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CROSCENA LAUREATEM HONOROWEJ NAGRODY LITERACKIEJ „ZŁOTE PIÓRO” 2010 PRZYZNANEJ PRZEZ ODDZIAŁ 
ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH W RZESZOWIE ZA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PROMOCJI KULTURY I LITERATURY.

Na okładce: str. 2 – 1. Wiosenna Biesiada Poetycka – Anna Jakubik, prowadząca i Stefan Trusz, 
wykonawca koncertu poetyckiego, 2. Wystawa fotografii drewnianych kościółków regionu kar-
packiego, 3. Warsztaty kostiumu historycznego w RCKP, dla szkół odzieżowych i organizacji 
pozarządowych, 4. Błażej Kmonk, Katarzyna Kociuba, Aleksandra Kociuba z Pracowni Grafiki 
Tradycyjnej RCKP – laureaci  Międzynarodowego Konkursu Plastycznego z instruktorką Joan-
ną Topolską-Uliasz   fot. P. Fiejdasz, A. Świerczek i W. Turek

ZESPÓŁ REDAKCYJNY CROSCENY LAUREATEM NAGRODY PREZYDENTA MIASTA KROSNA PIOTRA PRZYTOCKIEGO ZA 
WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE KULTURY W 2012 ROKU.

STACH OŻÓG

Imię

I wtedy zobaczyłem
 Namoknięte błękitem oczy
rozszerzyły się
 Wiosna
Jej puchowe stopy omotane pękiem
kwiatów deptały kałuże martwych liter
A może to sen tylko skuwał
rozwarte powieki Może wiatr kłamał
ciepłym powiewem
 Wiosna
W strumyki włosów wplecione ptaki słońca
Rozwarte ramiona ożywiają
pęki radości Wargami jak dobroć
dotyka czoła zakochanych

I wtedy uwierzyłem
 Wiosna
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3. Witryna RCKP
 Wystawy
 Konkursowe  recytacje
 I Turniej Sztuki Recytatorskiej
 Jubileusz ZTW „Strecz”
 Polecamy

Anna Bryła
10.   Rozmaitości
 Podkarpacka Edukacja Kulturowa

11. Kolekcjonerstwo
 Twórczość krośnieńskich artystów 
 na pocztówkach część VI

Zbigniew Więcek

14.  Poezja 
  
20.   Podium

23.   BWA
 „Dyplom” Liceum Plastycznego

Marek Burdzy
24. CDS
 Przeszłości szepty niezwykłe –
 wystawa fotografii

Karolina Połomska

25.   Muzeum Podkarpackie
 Z wilkiem na plastronie …

Łukasz Kyc
 Majówka w Karpackiej Troi

27. Muzeum Rzemiosła
 Krośnieńskie spotkania 
 z podróżnikami

Dorota Piwka

28.   Wieża Farna
 Przeglądając chwile – wystawa
 fotografii Wacława Turka

Łukasz Stachurski

29.   KBP
 Pisarz musi mieć oczy szeroko 
 otwarte

Bogusława Bęben
 Piękno „zobrazowane” 
 w fotografiach”

Beata Szarek

31. Konkursy

W tym roku świat obchodzi 400. rocznicę 
śmierci Williama Szekspira, autora takich dzieł 
jak: Romeo i Julia, Makbet, Hamlet, Król Lear 
i innych… Szekspir urodził się w 1564 roku, 
zmarł w wieku 52 lat. Sztuki szekspirowskie 
zostały przetłumaczone na większość języków 
nowożytnych. Świat kultury i sztuki ma to do 
siebie, że pełen jest tajemnic i paradoksów. 
Kwestia sławy oraz rozpoznawalności również 
bywa przewrotna. Większość artystów zysku-
je należną im popularność dopiero po śmierci. 
Autor, o którym w tym roku mówi się jeszcze 
więcej niż zazwyczaj, miał zapewne świado-
mość tego, że z dorobkiem obejmującym 154 
sonety zapisze się w historii jako niezwykle 
płodny poeta, najprawdopodobniej nie mógł 
jednak przewidzieć, że znajdzie się w gronie 
najznamienitszych twórców, których nazwi-
ska znane są ludziom na całym świecie, nieza-
leżnie od szerokości i długości geograficznej. 
Rocznica ta stanowi więc doskonałą okazję do 
upamiętnienia jego dorobku. Z tej okazji ruszył 
ciekawy projekt The hogarth shakespeare. Naj-
popularniejsi w dzisiejszych czasach pisarze 
opowiedzą na nowo dramaty Szekspira, prze-
kładając je na prozę. Wiele polskich instytucji 
przyłączyło się do obchodów szekspirowskich. 
W ich gronie znalazło się Regionalne Centrum 
Kultur Pogranicza w Krośnie, które w ramach 
jesiennej edycji XXXVIII Krośnieńskich Spot-
kań Teatralnych zaprosi widzów na wyjątkowy 
spektakl szekspirowski.
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20 kwietnia – 4 maja
Wystawa fotografii drewnianych kościółków regionu karpackiego

Region karpacki obok swych wybitnych 
walorów przyrodniczych i krajobrazo-
wych, poszczycić się może wyjątkową 
liczbą zachowanych zabytków szeroko 
pojętego budownictwa drewnianego. Swą 
wyjątkowość budownictwo to zawdzię-
cza barwnej i skomplikowanej historii 
tych ziem, przez stulecia stanowiących 
kulturowe pogranicze pomiędzy łaciń-
skim Zachodem a bizantyjskim Wscho-
dem. Mimo różnic budownictwo sakralne 
Polski i Rusi miało wiele cech wspól-
nych. Odnosiły się one przede wszystkim 
do rozwiązań konstrukcyjnych oraz spo-
sobu opracowania detalu architektonicz-

nego. Najważniejszym jednak elemen-
tem łączącym architekturę sakralną było 
upodobanie do budulca drewnianego. Od 
kilku lat przez region karpacki przebiega 
znakowany szlak architektury drewnia-
nej, umożliwiający łatwe dotarcie do od-
dalonych od siebie zabytków, a także za-
poznanie się z ich historią i walorami ar-
tystycznymi. Kilka z prezentowanych na 
wystawie świątyń znajduje się na Liście 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego 
UNESCO. 
Autorami wystawy są: Andrej Belovežčík 
i Pavol Kočiš - Słowacja, Volodimír Nor-
ba - Ukraina, Ovi de Pop - Rumunia.

fot. Volodim
ir N

orba
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Martin Kutný - rzeźbiarz i konserwator, 
ukończył artystyczną szkołę podstawową 
w Bardejovie, studiował rzeźbę i konser-
wację w Wyższej Szkole Artystycznej 
w Bratysławie. Za swoją pracę dyplomo-
wą, którą było odnowienie postaci św. 
Idziego z Bazyliki Minor pw. św. Idziego 
w Bardejovie, otrzymał nagrodę rektora. 
Jako jeden z nielicznych konserwatorów 
ze wschodu Słowacji zajmował się reno-
wacją gotyckich ołtarzy w bardejovskiej 
bazylice: ołtarza św. Anny, Marii Panny 
Bolesnej i Marii Panny z kapliczki Ve-
roniki Magerovej. Restaurował także 
ratusz, portale domów mieszczańskich 
i freski w Bardejovie, zabytkowy budy-
nek Teatru Jonáša Záborskiego, fasadę 
Župnego Domu i Urzędu Miejskiego 
w Prešowie oraz ikonostasy w Kožanach, 
Becherowie, Slovinkach i w Šarišskim 
Čiernym. Ma nietypowe hobby, jest nim 
łucznictwo. Artysta ma na swoim kon-
cie nagrodę VŠVU 1989 (Vysoká škola 
výtvarných umení).
Wystawy indywidualne: Indiańska broń - 
Bratysława1989 i Bardejov 1991, Kształ-
ty muzyczne - Bardejov 2001, Prešow 

2003, Sabinov 2003, Okręgi - Bardejov 
2008, RestArt- Bardejov 2008 i Prešow 
2008. Uczestniczył w 12 wystawach 
zbiorowych.

6 - 31 maja
Dla Was – wystawa Martina Kutneho ze Słowacji
Wernisaż 6 maja, 18.00, Galeria Pomarańczowa

Robert Sikora ur. w 1970 roku, fotogra-
fik pejzażysta - samouk, z wykształcenia 
konstruktor lotniczy, w duszy humani-
sta, niespokojny duch, wędrowiec wciąż 
przepełniony chęcią do odkrywania 
świata za horyzontem, w swoich zdję-

ciach łączący pasję fotograficzną z mi-
łością do świata przyrody. 
Zawsze fascynowało mnie piękno krajo-
brazu będącego złożeniem dwóch jakże 
skrajnych składowych: lica Matki Ziemi 
- silnego i niezmiennego przez stulecia 

6 – 31 maja 
,,Roztocze - pejzaż subtelny’’ wystawa fotografii Roberta Sikory 
Z okazji premiery albumu fotograficznego pod tym samym tytułem
Wernisaż 6 maja, 19.00, Galeria Fotografii
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oraz naturalnego światła - niestałego 
i kruchego w formie. To połączenie spra-
wia, że ten sam pejzażowy motyw wciąż 
potrafi zachwycać i wyglądać nieba-
nalnie, choćby stanowił inspirację dla 
całych pokoleń malarzy i fotografików, 
a słowo klimat, kojarzone głównie z ter-
minologią meteorologiczną, jakże trafnie 
wpasowuje się w domenę fotografii kra-
jobrazu. Dziś zatem, mogąc robić to, co 
kocham, łącząc pasję twórczą z potrzebą 
odkrywania świata za horyzontem, sta-
ram się skraść choćby odrobinę piękna 
naszej planety i oddać ją - zamkniętą 
w szklanym sejfie fotograficznego kadru 
- wszystkim ludziom, by - podobnie jak 
ja - zrozumieli, w jak cudownym miejscu 
dane jest nam żyć.

ab, wt

Taniec i fotografia to dwie dziedziny 
sztuki, które od lat spotykają się ze sobą 
w Państwowym Pomaturalnym Studium 
Kształcenia Animatorów Kultury i Bi-
bliotekarzy w Krośnie. Taniec stanowi 
inspirację dla fotografii. Fotografia za-
trzymuje w kadrze najciekawsze taneczne 
zdarzenia. Pierwsza wystawa, która w ca-
łości poświęcona była sztuce Terpsychory 
powstała w Studium 20 lat temu. Na prze-
strzeni tych lat wykonano kilkaset zdjęć 
opowiadających o tańcu i wykorzystano 
je w kilkudziesięciu wystawach prezen-
towanych w Krośnie i wielu miastach 
Polski. Wystawa retrospektywna „Taniec 
obrazów – obraz tańca” przygotowana 
w ramach XV Krośnieńskich Dni Tańca 
2016 pokazuje 50 wybranych fotografii 
w których, jak w lustrze, przegląda się 
taniec. 

Mariola Węgrzyn -Myćka

21 kwietnia – 15 maja
Taniec Obrazów, Obraz Tańca” – wystawa fotografii

fot. M
ariola Bądyra
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W eliminacjach powiatowych 61. Ogól-
nopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 
które odbyły się 1 kwietnia w Regional-
nym Centrum Kultur Pogranicza w Kroś-
nie uczestniczyło osiem uczennic kroś-
nieńskich szkół ponadgimnazjalnych. 
W kategorii recytacja nominacje do 
eliminacji wojewódzkich w Rzeszowie 
otrzymały - Maria Kołodziej, Kinga Byś 
i Justyna Wójcik. Wyróżniono Marlenę 
Niemiec i Darię Boczar. W kategorii poe-
zja śpiewana nagrody nie przyznano. Ko-
misja konkursowa oceniała w składzie - 
Helena Gołębiowska (JDK Jasło), Anna 
Bryła (RCKP, Krosno), Anna Jakubik 
(RCKP Krosno). Nadzór nad programo-
wym i artystycznym kształtem konkursu 
pełni Rada Artystyczna Ogólnopolskie-
go Konkursu Recytatorskiego powołana 
przez Towarzystwo Kultury Teatralnej. 
W jej skład wchodzą konsultanci kon-
kursu, instruktorzy oraz przedstawiciele 
TKT.

KONKURSOWE RECYTACJE

Na zdj. Marlena Niemiec, fot. P. Fiejdasz

Turniej pod nazwą „Poszukiwania”, ma 
promować i rozwijać umiejętność in-
terpretacji tekstu literackiego. Chodzi 
o literaturę współczesną powstałą w la-
tach 1914 – 2014. Eliminacje powiato-
we w Krośnie odbyły się 17 marca br. 
w RCKP. Także w marcu przeglądy kon-
kursowe przeprowadzono w powiatach 
jasielskim i sanockim. Zorganizowały je 
Jasielski Dom Kultury oraz BWA Gale-
ria Sanocka. Zwycięzcy trzech etapów 
powiatowych spotkali się podczas dwu-
dniowego finału 7 - 8 kwietnia 2016 r. 
na scenie Regionalnego Centrum Kultur 
Pogranicza w Krośnie. 

30 prezentacji konkursowych oceniało 
jury w trzyosobowym składzie - Ziuta 
Zającówna, pomysłodawczyni Teatral-
nego Hyde Parku, założycielka Teatru 
Proscenium, aktorka, reżyser, profesor 
krakowskiej PWST; Bogusław Słup-
czyński, założyciele Teatru CST (Cie-
szyńskie Studio Teatralne) i Sławomir 
Kuligowski, aktor, absolwent warszaw-
skiej Akademii Teatralnej.
W kategorii gimnazja nie przyznano 
pierwszego miejsca, trzy równorzęd-
ne II miejsca otrzymały: Patrycja Le-
wandowska - Gimnazjum nr 4 w Sano-
ku, Katarzyna Rakoczy - Zespół Szkół 

I TURNIEJ SZTUKI RECYTATORSKIEJ „POSZUKIWANIA” 
KROSNO 2016
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w Nowotańcu, Julia Hap - Gimnazjum 
nr 1 w Jaśle/JDK dwa równorzędne III 
miejsca: Katarzyna Lechowska - Gim-
nazjum w Jaśle/JDK i Aleksandra Łach 
- Gimnazjum nr 1 w Jaśle; przyznano 
także 4 równorzędne wyróżnienia. Ziuta 
Zającówna przyznała indywidualne wy-
różnienie Patrykowi Dziwiszowi z Pub-
licznego Gimnazjum w Krościenku Wy-
żnym.
W kategorii szkoły podnadgimnazjalne: 
I miejsce: Miłosz Momot - I LO w Ja-
śle, dwa równorzędne II miejsca: Pola 
Gołębiowska - Zespół Szkół nr 4 w Jaśle 
i Aleksandra Marczak - I LO w Sanoku, 
trzy równorzędne III miejsca: Katarzyna 

Bolek - Jasielski Dom Kultury, Domini-
ka Góra - Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 5 w Krośnie, Marek Śliwa - Ja-
sielski Dom Kultury oraz 3 równorzędne 
wyróżnienia.
Zarówno uczestnicy części konkursowej 
„Poszukiwań” jak i warsztatów z zakre-
su kultury żywego słowa obejrzeli dwa 
spektakle. „Hej Joe” wg Samuela Be-
cketta (scenariusz i reżyseria Sławomir 
Woźniak - Galeria BWA w Sanoku). 
Drugiego dnia wszyscy uczestnicy „Po-
szukiwań” obejrzeli spektakl „Theatrum 
Poeticum Anny Świerszczyńskiej” w re-
żyserii i wg scenariusza Ziuty Zająców-
ny (Teatr Zależny i PWST Kraków).

Taniec współczesny oparty jest na idei ba-
letu, pozbawiony jednak jego sztywnych 
zasad, w szczególności kładzie nacisk na 
pokazanie emocji tancerza, który tańcząc 
układ, stara się opowiedzieć odbiorcy 
pewną historię poprzez ruchy charaktery-
styczne dla rodzaju tej opowieści. 

15 lat temu, we wrześniu 2000 roku, 
w Regionalnym Centrum Kultur Pogra-
nicza powstał Zespół Tańca Współczes-
nego „Strecz”. Założyła go i prowadzi 

Sabina Wójcik - Grygolec. Zakochała się 
w tańcu współczesnym z wzajemnością, 
będąc słuchaczką II roku na kierunku 
taniec w Państwowym Pomaturalnym 
Studium Kształcenia Animatorów Kul-
tury i Bibliotekarzy w Krośnie. „Strecz” 
zadebiutował w grudniu 2000 r. na scenie 
ówczesnego Krośnieńskiego Domu Kul-
tury w 12. osobowym składzie. Spotkał 
się z niezwykle przychylnym przyjęciem 
publiczności. Dzisiaj działa w trzech gru-
pach liczących łącznie 30 osób. Tancerze 

JUBILEUSZ ZESPOŁU TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO „STRECZ”

Jubileusz 10-lecia ZTW „Strecz”,  fot. archiwum RCKP
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dokształcają się na warsztatach prowa-
dzonych przez specjalistów, konfrontują 
swoje umiejętności na festiwalach i prze-
glądach, a ich sukces opiera się na tym, że 
po prostu lubią to co robią! 
Wielokrotnie zespół stawał na najwyż-
szym stopniu podium na ogólnopolskich, 
a także międzynarodowych festiwalach 
tanecznych. Współpracujący z nim na-
uczyciele tańca współczesnego nieraz 
podkreślali, że jest doskonale przygoto-
wany przez instruktora, a energia z jaką 
pracuje na zajęciach jest niesamowita. 
Osiągnięcia zespołu jako całości oraz 
jego absolwentek, tak właśnie absolwen-
tek, przez te lata bowiem przez zespół 
przewinęło się tylko 5 tancerzy), świad-
czą o jakości prowadzonych zajęć. Sabina 
Wójcik- Grygolec jest instruktorem i au-
torką zdecydowanej większości choreo-
grafii. Jej umiejętności choreograficzne 
były wielokrotnie pozytywnie ocenia-
ne przez jurorów festiwali tanecznych. 

Dwa lata temu otrzymała wyróżnienie 
instruktorskie na Nałęczowskim Festi-
walu Tańca Euro Dance Nałęczów 2014. 
(Od redakcji: dokumentujemy wszystkie 
sukcesy zespołu na łamach miesięcznika 
Croscena). 
Tancerki wywodzące się z Zespołu Tańca 
Współczesnego „Strecz” niejednokrotnie 
kontynuują swoją przygodę z tańcem trak-
tując je jak hobby. Są jednak też takie, któ-
re podejmują naukę w tej dziedzinie m.in. 
w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole 
Teatralnej na Wydziale Teatru Tańca w By-
tomiu lub w krośnieńskim PPSKAKiB na 
kierunku taniec. Niezwykle dużo się działo 
przez te piętnaście lat, ale z całą pewnością 
jeszcze przed młodymi pasjonatkami tańca 
wiele przeżyć i pozytywnych emocji, cze-
go im serdecznie życzymy.
Jubileusz Zespołu Tańca Współczesnego 
„Strecz” zbiega się z 15. edycją Krośnień-
skich Spotkań Tanecznych.

opr. ab

P
O

L
E

C
A

M
Y 27 maja, 17.00

Spotkanie autorskie ze Stefanem Dardą 
- pisarzem powieści grozy, człowiekiem 
wielu pasji m.in. turystyki i żeglarstwa 
Salonik Artystyczny KBP

30 kwietnia - 2 maja, 20.25
Przegląd Jednego Aktora - Omar Sy
Nietykalni - dramat, biograficzny, kome-
dia prod. Francja, od lat 12
Samba – komedia prod. Francja, od lat 12
Nieobliczalni – akcja, komedia, prod. 
Francja od lat 12

3 maja, 18.00
XVI Wieczór Poezji i Pieśni Ave Maria
Wystąpią: zespół „Mali Muzykanci” 
i Chór Mieszany „Jutrzenka” z parafii 
św. Józefa w Lubomierzu, dyr. Dorota 
Wcisło oraz Chór Mieszany „Echo” ZNP 
i RCKP, dyr. Mariola Rybczak, akompa-
niament Maciej Zaforemski. W progra-
mie m.in. pieśni maryjne
Kościół oo. Franciszkanów w Krośnie

4 maja, 10.30
„Nasz piękny Lwów”
Spektakl słowno-muzyczny przygotowa-
ny przez uczniów MZS nr 5 w Krośnie 

5 maja 
Krośnieńskie obchody Dnia Godności
W programie: barwny korowód ulica-
mi miasta oraz charytatywny koncert 
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w RCKP, na którym wystąpią Mateusz 
Mijal i raper Liber. Celem koncertu jest 
wsparcie krośnieńskiego koła Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym (Dzień God-
ności Osoby z Niepełnosprawnością In-
telektualną został ustanowiony w Polsce 
w 1999r.) 

9 maja, 9.00
12. Konkurs mówienia wierszy ,,Żaczek 
Przedszkolaczek na scenie”
 
11 maja, 19.00
„Za kurtyną…” koncert grupy Mon-
key Junk

Pierwszy występ kanadyjskiego tria na 
scenie RCKP miał miejsce w 2014 roku 
podczas Galicja Blues Festival, a zespół 
został entuzjastycznie przyjęty przez 
publiczność. Wiosną 2016 powraca 
z najnowszym albumem, „Moon Turn 
Red” i w starym składzie: Steve Marriner 
– wokal, harmonijka, gitara, Tony D – gi-
tara, Matt Sobb – perkusja.
Monkey Junk wywodzący się z Ottawy 
jest gwiazdą kanadyjskiego środowiska 
bluesowego, które regularnie przyznaje 

mu swoje trofeum „Maple Blues Awar-
ds” (w 2013 r. otrzymali ich pięć!). Mają 
także na koncie statuetkę „Juno”, czyli 
kanadyjski odpowiednik nagrody Gram-
my. Dowodem na to, że ich sława prze-
kracza granice jest trofeum przyznane 
przez Amerykanów w 2010 roku: Blues 
Music Award dla Debiutu Roku. Sami 
mówią, że tworzą mieszankę określaną 
jako „swamp R&B, soul boogie i poście-
lowy funk w jednym”.

13 maja, 9.00
XXVIII Przegląd Dziecięcych Zespołów 
Tanecznych „Kaczucha 2016”, 
Org. PPSKAKiB i RCKP

15 maja, 18.00
Koncert z okazji Dnia Matki w wykona-
niu uczniów PSM „Pro Musica”

20 maja, 11.00
Międzynarodowy Festiwal Młodzieży 
Południa
Koncert w ramach XVII Krośnieńskich 
Juwenaliów 2016

opr. ab

fot. Scott D
oubt
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Centrum Kulturalne w Przemyślu zostało 
jednym z 16 beneficjentów rządowego 
programu Bardzo Młoda Kultura pro-
wadzonego przez Narodowe Centrum 
Kultury, stając się tym samym jedynym 
operatorem programu na województwo 
podkarpackie. Trzyletni budżet opiewa 
na kwotę ponad 1 milion 130 tys. złotych. 
Celem programu, który będzie realizowa-
ny w latach 2016-2018, jest budowanie 
pomostu pomiędzy sektorem edukacji 
a sektorem kultury. Ma on stworzyć sy-
stem w ramach którego działania podej-
mowane w sferze kultury przyczynią się 
do kształtowania cenionych społecznie 
umiejętności i postaw, m.in. kreatywno-
ści, innowacyjnego działania, współpra-
cy, zaufania, kompetencji medialnych 
oraz komunikacyjnych. Skierowany jest 
on do przedstawicieli instytucji kultury, 
instytucji edukacyjnych, sektora samo-
rządowego, grup nieformalnych działają-
cych w obszarze kultury, indywidualnych 
animatorów/edukatorów kulturowych, 
nauczycieli, ale także do osób które do-
tąd nie były związane z żadnym z powyż-
szych podmiotów, a chcą się realizować 
na polu edukacji kulturowej i animacji.
„Podkarpacka Edukacja Kulturowa” – bo 
taką nazwę przyjął projekt realizowany 
przez Centrum Kulturalne w Przemyślu 
– zawiera koncepcję realizacji następują-
cych elementów:

1. Przeprowadzenie diagnozy regionalne-
go środowiska zajmującego się edukacją 
kulturową (utworzenie bazy podmiotów, 
zbadanie zależności, poziomu współpra-
cy, potencjałów, ograniczeń i potrzeb), 
zakończoną publikacją raportu.
2. Prowadzenie bezpłatnych spotkań or-
ganizacyjnych, informacyjnych i integra-
cyjnych skierowanych do animatorów 
kultury, przedstawicieli instytucji kultury 
i placówek oświatowo-edukacyjnych.
3. Utworzenie portalu związanego z edu-
kacją kulturową w regionie (www.pek-
-ck.pl), który będzie głównym źródłem 
informacji na temat działań projekto-
wych.
4. Organizowanie bezpłatnych szkoleń 
i warsztatów dla wymienionych wcześ-
niej przedstawicieli.
5. Prowadzenie tzw. konkursów regran-
tingowych skierowanych do osób biorą-
cych udział we wcześniejszych działa-
niach, dzięki czemu będą mogli realizo-
wać swoje autorskie projekty z zakresu 
edukacji kulturowej.
Realizacja powyższych działań odbędzie 
się w każdym roku trwania projektu. 
Centrum Kulturalne w Przemyślu projekt 
będzie realizować przy wsparciu partne-
rów z terenu województwa: Wojewódz-
kiego Domu Kultury w Rzeszowie, Re-
gionalnego Centrum Kultur Pogranicza 
w Krośnie, Tarnobrzeskiego Domu Kul-
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tury, Podkarpackiego Centrum Edukacji 
Nauczycieli, Państwowej Wyższej Szko-
ły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 
oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 
Przyznane dofinansowanie projektu opie-
wa na kwotę ponad 800 tys. złotych.

18 maja br. w Regionalnym Centrum 
Kultur Pogranicza w Krośnie odbędzie 
się spotkanie w ramach projektu dla 
przedstawicieli sąsiadujących powiatów 
- krośnieńskiego, jasielskiego i brzozow-
skiego.

W poprzednich wydaniach „Crosceny” 
przypomniano pięć nazwisk artystów 
malarzy związanych z Krosnem, któ-
rych twórczość wykorzystywana była 
do ozdabiania kart pocztowych. Byli to: 
Julian Holzmüller, Stanisław Wojciech 
Bergman, Seweryn Bieszczad, Ksawery 
Franciszek Dunikowski i Wacław Hoff. 
W tym numerze wspominamy Jana Ka-
zimierza Olpińskiego.
Wszystkie pocztówki tych artystów wy-
dane były w I połowie XX wieku. Pod 
koniec XX wieku wydano jeszcze po-
cztówki przedstawiające malarstwo Ste-
fana Filipkiewicza (1879-1944), Piotra 
Stachiewicza (1858-1930), Stanisława 
Kamockiego (1875-1944) i Stanisława 
Stadnickiego (1900-1944). Wszyscy ci 
twórcy związani byli z regionem kroś-
nieńskim.
Wielu artystów malowało Krosno lub 
jego okolice, ale ich dzieła nie zostały 
wykorzystane do zdobienia pocztówek, 
byli to m. in. Jan Matejko i jego brat 
Stefan, Maciej Bogusz Stęczyński, Józef 
Mehoffer, Aleksander Gryglewski, Sta-
nisław Kochanek, Zdzisław Truskolaski, 
Władysław Niepokój, Zbigniew Lengren, 
Józef Łepkowski, Andrzej Lenik i inni.

Jan Kazimierz Olpiński urodził się 
9 czerwca 1875 roku we Lwowie. Po 
ukończeniu gimnazjum w 1893 r. wyje-
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Twórczość krośnieńskich artystów na pocztówkach część VI

chał do Monachium na studia w Akade-
mii Sztuk Pięknych. W 1897 r. przeniósł 
się do Paryża na dalsze kształcenie się. 
Wiele podróżował. Po zakończeniu nauki 
w 1905 r. powrócił do Lwowa, wkrót-
ce podjął pracę nauczyciela rysunku 
w krośnieńskim gimnazjum. Po dwóch 
latach przeniósł się do Krakowa, potem 
do Żywca, gdzie mieszkał i pracował do 
1920 r. Po zakończeniu działań wojen-
nych wraca do rodzinnego Lwowa, gdzie 
uczy rysunku w Państwowej Szkole 
Przemysłowej i Politechnice Lwowskiej, 
Zmarł 15 września 1936 roku, spoczywa 
na cmentarzu łyczakowskim we Lwo-
wie.Stosując technikę olejną lub akwa-
relę J.K. Olpiński tworzył pejzaże oko-
lic, w których mieszkał, były to widoki 
Beskidów, Podola, Żywiecczyzny oraz 
sceny rodzajowe przedstawiające życie 
miejscowych chłopów. Rzadziej malował 
portrety. Jego obrazy znajdują się w zbio-
rach Muzeum Narodowego w Krakowie, 
Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Żyw-
cu, Jarosławiu, a także w kolekcjach pry-
watnych krośnian, głównie portrety.

Zbigniew Więcek
pocztówki ze zbiorów autora
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Uroczystość Jordanu.  Wydawnictwo dzieł sztuki „Stella” w Bochni.

Wypłata robotników w lesie.  Wydawnictwo dzieł sztuki „Stella” w Bochni.
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W bród przez wodę.  Wydawnictwo „KRAKUS” w Krakowie.
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TADEUSZ WOJNAR

W oczekiwaniu

dni pachnące zielenią zatrzymam
w bukiet je złożę błękitnie
i odtąd będę czekał
sen zaniknie

czas na drobne rozmienię godziny
słonce wolniej rozpalę i jaśniej
noc przed nami uklęknie
i księżyc zieleń rozścieli

choć wiem, że to puste obrazy
jak Pigmalion tworzę swą Galateę
i wiem że z wierszami zostanę
by czekać na nadzieję

DAWIDA RYLL

Wśród pytań

No bo czy wystarczy nam taka radość
jak wpisywanie w notes nowego adresu
- wierząc że najważniejszy

Lub taka bliskość
jak spojrzenie w tłumie
znajomych oczu

I czy wystarczy nam takie święto
jak zbieranie kwiatów
by sypać w procesji

No bo czy nie przerosną nas
własne pragnienia
słów czułości fety

Lecz czy w pół ścieżki odchodzić
od imion od oczu od kwiatów

LEON CHRAPKO

Wyznanie

Teraz opowiem o sobie

Odrosłem od ziemi
na miarę przebytego czasu
Dziecięce buciki
powiesiłem na ścianie
w miejsce nieudanego portretu
Zapytasz czy jestem silny
mogę rozerwać maskę twarzy
by lepiej dojrzeć człowieka
pragnę by ucichły oceany
wówczas ucałuję jadło
i rękami którymi dotykam ziemi
wycisnę z życia wiarę w Ciebie
Będę czekał na spotkanie
nieznanego gościa
Dla Ciebie i dla nich
nakryję stoły i serce

MARIA SKALSKA 

Spotkanie 
 Józefowi Janowskiemu

Odurzeni zapachem bzu
i wieczną młodością,
zielenią traw, urokiem magnolii
kontemplujemy stare dzieje.

Miodowy promień słońca
ogrzewa nasze twarze.
Chowamy się w stronę cienia.

Serca zdziwione
pragną powrotu
do krainy przodków,
do spotkania z mistrzem wiedzy i słowa.
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DŻEM 
fot. W.Turek



fot. P. Fiejdasz





fot. P. Matelowski

WIDOWISKO BALETOWE DZIADEK DO ORZECHÓW
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TADEUSZ MASŁYK

Osłona dla innych

być może
że to jest miłość
prawdziwa
ale bez szczęścia

będzie też miła
wiosna
jak się spełni
i ożyją ręce
gdy mocniej uchwycą

tak trzeba było
być
przeżywać pośpiesznie
przeznaczone
trochę niesprawiedliwe
a dla innych szczęście
bardzo naiwne
i przez nich
ciągle wyczekiwane

MARIA STEFANIK

U poetki w Żarnowcu

 Pamięci Marii Konopnickiej

W drewnianej ażurowej werandzie 
białego dworku od frontu 
przyjmujesz lud i gości 
po latach tułaczych.

Tu spełnionym marzeniem: 
dom na własność 
i siedem mórg ziemi, 
sędziwe drzewa
pełno kwiatów 
na ostatnie lata. 

Skrzypi podłoga, 
gabloty dyplomów, 
kreśli gabinet 
Chwile i lata
tekst Roty.

A nocą 
przy naftowej lampie
z wiekowego kałamarza
listy do dzieci, Elizy,
wujka na zesłaniu,
praca w przekłady,
studia i szkice, 
aby w życiu trwać. 

MAGDALENA  ŚMIETANA 

Wiosna

Witaj biała brzozo
usiądę przy tobie
będę wiersz pisała
możesz mi dyktować

Słyszę jak konwalia dzwoni
wiatr dywan głaszcze
usłany mleczami

Nim pójdę w dom
po kwiecistym dywanie
spojrzę ci w oczy
wiosenną pieśń rozgłoszę

Wrócę tu jeszcze
by cię znów usłyszeć

MAŁGORZTA LIPUT
 
* * *

kiedyś
jak majowa burza
nieoczekiwanie
zawitasz w moje progi
ale wtedy
obojętnie spojrzę
w twe oczy
i powiem
za późno mój drogi

opr. W
. Turek
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W kwietniu trzy grupy Dziecięco – 
Młodzieżowego Zespołu Tanecznego 
„Kleks” wzięły udział w VII Ogólno-
polskim Przeglądzie Dziecięcych i Mło-
dzieżowych Zespołów Tanecznych Jed-
licze 2016. W kategorii wiekowej 12-15 
lat Kleks I za choreografię „W sieci” 
otrzymał II miejsce. W młodszej katego-
rii wiekowej Kleks IV otrzymał wyróż-
nienie. W tej samej kategorii wiekowej, 
zadebiutował Kleks V.
Dwie kolejne grupy zaprezentowały się 
podczas VIII Podkarpackiego Przeglą-
du Zespołów Tanecznych Złoty Gryf 
w Dębicy. W kategorii tanecznej 7-12 
lat jury po obejrzeniu 34 prezentacji ta-
necznych przyznało III miejsce grupie 
Kleks III, natomiast w starszej kategorii 

tanecznej laureatem Złotego Gryfa zo-
stał Kleks II.
Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecz-
nych Suchedniów 2016 organizowany 
przez suchedniowską „Kuźnicę” cieszy 
się dużym zainteresowaniem i jest bar-
dzo dobrze oceniany przez środowisko 
taneczne. Tegoroczna jedenasta edycja 
imprezy zgromadziła 989 tancerek i tan-
cerzy z 27 formacji tanecznych i 56 grup 
wchodzących w ich skład. Zatańczono 
60 układów choreograficznych w 5 róż-
nych kategoriach tanecznych. W katego-
rii inscenizacja taneczna (11-13 lat) gru-
pa Kleks II zdobyła II miejsce, a w gru-
pie wiekowej od 14 – powyżej 16 lat, 
w tej samej kategorii tanecznej Kleks 
I uplasował się na II miejscu.

Kwietniowe sukcesy grup artystycznych RCKP

fot. D. Krzanowska-Szelc
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Teatr „itd…” odniósł sukces w VI Ogól-
nopolskim Festiwalu Teatralnym Dzieci 
i Młodzieży „Kocioł Teatralny”, który 
odbył się w dniach 8 -13 kwietnia br. Or-
ganizatorem było Centrum Kultury i Wy-
poczynku w Andrychowie. W przeglą-
dzie konkursowym krośnieński teatr po-
kazał spektakl „Jako III e” na podstawie 
„Ja jako…” Stacha Szulista. Komisja Ar-
tystyczna, w składzie: prof. Zbigniew Ba-

jek ASP Kraków, Michał Kościuk - aktor 
Teatru Bagatela i Janusz Skubaczkowski 
- prodziekan Wydziału Tańca bytomskiej 
filii PWST Kraków, przyznała krośnień-
skiej grupie dyplom uznania. Nagrody 
indywidualne otrzymali Krzysztof Saj-
dak i Marcin Łącki. Reżyserem spek-
taklu jest Henryk Wichniewicz, twórca 
i instruktor Teatru „itd…”

fot. H
. W

ichniew
icz

N
a zdj. M

ichał Stryczniew
icz (z gitarą) i D

aniel W
iernasz

fot. P. Fiejdasz
Wśród 37 finalistów III Międzynarodo-
wego Festiwalu Muzyka na Pograniczu 
w Sanoku (10 -12 kwietnia) znalazło się 
dwóch wokalistów ze Studia Piosenki 
Swing - Michał Stryczniewicz i Da-
niel Wiernasz oraz akompaniator Ma-
ciej Niedziela. Michał zdobył I nagrodę, 
a Daniel wyróżnienie. Niezwykle miłym 
akcentem było wręczenie Lucynie Durał 
wyróżnienia za wysoki poziom przygoto-
wania wokalistów do festiwalu. To dzięki 
jej pracy młodzi ludzie, którzy tak chęt-
nie doskonalą swoje umiejętności na za-
jęciach, osiągają sukcesy. Festiwal Mu-
zyka na Pograniczu organizują Państwo-
wa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku 
i Sanocki Dom Kultury.
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Katarzyna Kociuba i Błażej Kmonk 
z Pracowni Grafiki Tradycyjnej otrzy-
mali wyróżnienia w swoich kategoriach 
wiekowych w VI Międzynarodowym 
Konkursie Plastycznym dla dzieci i mło-

dzieży z województwa podkarpackiego 
i kraju preszowskiego „Nasi sąsiedzi 
- Zwierzaki duże i małe”. Na konkurs 
organizowany przez Młodzieżowy Dom 
Kultury w Rzeszowie wpłynęło 1094 

Katarzyna Kociuba lat 7 (wyróżnienie), tech. sucha igła

Błażej Kmonk (lat 16), wyróżnie-
nie, tech. linoryt
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BIURO WySTaW aRTySTyCZNyCh

prace, (861 pochodziło z Polski, a 233 ze 
Słowacji) ze 156 placówek, w tym 122 
z województwa podkarpackiego, a 34 
z kraju preszowskiego. Do udziału w wy-
stawie, prócz grafik dwójki zdobywców 
wyróżnień, zakwalifikowano także prace 
pozostałych uczestniczek konkursu - Li-

dii Rutkowskiej, Julii Pileckiej, Aleksan-
dry Kociuby. Wszyscy młodzi artyści 
uczęszczają na zajęcia Pracowni Grafiki 
Tradycyjnej prowadzone przez Joannę 
Topolską - Uliasz. 

opr. Anna Bryła

Uczniowie krośnieńskiego Liceum Pla-
stycznego kształcą się w zakresie wy-
robów unikatowych i snycerstwa. Są to 
dwie specjalizacje zawodowe realizowa-
ne w programie dydaktycznym liceum. 
Próg umiejętności jest jak zawsze usta-
wiony wysoko, aby wiedzę i talent mło-
dych plastyków zaprezentować w spo-

sób jak najbardziej profesjonalny. Lata 
nauki owocują pracami dyplomowymi 
wykonanymi pod okiem bardzo dobrych 
pedagogów. Szkoła ma ponad trzydzie-
stoletnią tradycję, a ta zobowiązuje do 
zachowania utwierdzonej opinii.
Większość absolwentów kontynuuje na-
ukę na wyższych uczelniach artystycz-

22 kwietnia – 13 maja
„Dyplom” Liceum Plastycznego w Krośnie

Sara Ferenc, płaskorzeźba
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nych. Prace dyplomowe zwykle są wy-
śmienitym przykładem sztuki użytkowej. 
Umiejętności projektowe dyplomantów 
zawsze zasługują na uwagę. Są to dzieła, 

które po prostu chciałoby się mieć u sie-
bie w domu i cieszyć nimi oczy.

Marek Burdzy

CeNTRUM DZIeDZICTWa SZKŁa

Na wystawie prezentowane są fotogra-
fie wykonane w technice stosowanej 
w XIX wieku. Ich autorem jest Marcin 
Szwaczko. Mokry kolodion to technika 
polegająca na naświetleniu w aparacie 
fotograficznym szklanej płyty pokry-
tej warstwą kolodionu zawierającego 
substancję światłoczułą (jodek srebra), 
w wyniku czego powstaje na 
niej negatywowy obraz. Z nie-
go następnie można wykonać 
odbitki na papierze. Technika 
ta była stosowana na szeroką 
skalę od lat 50. do początku 
lat 80. XIX w. Po raz pierw-
szy roztworem kolodionowym 
posłużył się Frederic Scott Ar-
cher w 1851 roku. Swego cza-
su był to rewolucyjny wyna-
lazek, który wyparł popularny 
wówczas dagerotyp. Współ-
cześni wielbiciele kolodionu 
cenią głębię zdjęcia i nastro-
jowe smugi, które powstają po 
wylaniu roztworu. Wykonane 
na szklanych płytkach zdjęcia 
pokazane na wystawie w CDS 
nie są tylko mechanicznym 
powrotem do starej techniki. 
To wielowątkowa opowieść 
o dawnych czasach, utrzymana 
w atmosferze minionej epoki. 
Autor z poetycką wrażliwością 
używa kostiumu historyczne-

go przyoblekając fotografowane postaci 
w stosowne stroje i wpisując je w odpo-
wiednio zaaranżowane otoczenie. Spra-
wia to, iż ulegamy złudzeniu, że patrzy-
my na dawno miniony świat. Wrażenie 
to pogłębiają krótkie teksty opisujące 
postaci w stylu nawiązującym do daw-
nych epok. Klimatyczne wnętrza piwnic 

Przeszłości szepty niezwykłe - wystawa fotografii

Na zdj. Billy i Kate Whitewater
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MUZeUM PODKaRPaCKIe

potęgują czar wywołany taką techniką 
i stylistyką fotografii. 
W ostatni weekend maja (28-29.05) od-
będą się warsztaty, w trakcie których każ-
dy z uczestników będzie mógł osobiście 
wykonać tego typu fotografie. Szczegó-
łowych informacji należy szukać na stro-
nie Centrum Dziedzictwa Szkła www.
miastoszkla.pl i pod numerem tel. 13 44 
400 31. 

Marcin Szwaczko ur. w 1975 roku, z wy-
kształcenia inżynier mechanik. Zaintere-
sowany głównie fotografią architektury 
i aktem. Zafascynowany fotograficznymi 
procesami pierwotnymi. Szukając od-
powiednich efektów porzucił fotografię 
cyfrową na rzecz tradycyjnej. Lubi płyt-
ką głębię ostrości, gotyckie sklepienia, 
a w architekturze idealną symetrię detali. 

Karolina Połomska

bliskich miejscowości. Dźwięk moto-
cykli żużlowych wpisał się w charak-
ter miasta, a wielu ludzi nie wyobraża 
sobie letniego niedzielnego popołu-
dnia bez podziwiania zawodników 
startujących na czarnym krośnieńskim 
torze.
Historia sportu żużlowego w Krośnie 
sięga lat 40 XX w. W 1946 r. przy 
ówczesnym Miejskim Klubie Spor-
towym „Legia” Krosno powstała 
sekcja motorowa. Zawodnicy ścigali 
się w dwóch odmianach: rajdowo-tu-
rystycznej i rajdowo-wyścigowej. Hi-
storia sekcji motorowej krośnieńskie-
go „Włókniarza” trwała do połowy 
lat 50., kiedy to z powodu kłopotów 
finansowych została ona rozwiązana. 
W 1949 r. rozpoczęła się budowa sta-
dionu „Włókniarza” Krosno, a wraz 
z nim zrodziła się idea utworzenia 
sekcji żużlowej. Z myślą o niej, na 
nowym stadion powstał tor żużlowy. 
W 1950 r. zostały zorganizowane 
pierwsze pokazowe zawody żużlowe. 
Jednak z powodów finansowych żuż-
lowa sekcja „Włókniarza” Krosno nie 
została utworzona.

Mecze żużlowe w Krośnie cieszą się 
od lat niesłabnącym zainteresowaniem 
mieszkańców zarówno Krosna jak i po-
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Jesienią 1956 r. już przy klubie sporto-
wym „Legia” powstała sekcja żużlowa. 
Do sekcji zgłosiło się kilkudziesięciu 
chętnych. Poprzez selekcję wyłoniono 
grupę 10 zawodników, wśród których 
trzon stanowili byli zawodnicy sekcji 
motorowej. W kolejnym sezonie zespól 
pod nazwą „Legii” Krosno został zgło-
szony do rozgrywek trzeciej ligi grupy 
„Południe”. Pierwszy mecz w historii 
krośnieńscy zawodnicy rozegrali z AMK 
Kraków, a pierwsze zwycięstwo „Legia” 
Krosno odniosła zwycięstwo na włas-
nym torze z zespołem Unii Tarnów. Tak 
rozpoczęła się historia sportu żużlowego 
w Krośnie, która trwa po dziś dzień. Nie 
obyło się bez zawirowań. Z powodu kło-
potów finansowych, w 1961 r., doszło do 
fuzji dwóch krośnieńskich klubów „Le-
gii” i „Krośnianki”. Powstał wówczas 
Międzyzakładowy Związkowy Klub 
Sportowy „Krosno”, a w 1963 r. Kroś-
nieński Klub Sportowy „Karpaty”. Pod 
tym szyldem zespół startował do 1969 
r., kiedy to z powodu kłopotów finanso-
wych, sprzętowych i kadrowych sekcja 

żużlowa została rozwiązana. Motocykle 
żużlowe zamilkły na krośnieńskim torze 
na osiemnaście lat.
Temat reaktywacji sekcji żużlowej po-
jawił się w Krośnie w 1984 r. W maju 
1986 r. powstał Społeczny Komitet Re-
aktywowania Sekcji Żużlowej w Krośnie 
z Kazimierzem Bobusią na czele. Zorga-
nizowano pokazy żużlowe na krośnień-
skim torze z udziałem zawodników Unii 
Tarnów. W 1987 r., powstał Krośnieński 
Klub Żużlowy, który przyjął barwy żółto-
czerwono-czarne z wizerunkiem głowy 
wilka na plastronie, który od tego czasu 
stał się znakiem rozpoznawczym kroś-
nieńskich żużlowców. Zorganizowano 
również szkółkę dla adeptów żużlowych, 
którą prowadził legendarny zawodnik 
Stali Rzeszów Florian Kapała. 1988 r. 
był rokiem przełomowym. Wówczas to 
Krosno powróciło na żużlową mapę Pol-
ski. Pierwszym trenerem KKŻ-tu został 
legendarny Edward Jancarz. Historia 
krośnieńskiego sportu żużlowego rozpo-
częła się na nowo. 

Łukasz Kyc

Od 30 kwietnia do 3 maja 2016 r., Skan-
sen Archeologiczny Karpacka Troja za-
prasza na Majówkę - imprezę inaugurują-
cą sezon turystyczny. Jest to dobra okazja 
dla rodzin do wspólnego spędzenia czasu 
na świeżym powietrzu. 30 kwietnia od-
będzie się bieg upamiętniający senatora 
Stanisława Zająca. 1 maja zainaugurowa-
ny zostanie cykl nowych warsztatów pn. 
młody archeolog, w trakcie których chęt-

ni sami będą mogli spróbować swoich sił 
przy odkrywaniu tajemnic przeszłości, 
w specjalnie przygotowanym wykopie 
archeologicznym. Na 2 maja przygo-
towano także nową formę warsztatów 
- mały wojownik. Dzieci wraz z opieku-
nami będą mogły spróbować swoich sił 
w różnych konkurencjach inspirowanych 
średniowiecznymi zmaganiami wojów. 
Atrakcji nie zabraknie także 3 maja. 
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Odbędą się wtedy warsztaty łucznicze, 
w trakcie których będzie można nauczyć 
się strzelać z łuku pod okiem najlepszych 
łuczników historycznych w Polsce. Ma-

jówka w Karpackiej Troi to przedsmak 
zbliżającego się lata!

zespół Karpackiej Troi

MUZeUM RZeMIOSŁa - Piwnica PodCieniami

Trasę z Alaski do Patagonii Piotr Strze-
żysz próbował przejechać trzy razy. 
W 2011, po pokonaniu w zimowych 
warunkach ponad sześciu tysięcy kilo-
metrów, podróż przerwał w Las Vegas. 
Drugi wyjazd, rozpoczęty w 2013 roku 
w Anchorage na Alasce, zakończył się 
w okolicach Portland złamaniem kola-
na. Wszystkie rzeczy, łącznie z rowe-
rem, Piotr zostawił w garażu znajomych 
w Portland, a sam wrócił do Polski na le-
czenie. W maju 2014 roku, z nie do końca 
zrośniętym kolanem, podjął kolejną pró-
bę dotarcia do Patagonii. Tym razem za-
czął z miejsca, w którym przerwał podróż 

kilka miesięcy wcześniej. Jak zakończyła 
się trzecia podróż i o wszystkich perype-
tiach z nią związanych można było po-
słuchać podczas spotkania które odbyło 
się 11 kwietnia w Piwnicy PodCieniami. 
Piotr Strzeżysz - jeździ rowerem, odkąd 
sięga pamięcią. Był w wielu miejscach 
na świecie, ale ciągle coś gdzieś go pcha. 
Lubi przestrzeń i wiatr. Choć zdarzało 
mu się podróżować w towarzystwie, za-
zwyczaj podróżuje sam, co daje większe 
poczucie niezależności i szeroko pojętej 
wolności. Jest autorem czterech książek. 

Dorota Piwka

Krośnieńskie spotkania z podróżnikami 
„Rowerem z alaski do Patagonii”

N
a zdj. Piotr Strzeżysz
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MUZeUM RZeMIOSŁa - Wieża Farna

Wystawa fotografii Wacława Turka to 
swoista relacja „z zapisków wędrowca”. 
Osobowość autora ma w sobie cechy 
wędrowca – obserwatora, który potrafi 
dostrzec i zatrzymać wyjątkową chwilę. 
Nadzwyczajność owych chwil bywa bar-
dzo często nierozpoznawalna bądź nie-
uchwytna dla człowieka pochłoniętego 
wyłącznie pędem życia i pracy. Nie umie-
my ich przeżyć, nie potrafimy zatrzymać 
się, aby poszukać tych właśnie chwil po-
śród swojej codzienności. Fotografie Tur-
ka to podróż w głąb siebie – jego zdjęcia 
mają charakter bardzo osobisty, można 
ten zbiór potraktować jako swoisty pa-
miętnik. Jest to wędrowanie sentymental-
ne, przedstawiające obraz świata, za któ-

rym każdy z nas tęskni, o którym marzy 
lub który wspomina. To świat przydroż-
nych krzyży i kapliczek, świątków, zapo-
mnianych przez czas cmentarzy, praco-
witych kiwonów. Fotografie są również 
zapisem rozmiłowania w kulturze i dzie-
dzictwie regionu Podkarpacia. Wacław 
Turek – jako doskonały obserwator i poe-
ta – sporą przestrzeń w swoich pracach 
oddał w posiadanie nieba i przyrody. 
Częstymi motywami są pejzaże z niebem 
w tle, widoki łąk, kwiatów, pasących się 
czy pędzących koni. Jako krośnianin jest 
wierny swojemu miastu – nie pozwala 
o nim zapomnieć, pieczołowicie doku-
mentuje ważne, ciekawe czy zwyczajnie 
piękne chwile. Krosno jego w pracach to 

30 kwietnia – 29 maja 
Przeglądając chwile – wystawa fotografii Wacława Turka
Finisaż 25 maja, 18.00
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często miejsce niezwykłe – w cieniu wie-
ży, w łukach podcieni, w towarzystwie 
gołębi albo z niecodziennymi balonami 
unoszącymi się nad miastem. Fotografie 
uczą widzów subtelnego postrzegania 
codzienności przez pryzmat piękna, ta-
jemniczości, wyjątkowości chwili. Być 
może ich tajemnica polega na tym, że 
autor zachował w sobie niezwykłą zdol-
ność dziecięcego patrzenia na świat. Być 
może migawka jego aparatu fotograficz-
nego zawsze potrafi odsłonić się na naj-
właściwszą chwilę, by wyłowić z czasu 
ten jedyny moment.
Zatem przechodniu, zatrzymaj się…, 
zapomnij się w marzeniach..., by prze-
glądając chwile odnaleźć niezwykłą co-
dzienność ukrytą tuż obok nas... 

Wacław Turek, artysta fotografik, poeta, 
muzyk. Współzałożyciel Krośnieńskiego 
Towarzystwa Fotograficznego w latach 

70. Były współpracownik tygodnika 
Podkarpacie i Nowin Rzeszowskich, fo-
toreporter KAW O/ w Rzeszowie (1977 
- 1983.) W latach 2001-2015 prezes Fo-
toklubu przy Regionalnym Centrum Kul-
tur Pogranicza w Krośnie. Organizator 
kilkunastu międzynarodowych plenerów 
fotograficznych z udziałem fotografów 
ze Słowacji, Rumunii, Ukrainy i Węgier, 
ponad 130 wystaw krośnieńskich i przy-
granicznych amatorów fotografii. Autor 
kilkunastu wystaw w kraju i za granicą. 
W ub. roku na 4. Międzynarodowym Sa-
lonie Fotograficznym na Słowacji zdobył 
Grand Prix Miasta Bardejów. Jest Hono-
rowym Członkiem Związku Fotografów 
Słowackich oraz członkiem Fotoklubu 
RP. Pełni również funkcję v-ce prezesa 
Związku Literatów Polskich O/Rzeszów.

Łukasz Stachurski

KROśNIeńSKa BIBLIOTeKa PUBLICZNa

„Tajemnica namokniętej gąbki” oraz 
„Świat według dziadka” to dwie książki, 
których fragmentów, czytanych przez au-
torkę, mogły posłuchać dzieci uczestni-
czące w spotkaniu w Oddziale dla Dzieci 
KBP 1 kwietnia 2016 r.
Pisarka opowiedziała m.in. na czym po-
lega praca pisarza i jaką „drogę musi 
pokonać” książka, zanim trafi do czytel-
nika. Dzieci próbowały odpowiedzieć na 
pytania, czym zajmuje się autor, ilustra-
tor i wydawca, ale także same wymyślały 
dalszy ciąg do przeczytanego fragmentu 
książki. Autorka podkreślała, że pisarz 
musi być przede wszystkim dobrym ob-
serwatorem i mieć oczy szeroko otwar-

te na to, co dzieje się dokoła, bo główna 
praca pisarza odbywa się w głowie.
Zofia Stanecka - głównie znana jako 
autorka serii książek o Basi. Wielbi-
cielka Leśmiana, Dickensa i Tolkiena, 
angielskich książek dla dzieci i teatru. 
Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie 
Warszawskim. Opowiadania i recenzje 
zaczęła pisać jeszcze w czasie studiów, 
a pierwszą książkę wydała w 2004 r. 
Najbardziej lubi pisać baśnie, w któ-
rych znajduje to wszystko, co w litera-
turze kocha: tajemnicę, prawdę, piękno 
i odrobinę magii. Cała seria książek 
z cyklu „Basia...” zdobyła w roku 2009 
tytuł „Najlepsze dla dziecka” w plebis-

„Pisarz musi mieć oczy szeroko otwarte...” 
Zofia Stanecka na spotkaniu z młodymi czytelnikami
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cycie czytelników miesięcznika Dziecko. 
Dwie spośród jej książek zostały wpisa-
ne na Listę Skarbów Muzeum Książki 
Dziecięcej w Warszawie: „Świat według 
dziadka” i „Domino i Muki. Po drugiej 
stronie czasu”. W 2015 książka „Basia 
i wyprawa do lasu” zdobyła nagrodę jury 
w kategorii najlepsza książka dla dzieci 
w konkursie Najlepsza książka na lato.
Pisarka okazała się również doskonałą 
aktorką „inscenizując” krótkie scenki 
z życia swojej bohaterki Basi i wykorzy-

stując tekturowe kukiełki. Jak mówiła, 
pisząc dla dzieci spełnia swoje marzenia, 
bo tworząc staje się postacią, o której pi-
sze.
Pisarka wręczyła także nagrody laurea-
tom konkursu plastycznego na ilustracje 
do swoich książek. Otrzymali je: Zu-
zanna Zajdel (SP 3), Miłosz Arkuszew-
ski (SP 14), Kacper Krężel (SP 15), Na-
talia Niemczyk (SP15). Wyróżniono 12 
uczniów. 

Bogusława Bęben
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Janina Kiper - krośnianka, z zawodu ar-
chitekt, ukończyła Wydział Architektury 
na Politechnice Wrocławskiej. Fotogra-
fuje głównie krajobrazy, architekturę, 
spotkania rodzinne, wykonuje również 
portrety. Fotografią zajmuje się od 1991r., 
brała udział w Międzynarodowych Kon-
frontacjach Fotograficznych „Tylko jedno 
zdjęcie”.

Anna Zimka urodziła się i mieszka 
w Krośnie, ukończyła AM we Wrocła-
wiu na Wydziale Dyrygentury, Kompo-
zycji i Teorii Muzyki. Jest nauczycielką 
w ZSM w Krośnie oraz SSM w Krośnie, 
gdzie prowadzi zajęcia z muzycznych 
przedmiotów teoretycznych. W wolnym 
czasie fotografuje, głównie przyrodę. 
Obie panie swoje zdjęcia prezentowały 

do 5 maja
Piękno „zobrazowane” w fotografiach
Wystawy fotografii Janiny Kiper i anny Zimki
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podczas Krośnieńskiego Święta Fotogra-
fii organizowanego przez Kuźnię Światła.
Janina Kiper i Anna Zimka odnajdują 
piękno w przyrodzie. Tematem pokazy-
wanych na wystawie zdjęć jest przede 
wszystkim krajobraz, jego wybrane frag-
menty, zwierzęta i kwiaty.
Fotografie zadziwiają bogactwem barw 
i ich zestawień. To rezultat umiejętnego 

korzystania z różnych warunków oświet-
lenia: „złotych godzin”, ostrego świat-
ła filtrowanego przez korony drzew lub 
zmiękczanego przez mgłę, wprowadzają-
cy do fotografii efekty niemal malarskie 
-pisze w katalogu Stanisław Wójtowicz.

Beata Szarek
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Konkurs organizuje Stowarzyszenie Na-
tchnieni Bieszczadem w Cisnej. Mogą 
wziąć w nim udział wszyscy chętni ama-
torzy i profesjonaliści. Wiersze przesy-
łane na konkurs nie mogą być wcześniej 
nagradzane lub publikowane. Wiersze 
będą oceniane indywidualnie – komisja 
nie będzie brać pod uwagę nadesłanych 
zestawów. Laureaci konkursu będą mo-
gli zaprezentować nagrodzone wiersze 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POEZJI ,,DŹWIĘKOSŁOWA” 
w czasie wieczoru poezji. Wiersze na 
konkurs przyjmowane będą tylko w for-
mie elektronicznej od 20 kwietnia do 20 
czerwca br. na adres dzwieko_slowa@
o2.pl i bfnatchnienibieszczadem@o2.pl 
(w temacie e-maila proszę wpisać „Kon-
kurs Dźwiękosłowa”). Informacje można 
uzyskać pod adresem mailowym dzwie-
ko_slowa@o2.pl

W Urzędzie Miasta Krosna można skła-
dać wnioski w ramach XII edycji nagro-
dy prezydenta za osiągnięcia w dziedzi-
nie kultury. Nagroda przyznawana jest 

twórcom i animatorom kultury związa-
nym ze środowiskiem naszego miasta 
za szczególne osiągnięcia artystyczne 
oraz za wyróżniające się dokonania na 

NAGRODY PRZEZYDENTA MIASTA KROSNA

fot. archiw
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rzecz upowszechniania kultury i ochrony 
dziedzictwa kulturowego. Tradycyjnie 
już nagrody przyznawane będą w dwóch 
kategoriach: za całokształt działalności 
oraz za wybitne osiągnięcia. Tegorocz-
ne wyróżnienia mogą być przyznawane 
zarówno indywidualnie jak i zbiorowo. 
Wnioskodawcami mogą być m.in. Komi-
sja Kultury, Sportu i Turystyki Rady Mia-
sta Krosna, instytucje kultury, stowarzy-
szenia lub związki twórcze i kulturalne, 

szkoły artystyczne, jednostki samorządu 
terytorialnego, środowiska twórcze lub 
grupa osób z danego środowiska twór-
czego. Powołana przez prezydenta komi-
sja wybierze spośród kandydatów najbar-
dziej wyróżniające się postaci życia kul-
turalnego naszego miasta. Wypełniony 
wniosek należy złożyć w terminie do 30 
kwietnia 2016 w Urzędzie Miasta Kros-
na, Wydział Kultury i Sportu ul. Lwow-
ska 28a, 38 - 400 Krosno.

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie 
zaprasza koła, kluby i grupy fotograficz-
ne działające w województwie podkarpa-
ckim do udziału w Konfrontacjach orga-
nizowanych pod patronatem Fotoklubu 
Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałka 
Województwa Podkarpackiego. Ekspozy-
cja z udziałem fotografików naszego re-
gionu zaprezentuje dorobek twórczy Pod-
karpacia. Podpisane prace fotograficzne 
lub gotowe i zmontowane plansze wysta-

wiennicze należy dostarczyć do 30 kwiet-
nia 2016 r. na adres: WDK, ul. Okrzei 7, 
35-959 w Rzeszów, z informacją opisu-
jącą działalność grupy. Fotografie mogą 
być wykonane w dowolnej technice i na 
dowolny temat, a dla grup prezentujących 
swój dorobek przeznaczono miejsce na 6 
planszach formatu 70 x 100 cm. Wernisaż 
zaplanowany jest w Galerii WDK na 17 
maja 2016 r.

XIV PODKARPACKIE KONFRONTACJE FOTOGRAFICZNE

W ramach Festiwalu odbędzie sie kon-
kurs kapel i instrumentalistów ludo-
wych oraz seminarium dla muzykantów, 
a także miłośników tradycyjnej muzyki 
i folkloru. Uczestnikami mogą być: ka-
pele i instrumentaliści, mający w swoim 
repertuarze ludowe melodie, prezento-
wane w sposób tradycyjny. Przewiduje 
się udział kapel z terenu woj. podkar-
packiego, lubelskiego oraz wschodniej 

części małopolskiego. W konkursie 
mogą uczestniczyć zarówno członkowie 
kapel biorących udział w konkursie jak 
inni muzykanci. Zgłoszenia osobiście, li-
stownie, faxem lub e-mailem w terminie 
do 6 maja 2016 r. na adres organizatora: 
Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, 
ul. Obrońców Pokoju 66, 36-100 Kol-
buszowa, tel. fax. 17 2271-563, mdk@
kolbuszowa.pl 

III FESTIWAL ŻYWEJ MUZYKI NA STRUN DWANAŚCIE I TRZY 
SMYKI  – GRAĆ JAK POGODA





GALERIA JEDNEGO ZDJĘCIA
Zdzisław Barut


