 
Skansenu Archeologicznego Karpacka 
Troja w Trzcinicy (www.karpackatroja.
pl). Tam też uruchomiono specjalną za-

kładkę poświęconą „Trzcinicy – Karpa-
ckiej Troi”, która zawiera szczegółowe 
informacje o filmie.

Od połowy października trwa popowo-
dziowy remont Skansenu Archeologicz-
nego Karpacka Troja w Trzcinicy. Po-
trwa on do grudnia 2010 r. W czerwcu 

przyszłego roku obiekt ma zostać udo-
stępniony turystom.
W czerwcu br. niemal gotowy do otwar-
cia Skansen, podobnie jak znaczna część 

Trwa remont Karpackiej Troi

Prace rem
ontow

e po pow
odzi
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MUZEUM RZEMIOSŁA

Muzeum Podkarpackie w Krośnie prag-
nie zaprosić wszystkich  zaintereso-
wanych wczesnym średniowieczem do 
udziału w grupie rekonstrukcyjnej po-
wstającej przy Skansenie Archeologicz-
nym Karpacka Troja w Trzcinicy. Chęt-

nych prosimy o kontakt pod numerem 
telefonu 662 076 654 lub 508 916 448. 
Serdecznie zapraszamy!
Przyłącz się do nas! Dotknij przeszło-
ści... Zostań Karpackim Trojaninem!

Drodzy miłośnicy historii!

Ekspozycja włączona została w obręb 
wystawy stałej - nie tylko uzupełniając 
ją tematycznie, ale prezentując i akcen-
tując ważny rozdział w historii lokalne-
go rzemiosła, związany z życiem i kul-
turą dawnej społeczności łemkowskiej. 
Jej zorganizowanie jest efektem współ-
pracy Muzeum Rzemiosła z Muzeum 
Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. 
Łemkowie, poprzez swoją odrębność, 
język, religię, zwyczaje, muzykę, stroje 
stworzyli bogatą kulturę, która nadała 
im wyrazisty charakter i odróżniła od 
innych grup etnicznych. 

Na wystawie można zapoznać się z ich 
życiem codziennym, kulturą i sztuką. 
Oprócz tradycyjnych wyrobów rzemieśl-
niczych używanych w gospodarstwie 
prezentowany jest strój łemkowski, trady-
cje wyrobu tkani, hafciarstwo, koronkar-
stwo czy tradycyjne ozdoby i biżuteria. 
Łemkowski folklor cechowała duża 
różnorodność czego przykładem bę-
dzie bardzo bogata twórczość lokalnych 
gawędziarzy z dominującymi w niej 
pieśniami lirycznymi, obrzędowymi 
i historycznymi. Słuchając muzyki 
łemkowskiej będzie można przeczytać 

5 listopada – 7 stycznia
 Łemkowie w historii i kulturze Karpat

Jasła i regionu, został dotkliwie znisz-
czony przez powódź. Zniszczeniu uległ 
teren parku archeologicznego – pawilon 
wystawowy, rekonstrukcje wiosek z epo-
ki brązu i wczesnego średniowiecza, a 
także obejście obiektu.
W chwili obecnej w Karpackiej Troi 
intensywnie pracuje ok. 100 osób. Od-
budowa Skansenu obejmuje gruntowny 
remont zniszczonego w czasie powodzi 
terenu parku archeologicznego z pawi-
lonem wystawowym i rekonstrukcjami 
wiosek z epoki brązu i wczesnego śred-
niowiecza. Prace remontowe zakończyć 
się mają jeszcze przed Świętami Bożego 
Narodzenia 2010 r. 

W kolejnych miesiącach trwać będzie 
ponowne wyposażanie obiektu oraz 
jego przygotowanie do otwarcia, w tym 
przede wszystkim montaż ekspozycji 
w pawilonie wystawowym. Otwar-
cie obiektu zaplanowano na 2 połowę 
czerwca 2011 r. 
Postępy w pracach remontowych oraz 
w przygotowywaniu Skansenu do ot-
warcia śledzić można poprzez oficjal-
ną stronę internetową Karpackiej Troi 
www.karpackatroja.pl, gdzie na bieżąco 
publikowane będą wszelkie informacje. 

Dawid Iwaniec
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KROśNIEńSKA BIBlIOTEKA PUBlICZNA

Poezja z kryształków
Jacek Gutorow, znakomity poeta 
i krytyk literacki, gościł w Saloniku 
Artystycznym Krośnieńskiej Biblio-
teki Publicznej 27 października br..  
- Dlaczego Jacek Gutorow? Bo jest to 
poeta, w którym współistnieje trzech 
poetów: etyk, intelektualista, ekspery-
mentator - takimi słowami rozpoczyna 
się laudacja pióra poety, prozaika i kry-
tyka literackiego Grzegorza Kociuby, 

w związku z wręczeniem Jackowi Gu-
torowowi Nagrody Nowej Okolicy Poe-
tów za 2009 rok (ogólnopolskie pismo 
literackie wydawane w Rzeszowie). 
W dalszej części laudacji Kociuba za-
znaczył, że poeta Gutorow równie 
świetnie wypowiada się za pomocą ese-
ju i szkicu literackiego, także w prze-
kładach. Gutorow jest bowiem ważnym 
w palecie polskich translatorów auto-

wybrane legendy, baśnie, opowieści 
historyczne, a także przysłowia, przy-
powieści, wiersze, przekazywane z ust 
do ust przez pokolenia. Ważnym ele-
mentem w życiu Łemków była również 
religia. Pomimo wielu dziejowych tra-
gedii, które niejednokrotnie uniemoż-
liwiały praktykowanie w swojej wie-
rze, pozostali oni wierni wschodniemu 
obrządkowi, nabożeństwom w języku 
cerkiewnosłowiańskim i „staremu sty-

lowi”, czyli kalendarzowi juliańskiemu. 
Na wystawie zaprezentowane zostały 
ikony oraz ornaty zachowane z nieist-
niejącej już cerkwi w Zyndranowej. 
Współcześnie Łemkowie stanowią grupę 
ludności zróżnicowaną pod względem 
społecznym, religijnym i narodowym. 
Kultywują tradycję przodków oraz roz-
wijają własną kulturę i sztukę.

Marta Rymar
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towego malarstwa - jest pełen szczegó-
łów wydobytych ze światła, detali wy-
raziście określających ów obraz. Czę-
sto przedstawiony detalicznie szczegół 
przekonuje czytelnika do intencji autora. 
Niekiedy jego poetycki obraz zda się być 
utkany mozaikowo z przezroczystych 
kryształków.
W czasie dyskusji padały również pyta-
nia o istotę krytyki literackiej dziś, kie-
dy krytyka często tonie w medialnym 
szumie reklam - nie omijając reklam 
książki nazywanej „czytadłem”. Pytano 
także o jego inspiracje muzyką, malar-
stwem. Gutorow nie tyle odpowiadał, 
co włączał się w nurt tej dyskusji. Wy-
powiadając się na temat eksperymentów  
w poezji, niemal powtórzył swoją 
wypowiedź z wywiadu udzielonego 
Beacie Zarembie dla „Tygodnika Po-
wszechnego”: Eksperymenty awangar-
dowe są często bardzo staroświeckie.  
Są bowiem wiersze, które imitują awan-
gardowość, w istocie są to swoiste mu-
tacje dawno przebrzmiałych pomysłów. 
Podobnie jak z faktem, że istnieją także 
Zimne, wykalkulowane wiersze (tytuł 
jednego z utworów Gutorowa).
Jacek Gutorow - poeta, krytyk litera-
cki, eseista, laureat m.in. Nagrody im. 
Ludwika Frydego, urodził się w Grod-
kowie, mieszka w Opolu, pracuje na 
Uniwersytecie Opolskim. Debiutował 
w 1992 r. w „NaGłosie”. Jest autorem 
pięciu zbiorów wierszy i czterech ksią-
żek krytycznych.
Było to ostatnie ze spotkań z cyklu In-
spiracje Literackie - promocja literatury 
najnowszej realizowanych w 2010 roku 
w KBP w ramach Programu Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go.

Jan Tulik

rem przekładów liryki poetów brytyj-
skich i amerykańskich.
- To fascynujący skok naprzód w poezji 
Jacka Gutorowa, niesamowite - wyznał 
w telefonicznej rozmowie ze mną poeta 
Jacek Napiórkowski, redaktor naczelny 
Nowej Okolicy Poetów, który zamieścił 
jego wiersze w 32. numerze NOP. Na-
grodę NOP materialnie (estetycznie jed-
nak!) wyraża statuetka z brązu, autor-
stwa rzeźbiarza Macieja Syrka - artysty 
i światowca z Krosna.
Jacek Gutorow na początku spotkania 
zaprezentował kilka wierszy, w tym naj-
nowszych, jeszcze niepublikowanych. W 
trakcie dyskusji autor wyznał, że niezbyt 
chętnie bierze udział w tego typu spotka-
niach, że czytając wiersze zwraca uwagę 
na intonację - sposób werbalizowania 
wiersza ma dla niego bardzo istotne zna-
czenie. Czytelnicy prezentowane wiersze 
przyjęli z prawdziwym uznaniem. Pod-
kreślali, że w pewnego rodzaju prostocie 
frazy wiersza kryje się głęboki sens.
Gość wyznał, że w poezji unika abs-
trakcji, interesuje go konkret, detal. Dla-
tego poezja Gutorowa jest prawdziwa - 
w sensie wyrażania swej własnej, i tylko 
własnej prawdy estetycznej i moralnej. 
W liryce Gutorowa obraz - w tym często 
obraz z motywami czerpanymi ze świa-
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