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ROK 2016 ROKIEM
FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO

Wśród twórców jacy w 2016 roku patronują pol-
skiej kulturze znalazł się także Feliks Nowowiej-
ski - kompozytor, dyrygent, pedagog, organista 
wirtuoz, organizator życia muzycznego, szambe-
lan papieski. W tym roku przypada 70. rocznica 
śmierci, a w 2017 - 140. rocznica urodzin Feliksa 
Nowowiejskiego. Studiował w Konserwatorium 
J. Sterna w Berlinie (1898), kontynuował na-
ukę w Szkole Muzyki Kościelnej w Ratyzbonie 
(1900), w Akademickiej Szkole Mistrzów Maxa 
Brucha w Berlinie (1900-1906) oraz na Uniwer-
sytecie Berlińskim. W latach 1898–1900 pracował 
jako organista w kościele św. Jakuba w Olsztynie. 
Prowadził działalność pedagogiczną w Krakowie, 
Berlinie i od 1919 w Poznaniu. Często koncerto-
wał także jako muzyk-wirtuoz w kraju i za gra-
nicą. Brał czynny udział w życiu społecznym. 15 
lipca 1910 r. w 500. rocznicę bitwy pod Grunwal-
dem, zebrane na placu Matejki w Krakowie, przed 
odsłoniętym Pomnikiem Grunwaldzkim ,chóry 
pod batutą Feliksa Nowowiejskiego zaśpiewały 
po raz pierwszy słowa Roty Marii Konopnickiej, 
do której Nowowiejski napisał muzykę. Miesz-
kał wtedy w Krakowie przy ul. Floriańskiej 20, 
fakt ten uczczono umieszczając, w 2010 roku, 
przy wejściu do kamienicy pamiątkową tablicę, 
w 100-lecie skomponowania melodii. Dorobek F. 
Nowowiejskiego przechowywany jest w Biblio-
tece Raczyńskich i zbiorach prywatnych rodziny 
Nowowiejskich w Poznaniu.
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7 – 31 marca
Wystawa Sławomira Kapronia

Sławomir Kaproń urodził się w 1990 r. 
w Janowie Lubelskim. W 2015 ukoń-
czył Wydział Sztuki Uniwersytetu Rze-
szowskiego. Ma na swoim koncie udział 
w wystawie pokonkursowej ,,Warsztat 
i wyobraźnia” w Częstochowie, wysta-
wy indywidualne malarstwa i rysunku 
-,,Konfrontacje” w Janowie Lubelskim, 
Młodzieżowym Dom Kultury w Biłgora-
ju oraz w Galerii Pasaż w Iwoniczu Zdro-
ju. Brał także udział w zbiorowych wy-
stawach malarstwa w Galerii pod Ratu-
szem w Rzeszowie, wystawie malarstwa 
studentów Wydziału Sztuki UR w Galerii 
Elektromontaż Rzeszów. Jego prace ma-
larskie i rysunkowe stanowią zupełnie 
odrębną i niezależną od siebie formę. Na 
obrazach przedstawia osoby podupadłe 
na duchu, które są bezradne w stosunku 
do otaczającej rzeczywistości, kontem-
plujące własne życie. Rysunki powstały 
w wyniku poszukiwania pewnych form 
konstrukcyjnych, które jako takie są od-

powiednikiem wizualnym wyobrażeń 
autora.

Na styku kultur
Żyją obok nas, na tym samym świecie, 
ale swoim, jakże innym. Dla jednych są 
Romami dla innych Cyganami. Wielu 
uważa, że nie są to terminy równorzęd-
ne, niosą ze sobą inną treść, choć wiele 
elementów się pokrywa. Zwracają jednak 

uwagę, że to część społeczności cygań-
skiej zabiega o zamianę słowa Cyganie 
i całkowite zastąpienie go słowem Ro-
mowie. Ksiądz Stanisław Opocki, krajo-
wy duszpasterz Romów, miał dylemat do 
rozwiązania „na najwyższym szczeblu”. 
Kiedyś św. Jan Paweł II pytał go, jak ma 

10 marca – 30 kwietnia
„Na styku kultur” – wystawa fotografii
Przemysław Niepokój - Hepnar, Tomasz Okoniewski, Wacław Turek
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przemawiać: Rom czy Cygan. Otrzymał 
wówczas dyplomatyczną odpowiedź, że 
tak jak mówi, na przemian, jest dobrze. 
Romowie stanowią około 10 proc. lud-
ności naszych południowych sąsiadów 
- Słowacji, co sytuuje ich na pierwszym 
miejscu wśród krajów europejskich pod 
względem odsetka Romów w stosun-

ku do całej ludności kraju. Zamieszkują 
przede wszystkim wschodnią Słowację, 
gdzie prócz ich skupisk w miastach, spo-
tyka się oddzielne, wyłączne romskie 
osady. Stąd też zainteresowanie autorów 
wystawy życiem, poznawaniem i doku-
mentowaniem tego środowiska. 

wt

Przemysław Niepokój-Hepnar - czło-
nek Fotoklubu RCKP, członek rzeczywi-
sty Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, 
administrator Street Dogs of Poland. Stu-
dent grafiki komputerowej w mediach 
w WSIiZ w Rzeszowie. Stypendysta Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 
wybitne osiągnięcia naukowe i artystycz-
ne. Laureat kilkudziesięciu ogólnopol-
skich i międzynarodowych konkursów 
fotograficznych. W fotografii interesuje 
go człowiek w ujęciu dokumentalnym 
i reporterskim. Prezentowane zdjęcia 
z wioski romskiej Lenartov nagrodzone 

były m.in. III nagrodą na XXV Krajowym 
Salonie Fotografii Artystycznej w Żarach 
w 2015 r. Oprócz historii pojedynczych 
osób, wiele energii poświęca Krośnień-
skim Hutom Szkła. Niedługo zakład 
ten będzie obchodził 95-lecie istnienia. 
W przeciągu tego okresu jeszcze nikt, 
oprócz typowych zdjęć dokumentalnych, 
nie wykonał fotoreportażu – historii ludzi 
pracujących w tym zakładzie. Dlatego 
czuje wielką potrzebę, by historia, którą 
chce ukazać poprzez swoje fotografie, 
była jak najbardziej autentyczna. 
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Tomasz Okoniewski uważa, że fotogra-
fowanie pejzażu uczy patrzeć na świat 
w odmienny sposób, dostrzegać rze-
czy wcześniej niedostrzegane. Pokaźne 
archiwum fotografii powstaje w jego 
najbliższej okolicy, na terenie Podkar-
pacia. Wykonane przez niego prace zdo-
bywały wyróżnienia i nagrody w wielu 
ogólnopolskich oraz międzynarodowych 
konkursach fotograficznych. Jest człon-
kiem krośnieńskiego Fotoklubu RCKP, 
członkiem rzeczywistym Fotoklubu 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz jednym 
z organizatorów internetowej grupy Fo-

toKrosno, która podejmuje lokalne dzia-
łania fotograficzne - wspólne plenery, 
projekty oraz wystawy. Indywidualne 
wystawy jego autorstwa organizowane 
były w wielu galeriach fotograficznych. 
Natomiast prace są publikowane w ogól-
nopolskiej prasie oraz wielu wydawni-
ctwach albumowych i okazjonalnych. 
W swoim dorobku posiada medale „Za 
fotograficzną twórczość” - Stowarzysze-
nia Twórców Fotoklubu Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz medale największych 
federacji międzynarodowych, patronów 
salonów fotograficznych.

Wacław Turek - współzałożyciel Kroś-
nieńskiego Towarzystwa Fotograficzne-
go w latach 70. Były współpracownik 
tygodników Podkarpacie i Nowiny Rze-
szowskie, fotoreporter Krajowej Agencji 
Wydawniczej O/ Rzeszów (1977-1983). 
W latach 2001- 2015 roku prezes Foto-
klubu przy Regionalnym Centrum Kultur 

Pogranicza w Krośnie. W tym czasie zor-
ganizował piętnaście Międzynarodowych 
Plenerów Fotograficznych z udziałem fo-
tografów ze Słowacji, Rumunii, Ukrainy 
i Węgier, z którymi nadal współpracuje. 
Organizator ponad 130 wystaw krośnień-
skich i przygranicznych amatorów foto-
grafii. Autor kilkunastu wystaw w kraju 

fot. T. O
koniew

ski
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i za granicą. Wielokrotnie uczestniczył 
w pracach jury m.in. w corocznym Ogól-
nopolskim Konkursie „Leśne fotografie” 
i w Ogólnopolskim Konkursie Diaporam. 
Jest członkiem Fotoklubu RP oraz jedy-

nym Polakiem, któremu przyznano tytuł 
Honorowego Członka Związku Fotogra-
fów Słowackich. Po przejściu na emery-
turę nie rozstaje się z aparatem i nadal 
uczestniczy w działalności Fotoklubu.

fo
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W marcu br. w ramach Kiermaszu Wiel-
kanocnego zorganizowany został XI 
Konkurs Plastyczny „Wielkanocne Tra-
dycje Pogranicza - Palma, Pisanka, Wie-
niec, Ozdoba świąteczna”. Na konkurs 
zgłoszono 161 prac w 4 grupach i V kate-
goriach wiekowych. Prace zostały wyko-
nane przez dzieci, młodzież i dorosłych 
z placówek oświatowych z terenu miasta 
Krosna, powiatu oraz administracyjnych 
odpowiedników na Słowacji i Ukrainie, 
zgłoszone przez odpowiednie dla miej-
sca zamieszkania szkoły, ośrodki kultu-
ry, Koła Gospodyń Wiejskich. Prace są 
różnorodne i niezwykle oryginalne, bar-

11 marca – 2 kwietnia
„Wielkanocne Tradycje 
Pogranicza” - wystawa 
pokonkursowa

Ozdoba świąteczna, I miejsce, Krystyna Hejnar 
z Krosna

 fot. J. Bryła
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dzo przemyślane i starannie wykonane 
w wielu technikach. Są: pisanki, ozdoby 
świąteczne, wyroby z drewna i siana, 
kompozycje kwiatowe, wypieki. W roku 
bieżącym po raz pierwszy na konkurs 
wpłynęło więcej prac osób dorosłych. 
Niestety niewiele z nich wykonanych jest 
tradycyjną techniką charakterystyczną 
dla naszego regionu. Również tutaj za-
panowała moda na nowości. Coraz rza-
dziej dorośli przekazują swoją wiedzę 

i umiejętności wykonywania pisanek czy 
palm młodemu pokoleniu. Ogłoszenie 
wyników i rozdanie nagród odbyło się 
tradycyjnie podczas Kiermaszu Wielka-
nocnego, gdzie w świątecznej atmosfe-
rze, pośród stoisk twórców rękodzieła 
artystycznego i zapachu domowych ciast 
czuć było klimat zbliżających się Świat 
Wielkanocnych.

Anna Galert

6 marca mieliśmy w Krośnie wydarze-
nie artystyczne najwyższej rangi – re-
cital chopinowski Charlesa Richarda-
-Hamelina, srebrnego medalisty XVII 
Konkursu Chopinowskiego. Krośnianie 
docenili okazję i sala Regionalnego Cen-
trum Kultur Pogranicza wypełniła się do 
ostatniego miejsca.
Miałam zaszczyt i przyjemność zapowia-
dać ten koncert. Znajomi muzycy powie-
dzieli mi potem, że przy okazji zdradzi-
łam „tajemnice alkowy zawodu muzyka” 
i poproszono mnie o tekst nawiązujący 
do zapowiedzi.
Ponieważ solistą był laureat, zastanówmy 
się nad tym stosunkowo nowym zjawi-
skiem jakim są konkursy muzyczne. Jak 
to bywa w biznesie, wszystko sprowadza 
się do podaży i popytu. Podaż młodych 
artystów jest dość wysoka, szum infor-
macyjny ogromny, jakoś trzeba się w tym 
zorientować. Ilu z Państwa kupiłoby bi-
let, gdyby ten sam artysta zjawił się bez 
srebrnego medalu? Konkurs daje „atest” 
wydany przez autorytety światowej ran-
gi, a śledzenie zmagań konkursowych 
pozwala nam docenić i polubić „zawod-
ników”.
Niewątpliwie są to okrutne igrzyska. 
Żeby zostać muzykiem, trzeba muzyce 

poświęcić życie z dzieciństwem włącz-
nie. Chwilowa niedyspozycja podczas 
konkursu może zniszczyć lata pracy. Sło-
wem, trzeba być motylem o odporności 
nosorożca. Bez tego nie ma co marzyć 
o pozostaniu w zawodzie. Zwłaszcza, 
jeżeli jest się pianistą. Nawet skrzypek 
przeważnie ma za plecami towarzysza 
- akompaniatora. Pianista jest do bólu 
samotny. Ćwiczenie to również godzi-
ny samotności, właściwie życie zakon-
nika. A później ten zakonnik wychodzi 
w światła estrady i... ma wykonać emo-
cjonalny striptiz. Oczywiście, jeżeli mó-
wimy o prawdziwej sztuce, a nie tylko 
o sprawnym „odegraniu nut”. W tym za-
wiera się ta drobna różnica między mu-
zyką a sportem, której wielu ludzi obser-
wujących konkurs nie rozumie. 
To, co jest istotą sportu: talent, praca, 
wyczyn, nawet wirtuozeria, w sztuce wy-
konawczej jest dopiero warunkiem, ale 
i początkiem pracy.
Istotą jest, co przy pomocy tych ekstre-
malnych umiejętności artysta ma do po-
wiedzenia. „Czy palce giętkie powiedzą, 
co pomyśli głowa...” Zawartość głowy 
jest istotą sztuki.
Pułapką konkursów muzycznych jest to, 
że startują w nich ludzie młodzi, a żąda-

CHOPIN PO KANADYJSKU
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my od nich oprócz wirtuozerii dojrzałości 
artystycznej. Interpretują utwory kompo-
zytorów przeważnie od nich starszych, 
genialnych, często z innej epoki. To 
wymaga ogromnej wiedzy i dojrzałości 
emocjonalnej. A oni mają od szesnastu 
do dwudziestu paru lat. Pochodzą coraz 
częściej z odległych kręgów kulturo-
wych. I niektórzy - potrafią! Specyficzną 
pułapką Konkursu Chopinowskiego jest 
to, że dotyczy on jednego kompozytora, 
co jest absolutną rzadkością. Inne kon-
kursy bywają tylko „imienia”.
Konkurs został zainicjowany w 1927 
roku przez profesora Jerzego Żurawle-
wa i miał ambicje ustanowienia pewne-
go „kanonu” interpretacji Chopina. Jak 
powiedział pewien wybitny pianista: 
Chopin, cokolwiek miałoby to znaczyć, 
jest kompozytorem narodowym i Po-
lacy muszą sobie jakoś z tym poradzić. 
Polacy czują tę „wartość dodaną”, kiedy 
przez lata niebytu państwowego Mickie-

wicz, Norwid i Chopin zastępowali nam 
ojczyznę. Chopin miał tego świadomość. 
Mówił np. o Polonezie A-dur, że to ma 
być polonez koronacyjny, kiedy Polska 
odzyska niepodległość. To oczywiście 
nie są kategorie artystyczne, ale w pol-
skiej świadomości nie dają się „odkleić” 
od muzyki Chopina. Być może dlatego 
zbytnio rościmy sobie prawo do „jedy-
nie słusznej” interpretacji, a później ot-
wieramy szeroko oczy słuchając mazur-
ków w wykonaniu... Koreańczyka. Sam 
udział w Konkursie Chopinowskim jest 
doświadczeniem ekstremalnym, nie mó-
wiąc o znalezieniu się w finale. Finaliści 
to liga światowa i właściwie kolejność to 
już kwestia upodobań. Stąd te kluby fa-
nów i niby-skandale.
Program krośnieńskiego recitalu był 
„skrótem z Konkursu”.
Chopin zmarł młodo, przed czterdziest-
ką. Ale jego wczesne i późne utwory 
bardzo się różnią. Od wirtuozerii stylu 
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brillant przeszedł do dojrzałego romanty-
zmu, w którym najważniejsza jest emo-
cja i dramat. Początkowo wpisywał się 
w trendy epoki, później je wyznaczał. 
Wykonawca musi sobie zdawać sprawę 
„którego Chopina” gra i co w związku 
z tym ma do przekazania. Charles Ri-
chard-Hamelin udowodnił, że „wie, co 
gra”. Młodzieńcze Rondo było radosne 
i błyskotliwe, a późny Polonez - Fantazja 
zachwycił symbiozą poloneza heroiczne-
go i romantycznej, nokturnowej melan-
cholii.
W drugiej części koncertu usłyszeliśmy 
najpierw cykl mazurków (op.33). To 
był kolejny próg trudności - polskość, 
która jest ich kwintesencją. Trzeba od-
różniać, który jest oberkiem, mazurem, 
czy kujawiakiem. Chopin te wszystkie 
niuanse znał od dziecka, a jego sąsiadem 
i najbliższym kolegą był Oskar Kolberg, 
pierwszy prawdziwy badacz polskiego 
folkloru.
Franciszek Liszt napisał takie słowa: jak 
wiadomo, wszystkie Polki obdarzone są 
z natury rzeczy czarodziejską umiejęt-
nością tańczenia mazura. Jego istotą jest 
połączenia skromności i pewności sie-
bie, nieśmiałości i płomiennego uczucia. 
Czyli dokładnie tak, jak u Chopina. Ale 
jak do tego dojść, nie będąc... Polką? Bo-
hater tego wieczoru udowodnił, że Kana-
dyjczyk potrafi!
Na zakończenie usłyszeliśmy utwór, za 
który Charles Richard-Hamelin otrzymał 
nagrodę specjalną Krystiana Zimerma-
na. Jest to nagroda za wykonanie sonaty. 
Sonata h-moll to duża, czteroczęściowa 
forma. Wymaga dojrzałości artystycznej. 
Nie tylko talentu, emocji i techniki, ale 
intelektu. To jak zbudowanie wspaniałe-
go obiektu architektonicznego. Najpierw 
koncepcja całości, a później precyzyjne 

złożenie go z przemyślanych wcześniej 
elementów. W którymś z wywiadów 
Hamelin powiedział, że gdyby nie był 
pianistą to chciałby być... montażystą 
filmów. To jest dokładnie to: budowanie 
z elementów dużej formy, nadawanie jej 
ostatecznego szlifu i znaczeń. Dlatego 
nie powinno się oklaskiwać części so-
naty. Żeby nie niszczyć logiki i napięcia 
całej konstrukcji.
Wykonanie sonaty było absolutnie zjawi-
skowe. Było w niej wszystko: zbudowa-
ne na kontrastach Allegro maestoso, baś-
niowe, nierealne Scherzo, nokturnowe 
i tęsknie zamyślone Largo, a na koniec 
szalone, rozpędzone Finale.
Przypomniało mi to pewnego współczes-
nego Chopinowi angielskiego krytyka, 
który napisał, że „namiętność finału sona-
ty przekracza granice przyzwoitości...”.
No cóż, epoka wiktoriańska...
Wszystkim tym wyzwaniom sprostał 
młody Kanadyjczyk, Charles Richard-
-Hamelin. Nadal student konserwato-
rium w Montrealu, ale już laureat wielu 
konkursów (Montreal, Seul, Warszawa). 
Nie tylko solista, ale i kameralista. Jako 
artysta bardzo już dojrzały, świadomy 
zarówno tego, co chce nam przekazać, 
jak i długiej, ciężkiej drogi, która go cze-
ka o ile będzie chciał się rozwijać jako 
artysta, a nie tylko przez chwilę odcinać 
kupony od konkursowych laurów. Ale to 
ostatnie z pewnością mu nie grozi.
Prywatnie jest miły, skromny i bardzo 
skupiony na pracy. Żałował, że nie zdą-
żył zagrać na naszym Pleyelu, więc jest 
szansa, że kiedyś wróci. Sądząc po bi-
sach, burzliwej owacji i długiej kolejce 
po autografy na płytach, my też chętnie 
usłyszelibyśmy artystę ponownie...

Ewa Cisowska
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11 marca 2016 roku miał miejsce werni-
saż wystawy zbiorowej Fotoklubu RCKP 
„Przed Obiektywem” w niezwykłym co 
najmniej z kilku względów miejscu. Uż-
gorod to leżąca w najbardziej wysuniętej 
na zachód części Ukrainy i licząca 120 
tysięcy mieszkańców stolica Obwodu 
Zakarpackiego, a jednocześnie piąte mia-
sto partnerskie Krosna (relacje gospodar-
czo - samorządowe pomiędzy partnerami 
sięgają lat 90 XX wieku, umowę partner-
ską podpisano w 2008 r.). Układającym 
się bardzo dobrze relacjom władz samo-
rządowych obydwu miast, od wielu lat 
towarzyszy również znakomita współ-
praca pomiędzy krośnieńskim Fotoklu-
bem RCKP a Stowarzyszeniem Artystów 
Fotografów Zakarpacia, którego siedzi-
bą jest właśnie Użgorod. Przyjacielskie 
relacje pomiędzy fotografami obydwu 
zrzeszeń mają bezpośrednie przełożenie 

na regularną wymianę kulturalną oraz 
wzajemną organizację wystaw. Prezen-
tacja prac krośnieńskich fotografów na 
Ukrainie, dzięki ogromnej życzliwości 
i wsparciu prezesa Stowarzyszeniem 
Artystów Fotografów Zakarpacia -Volo-
dymyra Norby, doczekała się znakomi-
tej oprawy w reprezentacyjnych murach 
najstarszego (datowanego na XI - XII 
wiek) zakarpackiego zamku, stanowią-
cego obecnie siedzibę popularnego i bar-
dzo często odwiedzanego Zakarpackiego 
Muzeum Krajoznawczego. Na otwarciu 
wystawy z rąk dyrektora Wydziału Kul-
tury Użgorodzkiej Rady Miasta dyplom 
uznania i podziękowanie „za budowanie 
i umacnianie współpracy kulturalnej po-
między miastami partnerskimi” odebrał 
wieloletni prezes Fotoklubu RCKP - 
Wacław Turek. 

Paweł Matelowski

Wystawa fotografii na Zakarpaciu

WIOSENNA EDYCJA XXXVIII KROŚNIEŃSKICH SPOTKAŃ 
TEATRALNYCH
LE GEIN META PARRESIA czyli o tym 
czy na TESTOSTERONIE wypada się 
śmiać...
Od Arystofanesa i Plauta trwają dyskusje 
o tym, co w teatrze może być dozwolone, 

a do czego pod żadnym pozorem dopusz-
czać nie wolno. Rubaszny dowcip jest jed-
nak narzędziem nie tylko poręcznym, ale 
i przez znaczną część widowni, od wiek 
wieków, wyczekiwanym i radośnie nagra-
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dzanym. Po ten rodzaj wypowiedzi bez 
skrępowania sięgał i Szekspir, i Molier, 
nie mówiąc już o Fredrze.
TESTOSTERON Andrzeja Saramowicza 
grany jest jak kraj długi i szeroki, docze-
kał się również ekranizacji, i od lat do 
sal widowiskowych ściąga publiczność. 
Skąd ten fenomen? Wszak to tekst dale-
ki od „lekkich francuskich” czy „finezyj-
nych angielskich” dowcipów. Widać pub-
liczność – od starożytności już – lubi się 
śmiać w sposób nieskrępowany, nie tylko 
z dowcipów eufemistycznych, ale również 
z dosadnego rubasznego żartu, który prze-
łamuje tabu norm społecznych, zwłaszcza 
gdy jest mówiony z zamkniętym wąskim 
kręgu kilku panów, którym przyszło się 
zmierzyć z tematem natury wrażliwej – 
z definicją mężczyzny.
Sztuka jest typowym przykładem odwró-
cenia wzorca, z którego to zabiegu tak na-
gminnie korzystała komedia rybałtowska 
w XVII wieku. Ten zabieg zawsze – lub 
prawie zawsze – na scenie się sprawdza. 
Funkcjonuje też w TESTOSTERONIE. 
Sakramentalne „nie” wybranki serca - ślub, 
który okazuje się być katastrofą - wesele, 
które z wesołością niewiele ma wspólne-
go – wreszcie skomplikowane i sięgające 
daleko w przeszłość relacje między jego 
uczestnikami – stwarzają sytuację aż naje-
żoną pułapkami i pytaniami o biologiczne 
miejsce instynktów na drabinie ewolucji. 
I o to czy „androgen wytwarzany przez 
komórki Leydiga w odpowiedzi na po-
budzenie LH lub hCG, także w małym 
stopniu w nadnerczach” faktycznie rządzi 
wszelkimi poczynaniami panów...
Zespół artystyczny krakowskiego Teatru 
Bagatela osiągnął w komedii i farsie sto-
pień mistrzowski. Na krośnieńskiej scenie 
dają tego dowody od wielu lat. A TESTO-
STERON jest tego znakomitym przykła-

dem. Drugi akt jest popisem aktorstwa 
komediowego, które nie boi się balanso-
wania na granicy przerysowań, ale jej nie 
przekracza. Brawa dla całego zespołu, 
a rola Wojciecha Leonowicza jest kome-
diową perełką.

Obecność spektaklu LILKA - CUD MI-
ŁOŚCI, traktującego o poezji i poetce, na 
Krośnieńskich Spotkaniach Teatralnych 
nie jest dziełem przypadkowego wybo-
ru. Od lat, na różne sposoby staramy się 
wzbogacać proponowany przez nas reper-
tuar o lirykę. A czynimy to konsekwentnie 
i na wiele sposobów.
Aby daleko w przeszłość nie sięgać, przy-
pomnijmy, że na XXXI KST wybitna 
aktorka dramatyczna - Teresa Budzisz - 
Krzyżanowska tak czytała Norwida, że na 
widowni panie sięgały po chusteczki, aby 
łzę otrzeć. 
Na Festiwalu Fredrowskim inna scenicz-
na znakomitość - Anna Seniuk oczarowała 
interpretacją Fredry i Balińskiego.
Wielkie monologi szekspirowskie w wy-
konaniu Andrzeja Seweryna zachwyciły 
teatromanów, bowiem sceniczne mistrzo-
stwo w podawaniu wiersza staje się - nie-
stety - unikatem, a Szekspir w tak świetnej 
interpretacji jest darem niebios.
Historia życia i twórczość Marii Pawli-
kowskiej - Jasnorzewskiej fascynuje bada-
czy i czytelników. A to z wielu względów. 
Córka Wojciecha Kossaka, siostra Mag-
daleny Samozwaniec, niezwykła kobieta 
pisząca piękną poezję. Przedstawienie 
LILKA zostało zbudowane na jej wspo-
mnieniach, zapiskach i wierszach, i prze-
niosło widzów w świat poezji, marzeń, 
rozczarowań i cierpienia.
Znakomite aktorki Magdalena Zawadz-
ka, Joanna Żółkowska, Krystyna Tkacz 
i Afrodyta Weselak dały dowód istnienia 
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teatru, który muśnięciem zaledwie oddaje 
obraz życia we wszystkich jego barwach, 
odcieniach i niuansach.

KANDYD CZYLI OPTYMIZM Teatru 
Groteska zakończył XXXVIII Krośnień-
skie Spotkania Teatralne. To spektakl 
będący ucztą dla oka i umysłu. Przed-
stawienie w 100% aktorskie jest zagrane 
tak wartko, że traciliśmy poczucie czasu. 
Awanturnicze przygody Kandyda ubar-
wia wątek miłosny, są też sceny z pie-
przykiem, które podobają się dorosłym. 
Piękne kostiumy, ciekawa choreografia 

i znakomicie wykonane piosenki. Przede 
wszystkim jednak jest to spektakl zabaw-
ny, pełen satyry, parodii, żartów słownych 
i sytuacyjnych. Wspaniałe pomysły reży-
sersko-scenograficzne, świetne teksty Ma-
cieja Wojtyszki z muzyką Jerzego Derfla 
tworzą niepowtarzalną przestrzeń teatru. 
Spektakl zasłużenie zdobył Grand Prix 
Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Talia.
Pozostaje tylko jedna zagadka – jakim cu-
dem tak wyrobiona teatralnie krośnieńska 
publiczność mogła przegapić ten spek-
takl...?

Małgorzata Baranowska - Mika

31 marca, 10.00
61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Eliminacje rejonowe i powiatowe

1 kwietnia, 17.00
Wiosenna Biesiada Poetycka
Spotkanie poetów, członków Klubu Li-
terackiego RCKP oraz koncert poetycki 
Stefana Trusza

2 kwietnia, 18.00
Koncert zespołu Dżem, najsłynniejszej 
i najstarszej grupy bluesowej w Polsce

7- 8 kwietnia, 10.00
Turniej Sztuki Recytatorskiej „Poszuki-
wania” – finał

12 kwietnia, 18.00
„Dwie połówki pomarańczy” – spektakl 
Teatru Capitol
Spektakl, to przepis na to, co trzeba zro-
bić, aby przekonać się o miłości tej swo-
jej drugiej połówki? Przecież dla wielkiej 
miłości zrobi się... wszystko.

17 kwietnia, 18.00
Benefis Marka Wiatra

Koncert i wystawa malarstwa Marka 
Wiatra oraz rysunków i portretów syna 
Tomasza

25 kwietnia, 19.00
Jennifer Batten – gitarzystka Michaela 
Jacksona zagra w RCKP.

Jennifer Batten to legendarna i ceniona 
gitarzystka, którą do współpracy zapra-
szali Jeff Beck, Carmine Appice, Slash, 
Carl Anderson czy Michael Sembello. 
Jednym z najważniejszych etapów jej 
kariery była 10-letnia współpraca z kró-
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Z okazji obchodów 1050. Rocznicy Chrztu 
Polski, których kulminacja zaplanowana 
jest na w dniach 14 - 16 kwietnia br., kroś-
nieńscy i jasielscy muzycy pragną uczcić 
ten fakt dwoma uroczystymi koncertami. 
Po raz pierwszy w Krośnie i Jaśle zabrzmi 
Msza C-dur „Koronacyjna” K.V.317 Wolf-
ganga Amadeusza Mozarta (w styczniu 
br. minęła 260 rocznica urodzin najwy-
bitniejszego z klasyków wiedeńskich). 
Wykonawcami koncertów będą: Kornelia 
Wojnarowska (sopran), Stanisława Miko-
łajczyk-Madej (alt), Paweł Piękoś (tenor), 
Franciszek Szmyd (bas), połączone chóry 
mieszane: Ogólnokształcącej Szkoły Mu-
zycznej II stopnia w Krośnie przygoto-
wany przez Renatę Zajdel i Młodzieżowy 
Chór Szkolny „Soli Deo” działający w I 

liceum Ogólnokształcącym i parafii św. 
Stanisława BM w Jaśle, prowadzony przez 
Monikę Twarduś, orkiestra smyczkowa 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II 
stopnia w Krośnie wzmocniona sekcją in-
strumentów dętych blaszanych w osobach 
zaproszonych muzyków m.in. z Filharmo-
nii Podkarpackiej w Rzeszowie. Za pul-
pitem dyrygenckim w krośnieńskiej farze 
w sobotę 16 kwietnia o 16.30 stanie Mag-
dalena Sokołowska- Faryj, zaś w jasiel-
skiej farze 17 kwietnia o 19.00 całość po-
prowadzi Mateusz Gałuszka. Organizato-
rami koncertów są krośnieńska i jasielska 
fara, Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie 
oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I stop-
nia w Jaśle. 

Renata Zajdel 

1050. Rocznica Chrztu Polski

W najbliższych dniach nastąpi przeka-
zanie do składu wydawniczego zawar-
tości kolejnego, siódmego tomu serii 
wydawniczej „Krosno. Studia z dziejów 
miasta i regionu”. Za nami etap kilku-
letnich żmudnych prac redakcyjnych, 
uzgadniania z autorami niezbędnych 
uzupełnień i poprawek, a także pełnej 
redakcji technicznej i językowej nade-
słanych tekstów, nad czym intensyw-
nie pracowali prof. dr hab. Franciszek 
Leśniak – redaktor naukowy tomu oraz 
dr Tadeusz Łopatkiewicz – sekretarz 

redakcji. Nie wszyscy autorzy, którzy 
zapowiedzieli uprzednio swój udział, 
wywiązali się z obietnicy, ostatecznie 
więc na zawartość najnowszego tomu 
Studiów krośnieńskich złoży się 13 
tekstów, o objętości 17,63 arkusza wy-
dawniczego (ponad 705 tys. znaków), 
ilustrowanych łącznie 151 ilustracjami. 
Będzie to więc 9 artykułów naukowych 
oraz 4 recenzje książek istotnych dla hi-
storii i kultury Krosna i regionu.
Istotnym elementem przygotowania do 
druku najnowszego tomu Studiów będzie 

lem popu Michaelem Jacksonem. Zosta-
ła wybrana przez czytelników najsłyn-
niejszego magazynu gitarowego świata 
– Guitar Player – najlepszą gitarzystką 
naszego globu! Jej koncerty to energe-
tyczne i multimedialne widowiska, które 
przyciągają rzesze fanów.

Najbliższa jest jej muzyka z pogranicza 
rocka, jazzu, fusion czy world music. 
Gitarzystce towarzyszył będzie zespół 
w składzie: Jacek Prokopowicz - klawi-
sze, Łukasz Gorczyca - bas, Tomek Do-
minik – perkusja.

opr. ab

Tom siódmy Studiów krośnieńskich – finał prac redakcyjnych
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zredagowanie dwóch indeksów – geo-
graficznego oraz nazw i nazwisk, któ-
re ułatwią korzystanie z książki. Po raz 
pierwszy też tom ten będzie w całości 
recenzowany przez dr hab. Józefa Ham-
pla – prof. Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie, stanie się więc tzw. wydaw-
nictwem punktowanym, w którym publi-
kacja przynosi autorowi punkty zalicza-
ne do corocznej oceny parametrycznej 
pracownika i zatrudniającej go placówki 
naukowej. Status wydawnictwa punkto-
wanego podnosi znacznie rangę Studiów 
krośnieńskich, przede wszystkim w śro-
dowisku naukowym.

Według przyjętego planu, ukazanie się 
siódmego tomu serii „Krosno. Studia 
z dziejów miasta i regionu” przewidzia-
ne jest na miesiące wakacyjne 2016 roku. 
Uroczystą promocję i prezentację książki 
Zarząd Główny Stowarzyszenia Miłośni-
ków Ziemi Krośnieńskiej zamierza zor-
ganizować we wrześniu. Już dziś zapra-
szamy na nią zainteresowanych czytelni-
ków, tym bardziej, że w spotkaniu trady-
cyjnie udział wezmą autorzy wszystkich 
opublikowanych tekstów.

Tadeusz Łopatkiewicz

Życie Cyganów - Romów na Słowacji 
jest jak wielokrotnie odtwarzana muzyka 
cygańskiej kapeli. Fotografowie ze Sło-
wacji, jaki z innych części Europy często 
do tego tematu powracają, ale nie jest to 
powrót do tematu popularnego i przyjem-
nego, lecz raczej wstydliwego dla słowa-
ckiego społeczeństwa. Na przekór ocze-
kiwaniom, mentalność romska zmienia 
się bardzo powoli. Poprzez odwiedzanie 
cygańskich osad, widoków rozpadają-

cych się drewnianych chałup, ma się 
odczucie, jakby przybysz nie znajdował 
się w środkowej części Europy, ale na od-
izolowanej od świata wyspie. Fotografie 
prezentowane na wystawie nie ukazują 
tej społeczności w złym świetle, nie mają 
budzić współczucia, lecz skłaniać do za-
stanowienia się nad ich poczuciem wol-
ności i niezależności.
Jaroslav Gutek pochodzi z Bardejova na 
Słowacji. Dwa lata temu Fédération Inter-

nationale de l’Art Photograp-
hique /FIAP/ nadała mu tytuł 
EFIAP (Excellence FIAP) za 
dokonania twórcze. Wspólnie 
z kolegami z Fotoklubu BAR-
DAF w Bardejowie prezento-
wał swoje prace m.in. w ga-
leriach: Vasila Pylipuika we 
Lwowie i Galerii miasta Riv-
ne na Ukrainie oraz w Preszo-
wie, Rużomberku i Novych 
Zamkach na Słowacji.

14 marca – 14 kwietnia 2016
„Ani piekło, ani raj, coś pomiędzy” 
wystawa fotografii Jarosłava Gutka, Dom Fotografii - ul. Mickiewicza



ARTYSTYCZNE FERIE 2016 
fot. P. Fiejdasz 
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fot. W. Turek
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Wacław Hoff urodził się w Krakowie. 
Studiował rysunek w Krakowie i Wied-
niu. Pracował i tworzył w Krakowie 
i Tarnopolu, uprawiając malarstwo krajo-
brazowe i portretowe.
W Krośnie przebywał od września 1907 
do 1909 roku, był nauczycielem rysun-
ku w Szkole Realnej. Tu namalował se-
rię kart z widokami miasta. Znajdują się 
w niej: Kościół oo. Kapucynów, Kościół 
oo. Franciszkanów, Kościół św. Wojcie-
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Twórczość krośnieńskich artystów na pocztówkach część V.

cha, Seminarium Nauczycielskie i Wyż-
sza Szkoła Realna, Krajowa Szkoła Tka-
cka, Gmach Towarzystwa „Sokół”.
Wydawcą kolorowych pocztówek był 
Tadeusz Jabłoński, właściciel księgar-
ni w Krośnie i zakładu fotograficznego 
w Krakowie. Emisja trwała w latach 
1909-1915.

Zbigniew Więcek 
pocztówki ze zbiorów autora

1. C.K. Seminarium Nauczycielskie C.K. Wyższa Szkoła Realna
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3. Polskie Tow. Gimn. „Sokół”

2. Krajowa Szkoła Tkacka
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Janusz Gołda (ur. 1948 w Jasionowie) 
–poeta, prozaik, publicysta. Wiele jego 
wierszy było publikowanych na łamach 
Crosceny. Debiutował w 1970 r. w mie-
sięczniku społeczno-kulturalnym Profile 
wydawanym w Rzeszowie. Jego wiersze 
i opowiadania drukowały ogólnopolskie 
pisma literackie, m.in. Życie Literackie, 
Tygodnik Kulturalny, Radar, Sycyna,  
Nowa Okolica Poetów, Poezja-dzisiaj, 
Rita Baum, Akant, również prasa regio-
nalna i lokalna. Laureat wielu konkursów 
literackich w poezji i w prozie. Współ-
pracował z rzeszowską mutacją Gazety 
Wyborczej. W wierszu Do Jana Tulika 
autor m.in. pisze: Stoję solidnie na zie-
mi czując stopami/jej twardość nieuległą 
i idę po niej tak/żeby doskwierał mi każdy 
kamyk/ziarenko piasku, źdźbło, osieroco-
ny kolec.
Druk: Sowa Sp. z o.o. Piaseczno 2016

4. Kościół oo. Kapucynów
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Nasze rozmowy

 W dniu imienin
 Panu Józefowi Janowskiemu

I znów jesteś w drodze…
widziałam podniecenie w geście rąk
ktoś delikatnie trzymał Cię pod ramię i słuchał.
Nikt tak pięknie nie opowiada o wykopaliskach,
kurhanach, rzymskich wpływach
i dzwonach Północy.

Wybaczam Ci, że na drugi dzień zagubiłeś nasze
wspólne zdjęcie.

Wcześniej zadbano, by Cię uwiecznić w mowie 
nad palącą świecą. Słuchaliśmy, by dociec
prawdy o człowieczeństwie i poezji.
Twoje słowa płyną jak rzeka,
moje myśli biegną obok Twoich –
meandry wątków oddalają się i wracają…

Czasem zapadasz w milczenie

Czekam, aż wrócisz z rozległych wrzosowisk
przez karpackie przełęcze z żołnierzami
grającymi na fletni Pana.

JAN BELCIK 

Donikąd

Rozwiązane południe
na supeł wiosny

Koleiny strumyków
na drodze
którą nikt nigdy
już nie powrócił

a pod progiem
wycieraczka

donikąd

WACŁAW TUREK 

Krajobraz wiosenny 

Lat przybywa a on pamięta
wychodząc naprzeciw wiośnie
zawsze od przełęczy dukielskiej
- wiatr zieloności i skowronków

Podnosi z ziemi białe zawilce
w leśnych strumykach poi kaczeńce
rozkrzyczanym kluczem żurawi
otwiera na oścież tajemnicze niebo

Jeśli jednak musisz zmrużyć oczy
bezradnie zawadzając o białe tarniny
nie wnikaj w zrozumienie wiatru
jego wędrówki są przeznaczeniem

Kiedy osuszy każdą kroplę rosy
a do mnie będzie mu za daleko
zawsze wypełni ciszę krajobrazu

MARTA PELINKO 

remedium

od błękitu po błękit
nie czas płakać
nie czas umierać
świat jak co dzień
siedzi na naszym progu
pod cedrowym drzewem

słońce i deszcz
nie dosięgają tutaj
drążą skałę w dolinie

a ona z nami rozmawia
dostrzega pełnię
w źrenicy wszechświata
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MAREK PETRYKOWSKI 

W ogrodach wiosny

Wiosną wtapiam się w zieleń ogrodów. 
Dopiero ponad dachami miast  
udaje się wejść po drabinie do nieba, 
sadzić kwiaty w edenie, 
niekiedy w przykościelnej dzwonnicy  
zakołysać linami. 
 
Zaraz potem chcę stanąć boso  
na ziemi lepkiej i płodnej, 
gdzie za dnia słońce grzeje bruzdy, 
rozsiewa zapach. 
Tylko nocami niektóre księżyce  
biorą wiosła w ręce i odpływają  
donikąd.

STANISŁAW BOCHEŃSKI 

wyobraźnia

szukam kolorów
w porach roku
aby ubrać cię
w szatę moich marzeń

poszukuję gestów
które miałyby oddać
twoje oddanie

chcę odnaleźć
wśród ciszy
szept słów
którymi pragnę cię obdarzyć
zachowam cię całą w pamięci
przeze mnie wymyśloną
abyś nie odeszła
poza moją zachłanność

EDWARD MARSZAŁEK 

Leszczyna

Na przedwiośniu
sieją pyłem żółte koty
kwiat czerwony z pączka
na płodność
jak erotyki dotyk

Uczuleni na smak grzechu
zakichani
zakochani bez granic
narwiemy garść orzechów
magicznej mocy

Pazerni na siebie
smagani batogami leszczyn
wciąż chcemy
jeszcze

I stajemy
na głowach
brać orzechowa

MARLENA NIEMIEC 

***
jesteś mi potrzebny 
do nocnego spaceru zaśnieżoną drogą 
do nieśmiałych dłoni 
w rękawiczkach  
jesteś mi potrzebny 
przy rozbijaniu zamarzniętych kałuży 
w listopadowe marcowe poranki 
jesteś mi potrzebny 
do ciepła które zgubiłam 
do refleksji przy fabrycznym kominie 
gdzie gęste kłęby szarości 
kryją opowieść o ogniu 

opr. W. Turek



24 CROSCENA
P

O
D

IU
M

Julia Blaszczyk ma dziewięć lat, Ignacy 
Błażejowski jest o trzy lata starszy. Oby-
dwoje od 5 lat uczęszczają na zajęcia 
wokalne w Studiu Piosenki Swing, któ-
re w RCKP w Krośnie prowadzi Lucyna 
Durał. Podczas koncertów często two-
rzą duet, jednak ze względu na różnicę 
wieku, w konkursach i festiwalach biorą 
udział jako soliści. W Zespole Szkół Mu-
zycznych w Krośnie obydwoje uczą się 
gry na fortepianie. Właśnie w duecie wy-
stąpili w nowym programie stacji TVN 
pod nazwą Mali Giganci, gdzie uzdol-
nione dzieci prezentują talenty w trzech 
kategoriach - śpiewu, tańca i show. Do 
udziału zaproszeni zostali przez przed-
stawicieli TVN, którzy dostrzegli ich 

Mali Giganci

talent podczas jednego z ogólnopol-
skich konkursów, w którym występo-
wali. Piosenką Franka Sinatry „Fly me 
to the moon” wyśpiewali sobie miejsce 
w drużynie prowadzonej przez aktora 
Marcina Perchucia. Podczas kolejnego, 
punktowanego występu zaśpiewali utwór 
„Say Something” (oryginalne wykonanie 
A Great Big World & Christina Aguilera) 
zyskując bardzo wysokie oceny. Niestety 
„Drużyna Marcina” nie zdołała awan-
sować do kolejnego odcinka. Julię i Ig-
nacego zobaczymy jednak raz jeszcze 
w specjalnym odcinku, który wyemito-
wany zostanie na zakończenie tej edycji 
Małych Gigantów.

Marzec był dla wokalistów Studia Pio-
senki Swing okresem intensywnej ry-
walizacji w konkursach muzycznych, 
w których osiągnęli sukcesy. 15 marca 
2016 r. w 28. edycji Konkursu Piosenki 
Obcojęzycznej „Love me tender” odby-
wającego się w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Jaśle udział wzięły Aleksandra 
Rygiel, Klaudia Delimata, Maja Piskad-

ło, Katarzyna Makoś, Zuzanna Matoga 
oraz Marlena Szmyd. Wśród laureatów 
znalazły się - Zuzanna Matoga, któ-
ra otrzymała wyróżnienie i Marlena 
Szmyd - III nagrodę. Obydwie wokalist-
ki rywalizowały w kategorii gimnazjów. 
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
Maja Piskadło wyśpiewała wyróżnie-
nie, a Katarzyna Makoś I nagrodę. 

Sukcesy Swingu

fo
t. 

J.
 B

ry
ła
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BiuRO WySTAW ARTySTyCZNyCH

Największe osiągnięcie w wokalnych 
zmaganiach należy jednak do Michała 
Stryczniewicza, który w dniach 16-17 
marca uczestniczył w XVII Ogólnopol-
skim Konkursie Młodych Wokalistów 
i Zespołów „Debiuty 2016”. Na począ-
tek konkurujący ze sobą młodzi muzycy 
wzięli udział w warsztatach prowadzo-
nych przez Grażynę Łobaszewską, któ-
ra przewodniczyła komisji artystycznej. 
Michał Stryczniewicz, wokalista Studia 
Piosenki Swing wyśpiewał I nagrodę.
Otrzymał także nagrodę Prezydenta Mia-
sta Lublina oraz nagrodę Lubelskiego 
Kuratora Oświaty. Wszyscy nagrodzeni 
wokaliści pracującą pod opieką Lucyny 
Durał w RCKP w Krośnie.

opr. ab

W imieniu Li-
ceum Plastycz-
nego w Krośnie 
tak pisze kurator 
konkursu Piotr 
W ó j t o w i c z : 
„Głównym ce-
lem konkursu 
jest zaintereso-
wanie młodzie-
ży narracyjnymi 
formami pla-
stycznymi, od-
wołującymi się 
do fantazji i wy-
obraźni. Ponadto 
oczekujemy, że 
uczestnicy inspi-

15 marca – 2 kwietnia
„W stronę fantazji i wyobraźni”
Biennale Beksińskiego, konkurs Liceum Plastycznego w Krośnie

fot. P. Fiejdasz
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rować się będą indywidualnymi poszu-
kiwaniami dla wyrażenia różnorodnych 
treści fabularnych. Będą umieli wyak-
centować w swoich indywidualnych 
działaniach rolę tradycyjnego warsztatu 
plastycznego. Nade wszystko chcemy 
aby młodzi twórcy poznali specyfikę 
twórczości Zdzisława Beksińskiego i po-
dobnych postaw twórczych”.
Poprzednia edycja konkursu przerosła 
oczekiwania organizatorów - napłynę-
ło 700 prac z całego kraju. Organizato-
rzy podają, że tegoroczny konkurs jest 

równie obfity w ilość prac. Oceniło je 
profesjonalne jury - przewodniczącym 
był Wiesław Banach, historyk, dyrektor 
Muzeum w Sanoku. Pozostali jurorzy 
to prof. Stanisław Tabisz, rektor ASP 
w Krakowie i prof. Stanisław Białogło-
wicz, wykładowca Wydziału Sztuki Uni-
wersytetu Rzeszowskiego. Organizatora-
mi biennale „W stronę fantazji i wyob-
raźni” są Liceum Plastyczne im. Tadeu-
sza Brzozowskiego w Krośnie i Centrum 
Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Galeria BWA w Krośnie od lat pre-
zentuje prace dyplomowe absolwen-
tów Studium. Pokazują oni fotografie 
będące odzwierciedleniem ich wraż-
liwości oraz nabytych umiejętności. 
Każdy z młodych autorów przedsta-
wia własne artystyczne credo i na-
stępnie broni go przed wymagającą 
komisją szkolną. Zawarte w fotogra-
fii czarno-białej i w tematach takich 
jak: architektura, detal, portret, pej-
zaż, martwa natura zalążki profesjo-
nalizmu mogą być dobrym punktem 
startowym dla absolwentów Studium. 
Prezentowane fotografie, w zgodnej 
opinii widzów, są najbardziej oso-
bistym sposobem patrzenia na rze-
czywistość, a równocześnie umie-
jętnością tworzenia obrazów według 
klasycznych technik fotograficznych. 
W roku 2016 egzamin zdawać będą: 
Mariola Badyra, Dominika Ścibor, 
Sylwia Pająk, Damian Pawlus, Miro-
sław Zawada.

opr. Marek Burdzy

5 - 15 kwietnia
„Dni Autorskie” – fotografie dyplomantów PPSKAKiB Krosno

fot. D. Ścibor
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MuZEuM PODKARPACKiE

Pisanka jest jednym z głównych symboli 
Świąt Wielkanocnych. Tradycja malowa-
nia jajka sięga starożytności. Miało ono 
szczególne znaczenie dla Słowian, gdyż 

MuZEuM RZEMiOSŁA - Piwnica PodCieniami

Południowe Indie to uśmiech i gościn-
ność ludzi, ale przede wszystkim mie-
szanka kultur, krajobrazów, kolorów i za-

pachów. To także niezliczone kanały prze-
cinające tropikalną dżunglę, „dywanowe” 
plantacje herbaty pokrywające wzgórza, 

Krośnieńskie spotkania z podróżnikami - marzec
Bartosz Piziak - „intensywne smaki południowych indii”

było nie tylko symbolem odnawiającego 
się życia i narodzin, a również spełnia-
ło szczególną rolę wśród przedmiotów 
magicznych. Najstarsze polskie pisanki 
pochodzą z grodu piastowskiego z X w. 
z opolskiego Ostrówka.
W okresie przedświątecznym Skansen 
Archeologiczny w Trzcinicy zaprasza 
wszystkich zainteresowanych na war-
sztaty malowania pisanek. Warsztaty 
polegające na nauce malowania pisanek 
prowadzone będą przez osobę która ma 
wieloletnie doświadczenie w wykony-
waniu tradycyjnych pisanek. Dzieci będą 
malować na drewnianych jajkach, a pra-
ce będą mogły zabrać do domów. Szcze-
góły pod nr tel. 13 440 50 40.
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niesamowite smaki przypraw, rosnących 
tutaj niemal na każdym kroku. Unikalne 
drawidyjskie świątynie z ogromnymi bra-
mami i bogatymi zdobieniami, wspania-
łe pałace maharadżów czy malownicze 
plaże stanu Goa ze świetnie zachowaną 
zabudową kolonialną. Południe Indii 
różni się od północnej części kraju tym, 
że znacznie słabsze były tu wpływy mu-
zułmańskie i zamieszkane jest przez inną 
ludność, głównie ludy drawidyjskie, pra-
wie w ogóle nie mówiącą w języku hindi.
Bartosz Piziak - z wykształcenia geograf, 
podróżujący i fotografujący odwiedzane 

miejsca. Zawodowo wykładowca, spe-
cjalista od marketingu, agent lotniczy. 
Członek Polskiego Klubu Przygody. Po-
mysłodawca i organizator wielu imprez 
podróżniczych (m.in. Podkarpacki Kalej-
doskop Podróżniczy). Współtwórca pro-
jektu LowcyLotow.pl. Zjeździł prawie 
całą Europę, kawał obu Ameryk, trochę 
Azji i odrobinę Afryki - uwielbia jeździć 
autostopem. Szczególną sympatią darzy 
Bliski Wschód, Słowenię i Beskid Niski. 
Więcej na www.BartekPiziak.com

Dorota Piwka

„Od ucznia do mistrza” to cykl wy-
staw poświęconych historii rzemiosł 
związanych z funkcjonowaniem miasta 
Krosna – od czasów średniowieczna po 
współczesność. Mało która bratnia rze-
mieślnicza w Krośnie może pochwalić 
się tak bogatą historią jak Cech Rzeźni-
ków. Pierwszy znany dokument pochodzi 
z 1403 roku i jest najstarszym statutem 
spośród cechów krośnieńskich, jak i jed-
nym z najdawniejszych statutów cecho-
wych w Polsce. Dokument stanowi po-
twierdzenie ustaw tego cechu dokonane 
przez Piotra wójta dziedzicznego oraz 
radę miejską Krosna. Dlatego kolejna 

wystawa z cyklu „Od ucznia do mistrza” 
poświęcona jest właśnie rzeźnictwu. 
Na wystawie prezentowane są zarów-
no dokumenty i przedmioty świadczące 
o bogatej historii rzeźnictwa oraz kroś-
nieńskich rzeźników (m.in. Dokument 
Królewski z 1540 r. wydany przez króla 
Polski Zygmunta Augusta ustanawiający 
wolny targ na mięso w mieście Krośnie 
ze zbiorów Muzeum Podkarpackiego 
w Krośnie, pas mistrzowski Cechu Rzeź-
ników w Krośnie (XIX w.) ze zbiorów 
Muzeum Rzemiosła w Krośnie) jak i na-
rzędzia i akcesoria rzeźnicze oraz trady-
cyjne procesy przetwórstwa mięsnego 
w warunkach gospodarczych i produk-
cyjnych. Wystawa będzie też okazją, by 
przypomnieć sobie jak wyglądał sklep 
mięsny z epoki PRL-u, sprawdzić raz 
jeszcze ile wołowiny cielęcej z kością 
można było kupić mając kartkę żywnoś-
ciową na mięso. Warto również przyjść 
na tę wystawę, by poznać sprawdzone 
przed wielu laty przepisy na szynkę sznu-
rowaną czy baleron. 

Bożena Ziółkowska

16 marca – 5 czerwca
Rzeźnictwo - wystawa z cyklu „Od ucznia do mistrza”
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KROŚNiEŃSKA BiBLiOTEKA PuBLiCZNA

Mirosław Hawrylec, ur. w 1960 roku, 
autochtoniczny twórca mieszkający 
w Mokrem k. Sanoka. Malarz samouk. 
Pierwszy obraz namalował w 1985 r., 
ale tryb życia nie zawsze pozwalał mu 
na zajmowanie się sztuką. Obecnie two-
rzy w swojej niewielkiej pracowni. Brał 
udział w wielu wystawach i konkur-
sach. Swoje prace prezentował podczas 
„Konkursów Plastyki” i „Karpackich 
Biennale Sztuki” w Krośnie (1993-2016) 
oraz na „Festiwalu Filmu Karpackiego” 
w Rzepniku i Cisnej. Ostatnio w Sano-
ckim Domu Kultury miał indywidualną 
wystawę malarstwa. M. Hawrylec swoją 
twórczością nawiązuje do kultury i reli-
gii lokalnych społeczności, a jego malar-
stwo jest próbą uchwycenia świata, który 
przeminął, jak również problemów dnia 
dzisiejszego. W jego obrazach odnajdzie-
my sceny rodzajowe z życia dawnych 
(i obecnych) mieszkańców Podkarpacia, 
pejzaże cerkiewne, bieszczadzkie krajo-
brazy, czy też architekturę podkarpackich 
miasteczek. Częste wyjazdy do krajów 
skandynawskich zaowocowały serią 
pejzaży norweskich, a refleksje egzy-
stencjalne skłoniły do płócien o charak-

9 marca – 9 kwietnia
Stanisław Hawrylec – wystawa malarstwa

terze mistyczno-fantastycznym. Obrazy 
M. Hawrylca często wyróżnia szczegól-
ny kontrast mroku i światła, obecność 
tzw. brudnych kolorów.

Joanna Łach

10 marca br. w Czytelni Głównej od-
było się spotkanie z wybitnym poetą, 
prozaikiem, tłumaczem i dziennikarzem 
- Jarosławem Mikołajewskim. Dorobek 

literacki Mikołajewskiego jest na tyle 
obszerny, że zaprezentowanie go pod-
czas jednego spotkania autorskiego jest 
niemożliwe. Jak podkreśla, jest przede 

„Wiersz to rozmowa z drugim człowiekiem…” 
- Jarosław Mikołajewski o swojej twórczości poetyckiej, 
translatorskiej i „Wielkim przypływie”
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Jarosław Mikołajewski na spotkaniu w KBP, fot. archiwum KBP

wszystkim poetą. Na swoim koncie ma 
kilkanaście zbiorów wierszy - pierwszy 
„A świadkiem śnieg”, wydany w 1991 
roku ostatni - „Wyręka” w 2014 roku.
Bycie poetą to coś w rodzaju „nieuspo-
kojenia”, „mówienia mową sierocą” 
czyli inaczej niż pozostali ludzie (...) 
jest się trochę nietypowym (...) z tym się 
człowiek rodzi - mówił do licznie zgro-
madzonej na spotkaniu młodzieży. J. Mi-
kołajewski, popularyzując twórczość in-
nych poetów, w weekendowym wydaniu 
Gazety Wyborczej prowadzi rubrykę 
„Wiersz jest cudem”. Ale Mikołajewski 
to również tłumacz poezji, głównie wło-
skich autorów jak 
Dante, Petrarka, 
Leopardi, Pasoli-
ni oraz autor i tłu-
macz książek dla 
dzieci. Podczas 
spotkania wspo-
mniał o dwóch: 
„Kreska i kropek” 
oraz „Kiedy kie-
dyś, czyli Kasia, 
Panjan i Pangór”. 
W jego twórczo-
ści są cały czas 
obecne tematy 
związane z Wło-
chami, a szcze-
gólnie Rzymem. 
W latach 2006-
2012 był dyrekto-
rem Instytutu Pol-
skiego w Rzymie, 
a efektem jego 
pobytu w Wiecz-
nym Mieście 
są m.in. „Dolce 
Vita” - zbiór opo-
wiadań i „Rzym-

ska komedia” - zbiór esejów będący pry-
watnym przewodnikiem poety wzorowa-
nym na „Boskiej komedii” Dantego.
Znaczna część spotkania poświęcona 
była jednak ostatniej książce reporter-
skiej „Wielki przypływ” i problemo-
wi fali uchodźców na włoskiej wyspie 
Lampedusie. Mikołajewski pojechał tam 
po raz pierwszy w 2013 roku. Kilka dni 
po jego powrocie dowiedział się o trage-
dii w pobliżu jednej z najpiękniejszych 
plaż tej wyspy. Zginęło wówczas 368 
osób. Od osób tam mieszkających zaczął 
otrzymywać maile opisujące tę tragedię. 
Na wyspę wracał jeszcze dwukrotnie. 
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Organizatorem konkursu prowadzonego 
w oparciu o fanpage na facebook’u jest 
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza 
w Krośnie. Do 25 marca 2016 r. nale-
ży przesłać informacje o wykonawcy, 
zdjęcie i muzykę - może być youtube, 
myspace, soundcloud z dopiskiem Kon-
kurs Muzyczny Balony nad Krosnem 
2016 na adres: p.fiejdasz@rckp.krosno.
pl. Wraz ze zgłoszeniem przesłać dane 

Konkurs skierowany jest do formacji 
tanecznych prezentujących insceniza-
cje, widowiska taneczne, miniatury, do 
zespołów piosenki i tańca oraz formacji 

tańca towarzyskiego. Kategorie wieko-
we: do 12 lat, od 13-15 lat, pow. 16 lat. 
Zespoły mogą zatańczyć jeden lub dwa 
tańce o łącznym czasie nie przekracza-

XVI OGÓLNOPOLSKI TANECZNY SABAT ZESPOŁÓW DZIECIĘ-
CYCH I MŁODZIEŻOWYCH O „ZŁOTĄ MIOTŁĘ BABY-JAGI”

Konkurs ma charakter otwarty - mogą 
w nim wziąć udział profesjonaliści i ama-
torzy z kraju i zagranicy. Każdy uczest-
nik może nadesłać do 4 prac. Zestawy 
wielozdjęciowe będą traktowane jako 
jedna praca pod warunkiem, że zostanie 
to wyraźnie zaznaczone w karcie zgło-
szeniowej. Technika dowolna, format nie 
mniejszy niż 24 x 30 cm. Do powiększe-
nia należy dołączyć wglądówki. Każde 
zdjęcie powinno posiadać na odwrocie 

godło autora i numer zgodny z zapisa-
nym w karcie zgłoszenia, rok wykonania 
oraz tytuł. Do nadesłanych prac należy 
dołączyć kopertę opatrzoną godłem za-
wierającą kartę zgłoszenia. Prace nale-
ży przesyłać w terminie do 30 kwietnia 
2016 r. na adres: Miejski Ośrodek Kultu-
ry, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ. 
Informacji udziela Stanisław Krzak tel. 
18 266 21 32, e-mail: stanislaw_krzak@
mok.nowytarg.pl www.mok.nowytarg.pl

XXXVI MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY 
IM. JANA SUNDERLANDA „KRAJOBRAZ GÓRSKI” 

kontaktowe. Zgłoszenia zostaną opub-
likowane na fanpage’u www.facebook.
com/balonynadkrosnem. Czterech wy-
konawców, którzy zdobędą największą 
ilość głosów otrzyma szansę zagrania 
podczas imprezy Balony nad Krosnem 
2016. Wykonawca powinien posiadać 
około 45 minut programu. Organizator 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
zmian w regulaminie. 

KONKURS MUZYCZNY BALONY NAD KROSNEM

„Wielki przypływ” to książka, która po-
budza do refleksji, zmusza do zadawania 
sobie pytań, wzbudza poczucie winy. 
Jest książką o uchodźcach, choć ani je-
den nie pojawia się w niej. Ale to także 
reportaż, w którym Mikołajewski - poe-

ta jest ciągle obecny. Spotkanie odbyło 
się w ramach projektu Reporterskie po-
szukiwania przy wsparciu finansowym 
Gminy Miasto Krosno.

Monika Machowicz
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W konfrontacjach mogą wziąć udział 
amatorskie zespoły taneczne i soliści. 
Kategorie taneczne: freestyle formacje 
(wszystkie techniki i style taneczne), 
show dance solo (wszystkie techni-
ki i style taneczne), show dance duety 
(wszystkie techniki i style taneczne). 
Kategorie wiekowe: do11 lat, 12-15 lat, 
15 lat +, 30 lat +. Uczestnicy nadsyłają 
zgłoszenia do 5 maja 2016 na adres e-
-mail: konfrontacje@dok.pl. Zgłoszenie 

powinno być wypełnione według wzoru 
karty zgłoszenia do pobrania na stronie 
www.dok.pl. Uczestnicy zobowiązani 
są do przygotowania własnych nagrań 
muzycznych na płytach CD. Nośniki 
muszą być opisane. Szczegółowych in-
formacji udzielają: Kinga Zych, tel. 74 
64 64631,Wojciech Koguciuk tel. 501 
405 166. Dzierżoniowski Ośrodek Kul-
tury ul. Świdnicka 23 58-200 Dzierżo-
niów.

X WIOSENNE KONFRONTACJE TANECZNE

Konkurs jest skierowany do autorów nie 
zrzeszonych w ZLP ani SPP. Celem kon-
kursu jest inspirowanie do aktywności 
twórczej, promowanie talentów litera-
ckich, popularyzacja amatorskiej twór-
czości poetyckiej. Warunkiem uczest-
nictwa jest nadesłanie zestawu 3 do 5 
utworów poetyckich, w trzech egzempla-
rzach. Utwory nie mogą być wcześniej 
publikowane ani nagradzane w innych 
konkursach. Tematyka i forma utworów 

dowolna. Organizatorzy chcą jednak pro-
mować twórczość tematycznie związaną 
z Ziemią Grójecką. Prace konkursowe 
należy przesłać do 14 maja 2016 r. na 
adres organizatora: Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna 05-600 Grójec, al. 
Niepodległości 20 z dopiskiem „O Laur 
Jabłoni ‘2016” lub dostarczyć do sie-
dziby organizatora. Kontakt Mirosława 
Krawczak, tel. 48 6643371 w.16, czytel-
nia@bibliotekagrojec.pl

XXXVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI 
„O LAUR JABŁONI ‘2016”

jącym 10 minut, które nie były prezen-
towane wcześniej na tanecznym sabacie. 
Grupy zainteresowane wzięciem udziału 
proszone są o nadesłanie wypełnionej 
karty zgłoszenia i nagrań do 30 kwiet-
nia 2016 r. na adres organizatora: Woje-
wódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsud-

skiego Dział Animacji i Edukacji Kultu-
ralnej, ul. Ściegiennego 2 25–033 Kielce, 
tel. 41 365 51 41, 41 365 51 42, e-mail: 
artystyczny@wdk-kielce.pl. Regulamin 
i karta zgłoszenia na stronie www.wdk-
-kielce.pl.





GALERIA JEDNEGO ZDJĘCIA
Wiesława Wójcik


