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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: fot. Jaroslaw Fignar, str. 2 – 1. Taniec. Taniec. Taniec – ZTW Strecz inauguruje rok 
artystyczny 2016/2017, 2. Letnia scena w Rynku Czarno - białe piosenki, recital Alana Bochna-
ka z zespołem, 3. Wernisaże wystaw fotografii Volodimira Norby i Vasyla Phylypyuka podczas 
XVI Międzynarodowego Pleneru Fotograficznego, Galeria Fotografii RCKP
fot. P. Matelowski, P. Fiejdasz, W. Turek

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

ZBIGNIEW M. HABRAT

Powtarzalność piękna

Dochodzi roczne popołudnie. 
Dobrze znany klęgor nad głową.
Zieleń pomidorów na parapecie 
pachnie koralowym rumieńcem.
Ogrodowe słońca pochylone wiekiem 
dawno zrzuciły swe promienie.
Płomienne tchnienia astrów 
przywodzą myśl przemijania.
Kot się rozciągnął na werandzie, 
leniwie spoglądając w mysie ogony.
Posoka węgierek czerwi 
nadzieja na ból głów zmąconych.
Pościel i gliniaki na sztachetach 
nucą radosną dla ciał kołysankę.
Kapusta więdnie w ostatnim zagonie 
kwasu wonnego wołając dębiną.
Zapach powideł z podleśnej polany, 
mami rozkoszą zimowych delicji.
Witaj Królowo barw ognistych! 

Podążam, by Ciebie uwieczniać 
na wyczerpanym papierze.
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W numerze:

3. Witryna RCKP
 Wystawy
 Kulturalne lato z RCKP
 Karpackie Klimaty 2016
 XVI Międzynarodowy Plener 
 Fotograficzny

10. Polecamy
 Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
 XXIII Krośnieńska Jesień Muzyczna

12. Z pogranicza
 Artystyczna współpraca przygraniczna

19. Przeczytane

21. Kolekcjonerstwo
 Agresja niemiecka

Zbigniew Więcek
23.  Poezja

25. Podium

26. Z kart wspomnień
 Zbigniew Józefowicz – uczony, aktor 
 i reżyser

Adam Krzanowski

27. BWA
 9. Międzynarodowe Biennale 
 Artystycznej Tkaniny Lnianej
  Iwona Jurczyk
 Roman Górka – rzeźba
  Marek Burdzy

30.  Muzeum Podkarpackie
 Bardejov- światowe dziedzictwo Unesco
 Dzień otwarty w Muzeum

Tomasz Pisarek

30. Piwnica PodCieniami
 Krośnieńskie spotkania z podróżnikami

Dorota Piwka
31. KBP
 Krosno czyta „Quo vadis”

Monika Machowicz

31. Konkursy

EUROPEJSKIE DNI  
DZIEDZICTWA KULTURY

W dniach od 10 do 11 września 2016 r. 
w Skansenie Archeologicznym Karpacka 
Troja w Trzcinicy miała miejsce ogólno-
polska inauguracja 24. Europejskich Dni 
Dziedzictwa pod hasłem „Karpacka Tro-
ja - świadek czasów chrztu Polski”. Na 
tle monumentalnych wałów grodziska, 
rozgrywało się spektakularne widowi-
sko, przypominające jedno z przełomo-
wych wydarzeń w historii naszego kraju, 
jakim było przyjęcie chrztu. Spektakl 
opowiadał historię życia młodego księ-
cia, który wychowany w duchu wiary 
pogańskiej przyjmuje chrzest. Imprezie 
towarzyszyły liczne inscenizacje. Poka-
zano obrzędy i barwne stroje pogańskich 
Słowian, dawne rzemiosło, a zwiedzają-
cy skansen mogli zapoznać się z historią 
jednego z najstarszych i największych 
grodów słowiańskich w Polsce. 
Szkło artystyczne i użytkowe wyko-
nane przez najlepszych polskich twór-
ców, wspaniałe przykłady najwyższego 
kunsztu wzornictwa, pokazy produkcji 
i zdobienia szkła, w których zwiedzają-
cy mogą brać czynny udział – to oferta, 
jaką specjalnie na Europejskie Dni Dzie-
dzictwa przygotowało Centrum Dziedzi-
ctwa Szkła w Krośnie. 
Od 10 – 18 września 2016 w 500 miej-
scowościach w całej Polsce, odbyło się 
około 1,5 tys. imprez. Ich koordynato-
rem jest Narodowy Instytut Dziedzi-
ctwa, a główny cel przedsięwzięcia to 
popularyzacja i upowszechnianie wiedzy 
o zabytkach i dziedzictwie kulturowym. 
Od 2007 roku każda edycja ma temat 
przewodni. Tegoroczne hasło brzmiało 
„Gdzie duch spotyka się z przestrzenią: 
świątynie, arcydzieła, pomniki”.



CROSCENA 3

w y s t a w y
W

IT
R

Y
N

A
 R

C
K

P

19 sierpnia – 30 września
Wystawa fotografii Wasyla Pylyp’yuka z Ukrainy

Wasyl Pylyp’yuk – mistrz fotografii, re-
daktor i wydawca, intelektualista i me-
nadżer kultury, laureat Narodowej Na-
grody Ukrainy imienia T. Szewczenki, 
zasłużony działacz sztuki Ukrainy, Dok-
tor Honoris Causa Ukraińskiej Akademii 
Drukarstwa oraz Akademii Wojsk Lądo-
wych Ukrainy im. hetmana Petra Sahaj-
dacznego, a także prestiżowych nagród 
międzynarodowych. Właściciel prywat-
nej galerii artystyczno-fotograficznej, 
autor prawie stu książek i albumów. Po-
konując różnego rodzaju przeszkody mi-
nionej epoki, pracował nad „prawdziwoś-
cią” odczucia, poszukując odpowiednich 
form obrazu. Jego czarno-białe arcydzie-
ła z lat 1970 - 80 posiadają cechy stylu 

autorskiego, czyli ostrość ujęcia danej 
chwili, przez którą przekazywane są pew-
ne stany, symbole czy informacje. Wasyl 
Pylyp’yuk działalność wystawową łączy 
z wydawniczą. Tworzy większe i mniej-
sze cykle tematyczne, które wypełniają 
przestrzeń rodzimej Ukrainy. Narracyj-
ność wielu nazw tematycznych kształtuje 
uczuciowy symboliczny krajobraz.
Na wystawie w Galerii Fotografii RCKP 
w Krośnie prezentował prace z różnych 
okresów swojej twórczości. Uczestni-
czył także w XVI Międzynarodowym 
Plenerze Fotograficznym Krosno 2016 
organizowanym przez RCKP w Krośnie 
w ramach Festiwalu Kultur Pogranicza 
Karpackie Klimaty.



4 CROSCENA

Ryszard Zagórski urodził się w Krośnie, 
mieszka w Jedliczu. Inżynier - tech-
nolog materiałów, absolwent krakow-
skiej AGH. Członek Fotoklubu RCKP 
w Krośnie. Skupia sie na fotografii 
przyrodniczej, szczególnie krajobrazu. 
Stanowi ona dla niego formę ucieczki 
od codziennego zgiełku. Jest również 
sposobem dokumentowania niepowta-
rzalnych cech lokalnego pejzażu. Lokal-
nego, bowiem fotografie prezentowane 
na wystawie zostały wykonane na te-
renie Podkarpacia. Inspiracją jest 1050 
rocznica chrztu Polski i w intencji au-
tora jest ona wyrazem uznania dla tych, 

14 września – 15 października
Ryszard Zagórski – wystawa fotografii 
„Między Ziemią a Niebem – krzyż w krajobrazie górskim Pod-
karpacia”

którzy podjęli trud wznoszenia krzyży 
będących oznaką przywiązania do wiary 
i tradycji. 
Wystawy indywidualne: „Uśmiechy 
Ziemi” Krośnieński Dom Kultury 2006, 
„Mój Kamieniec” Regionalne Centrum 
Kultur Pogranicza 2010. Udział w wy-
stawach pokonkursowych w Krośnie 
i Suchej Beskidzkiej oraz wystawach 
zbiorowych Fotoklubu RCKP w Kroś-
nie, Rzeszowie, Humennem. Nagrody 
i wyróżnienia w konkursie „Leśne fo-
tografie” organizowanym przez RDLP 
w Krośnie (II nagroda w 1 edycji, wy-
różnienia w 2 i 5 edycji).
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Regionalne Centrum Kultur Pogranicza 
w Krośnie przygotowało na tegorocz-
ny sezon letni niezwykle bogatą ofertę 
programową. W swojej różnorodności 
uwzględniała nie tylko wiek odbiorcy, ale 
także gust.
Już 1 lipca do wspólnej zabawy, zapro-
szono wszystkie dzieci, które w mieście 
spędzały wakacje. Letnia Przygoda 
odbywała się w lipcu i sierpniu na tere-
nie całego miasta Krosna. W czwartki 
na osiedlach i w dzielnicach, a w piątki 
w Ogródku Jordanowskim. Piękna pogo-
da sprawiła, że cieszyła się dużym zainte-
resowaniem.
3 lipca zainaugurowano cykliczne wyda-
rzenie pod wspólną nazwą Letnia scena 
w Rynku. W lipcu i sierpniu imprezy 
odbywały się nie tylko w niedziele, ale 
także w soboty, jak rekonstrukcja histo-
ryczna Jego Królewskiej Mości Jana 
Kazimierza wjazd do Krosna (30 lip-

ca), która przywiodła na Rynek rzesze 
mieszkańców, czy w czwartek i piątek 
w ramach Światowych Dni Młodzieży. 
Niedzielne bajkowe popołudnia zare-
zerwowano dla najmłodszych krośnian, 
a wieczory dla tych starszych. Koncer-
towała Miejska Górnicza Orkiestra Dęta 
pod dyrekcją Wiesława Wojnara, odbyła 
się impreza pn. Świet(l)ne Miasto Kros-
no organizowana od kilku lat w formule 
pikniku naukowego. Można było poek-
sperymentować i obejrzeć pokaz nauko-
wy „Muzyka” w wykonaniu Centrum 
Nauki Kopernik, dla rodzin przygoto-
wano widowisko teatralne „Fabryka za-
bawek”, a także koncerty „Autostopem 
z piosenkami Karin Stanek” i Miejskiej 
Górniczej Orkiestry Dętej, która tra-
dycyjnie poprowadziła pochód do po-
mnika Ignacego Łukasiewicza. Krosno 
„rozświetlała” także Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa, Centrum Dziedzi-

KULTURALNE LATO Z RCKP

Letnia przygoda, fot. P. Fiejdasz
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ctwa Szkła, Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 4 Naftówka, I Liceum Ogól-
nokształcące im. M. Kopernika, a leżące 
nieopodal Krosna Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce 
przez całą niedzielę zapraszało do bez-
płatnego zwiedzania. A to wszystko, by 
po raz kolejny przypomnieć o dacie 31 
lipca 1853 roku, kiedy pierwszy raz za-
błysnęła lampa naftowa skonstruowana 
przez Ignacego Łukasiewicza.

W wieczorze z operą i operetką przygoto-
wanym przez Krośnieńskie Towarzystwo 
Muzyczne zabrzmiały słynne arie i duety 
z oper, operetek i musicali. 15 sierpnia od-
był się wieczór pieśni patriotycznych pn. 
Żeby Polska była Polską w wykonaniu 
Chóru Echo i zespołu Krak Trio. W ostat-
ni weekend wakacji z recitalem wystąpił 
Alan Bochnak. W koncercie zatytułowa-
nym „Czarno – białe piosenki” zaśpiewał 
piosenki z przedwojennych polskich fil-

VII Wieczór pieśni patriotycznych fot. W. Turek

Wieczór operowo-operetkowy, fot. W.Turek
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mów. Towarzyszyło mu trzech krakow-
skich muzyków - Jan Kusek, Grzegorz 
Bąk i Damian Niewiński. 

Lato w Krośnie to także Letnie Koncerty 
Organowe. Impreza powróciła po prze-
rwie spowodowanej remontem organów 
w Bazylice Mniejszej. Tegoroczną edycję 
zainaugurowano już 22 maja koncertem 
organowym Andrzeja Chorosińskiego, 
któremu towarzyszyło słowo recytowane 
przez syna, aktora Michała Chorosińskie-
go. W czerwcu na organach zagrał Adam 
Klarecki, a na skrzypcach Karol Lipiński. 
Lipcowy koncert wykonała Ewa Bąk, 
z którą wystąpił Marcin Ciszewski – kon-
tratenor. Sierpień to organy i baryton czyli 
Jan Szydło i Marek Szydło. Ostatni, szósty 
koncert cyklu organowego wypełniła mu-
zyka w wykonaniu Marka Stefańskiego 
i śpiew sopranistki Elżbiety Towarnickiej. 

Miłośnicy muzyki klasycznej mieli moż-
liwość uczestniczyć w kameralnych kon-
certach w zabytkowym kościółku św. 
Wojciecha. Cykl koncertów pod nazwą 

Królewskiej Mości Jana Kazimierza wjazd do Krosna fot. W.Turek

Smyczki na Wojciechu rozpoczął się 17 
czerwca koncertem wirtuoza skrzypiec  
Piotra Jasiurkowskiego z akompaniamen-
tem pianistki Aleksandry Dallali. W dru-
gim koncercie przed krośnieńską pub-
licznością wystąpiła skrzypaczka Anna 
Gutowska przy akompaniamencie piani-
sty Antoniego Lichomanowa. W sierp-
niu akordeonowe Duo Accosphere czyli 
Alena Budzinakova i Grzegorz Palus. 
Tegoroczne spotkania z muzyką kame-
ralną zwieńczył koncert z udziałem Car-
patia Quintet oraz sopranistki Aleksandry 
Szmyd. Carpatia Quintet to zespół smycz-
kowy złożony z muzyków, którzy na co 
dzień współpracują ze sobą w Filharmonii 
Podkarpackiej.

artKino zaprosiło fanów X Muzy na fil-
mowe wakacyjne podróże po Europie. 
Widzowie „podróżowali” kolejno na Wę-
gry, do Hiszpanii i Francji. Jeden sierpnio-
wy tydzień wypełniło kino polskie. Nie 
zapomniano także o najmłodszych, którzy 
przez dwa wakacyjne miesiące licznie 
uczestniczyli w Wakacjach z bajkami.
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Trzy sierpniowe dni wypełnione były 
słońcem, muzyką, zapachami karpackiej 
kuchni, smakami chleba, win i uśmiecha-
mi wszystkich, którzy odwiedzili Rynek 
w przedostatni weekend sierpnia.
W piątek po południu w Regionalnym 
Centrum Kultur Pogranicza odbyły się 
wernisaże wystaw fotografii - Volody-
myra Norby oraz Vasyla Pylypyuka oraz 
9. Międzynarodowego Biennale Arty-
stycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do 
Krosna”. W tym samym czasie na sce-
nie w Rynku prezentowały się zespoły 
z miast partnerskich: Zalai z Zalaeger-
szeg na Węgrzech i Cimbálová Muzika 
Vinár reprezentująca Uherské Hradiště 
w Czechach. Piątkowy wieczór należał 
do Kapeli Hanki Wójciak, która nie tyl-
ko świetnie wpisała się w klimat imprezy, 
ale też pokazała jak ciekawie można in-
spirować się muzyką przodków, tworząc 
nowe utwory. Bezpośrednio po występie 

kapeli odbyła się uroczysta inauguracja 
Karpackich Klimatów. Na zakończenia 
piątkowej zabawy na scenę wkroczyła 
energetyczna Czeremszyna porywając 
publiczność do tańca.
Sobota, to silna krośnieńska reprezenta-
cja na klimatycznej scenie. Oczywiście 
przy ulicy Franciszkańskiej niepodziel-
nie z warsztatami i spektaklami królował 
Teatr Małe Mi do spółki z firmą Poma-
lujmy oraz animatorami z RCKP. Do ze-
społów Zalai i Cimbálovej Muziki Vinár 
dołączyła grupa SAMI z Sárospatak. Tuż 
po występach zagranicznych gości au-
torską koncepcję muzyki łemkowskiej 
zaprezentowała krośnieńska formacja 
A gdzie to dawniej stroiło. Po ich wystę-
pie zaprezentowały się Tuhaj-bej i Ho-
verla. Sobotni wieczór podsumowała 
melancholijna Ochotnicza Sekcja Para-
muzyczna Bronx, która niedawno wyda-
ła płytę „Krosno”. 

KARPACKIE KLIMATY 2016

Regionalne Centrum Kultur Pograni-
cza było współorganizatorem pierwszej 
edycji festiwalu muzyki klasycznej Yo-
ung Arts Festival. Koncert inauguracyjny 
w wykonaniu pedagogów YAM odbył 
się 2 lipca w sali widowiskowej RCKP 
Regionalnym Centrum Kultury Pograni-
cza. W kościele farnym pw. Trójcy Świę-
tej koncert muzyki barokowej (6 lipca), 
a w Centrum Dziedzictwa Szkła – kon-
cert muzyki polskiej (7 lipca). Najmłodsi 
wzięli udział w warsztatach muzycznych 
Klasyka dla ucha malucha (8 lipca). We 
włoskim stylu to koncert, który odbył się 
tego samego dnia w Rymanowie Zdro-
ju. Gwiazdą koncertu finałowego (10 
lipca) był Krzesimir Dębski – skrzypek, 
aranżer, dyrygent, pod batutą którego 

orkiestra YAF wykonała utwory muzyki 
filmowej. Pomysłodawcami i organiza-
torami festiwalu byli wychowankowie 
krośnieńskiej szkoły muzycznej Anna 
Nawrocka-Tełewiak i Bartłomiej Tełe-
wiak.
Letni Powiew Japonii - XVI Festiwal 
Kultury Japońskiej z elementami kultury 
Indii i Chin to kolejna duże przedsięwzię-
cie, w które wraz z innymi instytucjami 
kultury zaangażowane było Regionalne 
Centrum Kultur Pogranicza. Organiza-
torem spotkania z kulturą i sztuką Kraju 
Kwitnącej Wiśni była Fundacja Polsko – 
Japońska Yamato i Centrum Kultury Ja-
pońskiej w Przemyślu.

opr. ab
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W niedzielę trwał drugi dzień rywalizacji 
o podniebienia mieszczan, czyli konkurs 
na „Ulubiony chleb krośnian”. Roze-
grany został 12 Bieg o Skarb Portiusa. 
Wystartowało 220 uczestników. Linię 
mety minęli kolejno: Melly Edwin Cher-
viyot (Kenia), Wilson Kamay (Kenia) 
i Andrii Deshchenko (Ukraina). Wśród 
pań tryumfowały: Kacser Zita (Węgry), 
Katarzyna Albrycht (Polska), Natalija 
Olijnyk (Ukraina). 
Niedziela była także drugim dniem Kar-
packich Klimatów z Państwową Wyższą 
Szkołą Zawodową realizowanych pod 
hasłem „Twórczo i naukowo”. W tym 
czasie na scenie pojawił się zespół ta-
neczny Sami z Sárospatak. Gromkie 
brawa publiczności nagrodziły umie-
jętności tancerzy. Tuż po ich wystę-
pie zaprezentowały się panie, których 
uczesania wykonały fryzjerki zrzeszone 

w Cechu Rzemiosł Różnych. Po pokazie 
przyszedł czas na ogłoszenie wyników 
konkursu na „Ulubiony chleb krośnian”. 
Tegorocznym zwycięzcą okazał się chleb 
bezglutenowy z amarantusem z Piekarni 
Kiełtyka. Potem już do późnego wieczo-
ra ze sceny płynęły głównie tradycyjne 
ukraińskie utwory, w nowym często ro-
ckowym, funkowym czy reggae’owym 
brzmieniu Rusychi. Na finał zagrał Sokół 
Orkestar. Muzyka wykonywana przez 
zespół, to mieszanka brzmień karpackich 
z dużą domieszką bałkańskich. Doskona-
le do tego zestawu pasował węgrzyn, de-
gustowany przez trzy dni w trakcie XIV 
Festiwalu Win Węgierskich im. Portiusa. 
Relację z Festiwalu Kultur Pogranicza 
prowadziło Karpackie Studio, a na scenie 
„gazdował” Stanisław Jaskułka. 

Paweł Fiejdasz

Podobnie jak w latach poprzednich pod-
czas Karpackich Klimatów na krośnień-
skim rynku spotkać można było fotogra-
fów z Węgier, Słowacji i Ukrainy, którzy 
w ramach współpracy przygranicznej na 

zaproszenie Fotoklubu Regionalnego Cen-
trum Kultur Pogranicza w Krośnie przyje-
chali na XVI Międzynarodowy Plener Fo-
tograficzny. Spotkanie fotografików zbie-
gło się ze Światowym Dniem Fotografii 

XVI MIĘDZYNARODOWY PLENER FOTOGRAFICZNY  
KROSNO 2016

N
a zdj. Vasyl Pylypyuk (z lew

ej) i prezydent K
rosna Piotr Przytocki 

podczas w
ernisażu w

ystaw
y fotograficznej w

 RC
K

P.
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artKino Regionalnego Centrum Kultur Po-
granicza w Krośnie zaprasza nauczycieli 
i uczniów do wzięcia udziału w kolejnej 
odsłonie Nowych Horyzontów Edukacji 
Filmowej.
W roku szkolnym 2016/2017 realizowane 
będą cztery cykle: 
SP klasy 1-3, cykl Filmowe sekrety
SP klasy 4 – 6, cykl Kino współczesne
Gimnazja - cykl Świat współczesny
Szkoły ponadgimnazjalne - cykl Między 
tekstami kultury
Spotkania w ramach Edukacji Filmowej 
odbywać się będą tradycyjnie raz w mie-
siącu od października do kwietnia. Każde 
spotkanie z filmem poprzedzone będzie 
prelekcją odpowiednio dostosowaną do za-
gadnień związanych z oglądanym filmem 
bądź problematyką, jaką dany tytuł poru-
sza. Dla klas gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych dodatkowo po skończonej pro-

jekcji dla chętnych grup odbywać się będą 
dyskusje. Nauczyciele do każdego tytułu 
otrzymają specjalne materiały dydaktyczne 
pozwalające na dalsze prace z grupą pod 
kątem oglądanego filmu. Edukacja filmo-
wa jest powiązana z podstawą programową 
oraz rekomendowana przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej i Kuratoria Oświaty. 
Zapisy na Nowe Horyzonty Edukacji Fil-
mowej nie zobowiązują do uczestnictwa 
w każdym spotkaniu. Nauczyciel może 
wybrać pojedyncze filmy, zaznaczając przy 
zgłoszeniu tytuł, który go interesuje. Ilość 
miejsc na sali jest ograniczona, obowiązy-
wać będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia 
można przesyłać faksem na numer 13 432 
15 71, drogą mailową na adres: kino@rckp.
krosno.pl albo uzupełnić online na stronie 
NHEF w terminie do 27 września 2016 
roku. Formularz zgłoszeniowy i programy 
dla poszczególnych grup dostępne są na 
stronie www.rckp.krosno.pl

25 września – 19 października
XXIII KROŚNIEńSKA JESIEń MU-
ZYCZNA
Pierwsza edycja Krośnieńskich Dni Mu-
zyki i Baletu odbyła się w 1983 roku. 
Przez lata do Krosna przyjeżdżało wielu 

oraz podwójnym wernisażem wystaw fo-
tograficznych. W Galerii Fotografii i Ga-
lerii Pomarańczowej RCKP można było 
obejrzeć wspaniałe zdjęcia oraz spotkać 
autorów wystaw, naszych gości z Ukrainy 
- Vasyla Pylypyuka ze Lwowa oraz Volo-
dymyra Norbę z Użgorodu.
W dwóch różnych miejscach miasta 
podczas karpackiego święta prezento-
wali swoje zdjęcia fotograficy zrzeszeni 
w Fotoklubie RCKP. Dominowało pięk-
no okolic Krosna. Z okazji Światowego 
Dnia Fotografii gratulacje za kolejne 
nagrody zdobyte w międzynarodowych 

konkursach fotograficznych odebrali 
członkowie Fotoklubu RCKP: Tomasz 
Okoniewski oraz Przemysław Niepokój-
-Hepnar. Uczestnicy pleneru oprócz foto-
grafowania Krosna mieli okazję zwiedzić 
niektóre zakątki Bieszczadów. W podsu-
mowaniu trzydniowej imprezy wszyscy 
byli zgodni, że do przygranicznej współ-
pracy nie jest konieczna perfekcyjna zna-
jomość języka. Jak się mówi w języku 
fotografów ważne jest „dobre światło”, 
a takiego w na plenerze nie brakowało.

WaT.
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wspaniałych artystów - soliści, orkiestry, 
tancerze. W 1991 roku zrezygnowano 
z części baletowej i jesienne koncerty na-
zwano Krośnieńskimi Dniami Muzyki. 
Pięć lat później, cykl jesiennych koncer-
tów przyjął nazwę Krośnieńska Jesień 
Muzyczna. I tak było do roku 2000. Po-
tem nastąpiła przerwa aż do 2012 roku, 
kiedy to wznowiono spotkania z muzyką. 
W tym roku Regionalne Centrum Kultur 
Pogranicza ponownie powraca do prezen-
towania muzyki i tańca, jak podczas Kroś-
nieńskich Dni Muzyki i Baletu. Koncerty 
i widowiska rozpoczynają się o godz. 18.

25 września zagra Orkiestra Kameral-
na Polskiego Radia Amadeus pod batutą 
Anny Duczmal-Mróz. Orkiestra jest in-
stytucją kultury Samorządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. Orkiestra Usłyszy-
my suitę na tematy irańskie „Radif” Lwa 
Knippera, „Cuatro Estaciones Porteñas” 
(„Pory roku w Buenos Aires”) Asto-
ra Piazzolli, a na zakończenie „Obraz-
ki z wystawy” Modesta Musorgskiego 
w wersji zaaranżowanej przez Agnieszkę 
Duczmal na orkiestrę smyczkową. 

1 października zmiana nastroju. W kon-
cercie „Trzeba marzyć” usłyszymy naj-
piękniejsze piosenki Jonasza Kofty i Jana 
Wołka, do których muzykę skomponował 
wybitny aranżer i gitarzysta - Janusz Stro-
bel. Koncert promuje dwupłytowy album 
„Strobel – Kofta – Wołek”. Wokal Nuli 
Stankiewicz, poezja oraz „stroblowe” 
nuty tworzą niepowtarzalną całość.

9 października nauczyciele, uczniowie 
i absolwenci krośnieńskich szkół muzycz-
nych zaprezentują niezwykle ciekawe 
aranżacje utworów muzyki klasycznej pod 
wspólną nazwą Jesienna Lekcja Muzyki. 

15 października wyjątkowo o godz. 
16.00 zapraszamy na jubileusz 70-lecia 
Miejskiej Górniczej Orkiestry Dętej pra-
cującej pod dyrekcją Wiesława Wojnara. 
Orkiestra, która od lat swoimi występa-
mi uświetnia najważniejsze wydarzenia 
w mieście cieszy się dużym uznaniem 
i sympatią mieszkańców Krosna. Orkie-
stra wykona utwory muzyki klasycznej 
i standardy muzyki rozrywkowej.

16 października „Preludium Słowiań-
skie” w wykonaniu Art Color Ballet, Wa-
taha Drums, Strojone. Spektakl w ramach 
programu „Teatr Polska” organizowane-
go przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa 
Raszewskiego ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wi-
dowisko powstało na bazie Kalendarza 
Słowiańskiego, a twórcy użyli różnych 
form ekspresji – muzyki, tańca, pieśni 
i body paintingu. 

19 października spektakl Teatru Tańca 
„1725 m n.p.m.” w wykonaniu Grupy 
BesKitu z muzyką na żywo zespołu Vo-
łosi. Spektakl w ramach programu „Sce-
na dla Tańca” Instytutu Muzyki i Tańca 
inspirowany unikatową kulturą Beskidu 
Żywieckiego. Powstał w oparciu o pro-
wadzone tam przez Joannę Chułek bada-
nia terenowe. Dotyczyły one tożsamości 
regionalnej oraz lokalnej obrzędowości, 
a spektakl stanowi hybrydę folkloru ży-
wieckiego i kultury współczesnej.

9 października, 17.00
Pory roku w piosenkach
wieczór poetycko-muzyczny Jana Luszni
wystąpią także Krzysztof Zajdel - śpiew, 
słuchacze studia wokalno-instrumental-
nego, Jacek Bazan - akompaniator 
Piwnica PodCieniami
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Artystycznym wydarzeniem w ramach 
współpracy przygranicznej było otwar-
cie w czerwcu wystawy krośnieńskiego 
fotografika Jana Wojciecha Wrońskiego 
pt. Rum w Hawanie, tequila na Jukata-
nie w Kinie „Źródło” w Bardejovskich 
Kupelach. Wystawę można było oglądać 
do końca sierpnia. W tym też czasie na 
zabytkowym rynku w Bardejovie swoją 
audycję realizowało rzeszowskie Radio 
Biwak. Podczas audycji o wieloletniej 
współpracy z Fotoklubem RCKP wspo-
minał miejscowy fotografik Gabriel 
Grund. 

Kolejnym wydarzeniem była wystawa 
jubileuszowa bardejovskiego fotogra-
fika Jana Mariana Marhulika w Galerii 
Miejskiej w Bardejovie. Laureat, który 
obchodził swoją 70-tkę zaprezentował 
wiele interesujących fotografii wielko-
formatowych, na których znalazły się 
również zdjęcia z krośnieńskich ple-
nerów. Na tej uroczystości również nie 
zabrakło zaprzyjaźnionych fotografików 
z RCKP, którzy wręczyli Jubilatowi list 
gratulacyjny od Regionalnego Centrum 
Kultur Pogranicza z życzeniami dalszej 
pracy twórczej.
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Na zdj. od lewej Gabriel Grund, Wojciech Jan Wroński i Marian Marhulik, fot. W. Turek

20 - 22 października 
INNY Festiwal Teatrów Młodzieżowych
22 października na finał 12. Ogólnopol-
skiego Festiwalu Teatrów Młodzieżowych 
INNY na scenie RCKP w Krośnie spe-
cjalny gość i duże wydarzenie sceniczne 
- musical Akademii Aktorskiej ARTYSTA 
z Rzeszowa „FAME - Sława”. To historia 
młodych osób, które pełne pasji i miłości 
do wystąpień scenicznych, decydują się na 

edukację w szkole artystycznej. Obietnica 
sławy wydaje im się bardzo kusząca, ale 
w walce o sukces wygrywają tylko Ci naj-
bardziej wytrwali. To kultowy broadway-
owski tytuł, wystawiany przez największe 
teatry na całym świecie, mający także swo-
je filmowe wersję. W musicalu występuje 
100 wykonawców: aktorów, tancerzy, soli-
stów i chór

ARTYSTYCZNA WSPÓŁPRACA PRZYGRANICZNA
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W Miejskim Muzeum w Stropkovie, 
które mieści się w zabytkowym pałacu 
na stropkowskiej starówce trwa obecnie 
retrospektywna wystawa krośnieńskich 
artystów, małżeństwa Magdaleny Wy-
żykowskiej – Figury i Jerzego Figury. 
Nosi tytuł „Od realizmu do abstrakcji” 
i zaaranżowana jest przez dyrektora mu-
zeum, Andrieja Nabożnego w cyklach 
tematycznych ukazując drogę twórczą 
obydwojga artystów. Na ponad 60 obra-
zach podziwiać można zarówno pejzaże, 
martwą naturę, postać ludzką, jak i kom-
pozycje abstrakcyjne w tech-
nikach: olej, akryl i collage. 
Na lipcowy wernisaż wystawy 
licznie przybyli goście z Polski 
i Słowacji. Marek Burdzy, ar-
tysta malarz, pracownik BWA 
w Krośnie dokonał krótkiej ana-
lizy artystycznej obrazów Mag-
daleny i Jerzego. Zwrócił uwagę 
na dawny cykl obrazów w duchu 
holenderskim, w technice lase-
runkowej Magdaleny, na jej pra-
ce symboliczne z cyklu „Życie 

kobiety” i „Ziemskie Anioły” oraz kom-
pozycje abstrakcyjne w unikatowej tech-
nice: olej na aksamicie. Wśród obrazów 
Jerzego wyróżnił cykl pasmowy z ele-
mentami pejzażu i abstrakcje z cyklach 
„Błękitne” i „Czerwone” w technice 
olejnej. Artyści ofiarowali muzeum dwie 
kolekcjonerskie lalki do zbiorów i obraz 
z zabytkowym kościołem w Stropkovie. 

W dniach 11 -15 lipca br. w Michalovcach 
na Słowacji odbyły się warsztaty pn. 
„Letnia szkoła dla artystów”, organiza-

Na zdj. od lewej: Jerzy Figura, Magdalena Wyżykowska-Figura, Andriej Nabożny i Marek Burdzy

Prace uczestników warsztatów w Michalovcach
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torem których była Súkromná Základná 
Umelecká Škola Miroslava Capovčáka. 
Do udziału w warsztatach zaproszony 
został uczestnik Pracowni Grafiki Tra-
dycyjnej RCKP Błażej Kmonk wraz z 
instruktorem pracowni Joanną Topolską 
- Uliasz. Efektem warsztatów był zestaw 
prac rysunkowych i malarskich o różno-
rodnej tematyce.

Centrum Kultury i Sztuki w Egerze na 
Węgrzech zorganizowało w dniach 24 
- 29 sierpnia 2016 r. Międzynarodowe 
Warsztaty Grafiki. Zaproszono dzieci 
i młodzież z ośrodków kultury, które na 
przestrzeni kilku lat zdobyły nagrody 
i wyróżnienia w Karpackim Biennale 
Grafiki Dzieci i Młodzieży. Biennale jest 
wynikiem zapoczątkowanego w 2001 r. 
międzynarodowego projektu dla dzieci 

i młodzieży pn. Karpackie Biennale Gra-
fiki Dzieci i Młodzieży „Wczoraj – Dziś 
– Jutro”. Jego głównym pomysłodawcą 
i organizatorem było Centrum Kulturalne 
w Przemyślu, które nawiązało wówczas 
współpracę z Vihorlatskim Osvetowym 
Strdeiskiem w Humennem (Słowacja), 
Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży 
„Galicja” we Lwowie (Ukraina) oraz Re-
gionalnym Ośrodkiem Kultury w Egerze 
(Węgry). Dzięki porozumieniu z tymi 
ośrodkami konkurs organizowany jest 
co dwa lata w innym kraju, a wystawa 
pokonkursowa prezentowana jest w każ-
dym z uczestniczących w projekcie kraju 
(www.ck.przemysl.pl/ck/karpackie-bien-
nale-grafiki-dzieci-i-mlodziezy.html)
Nie mogło więc zabraknąć grafików 
z Pracowni Grafiki Tradycyjnej Regio-
nalnego Centrum Kultur Pogranicza 
w Krośnie. W wydarzeniu udział wzięli; 
Agnieszka Pudełko, Zuzanna Pudełko, 
Błażej Kmonk oraz opiekun pracowni 
grafiki artysta grafik Joanna Topolska - 
Uliasz. Warsztaty miały miejsce w prze-
stronnych pracowniach domu pracy 
twórczej Vitkovics Alkotóház. Koordy-
natorem spotkania był artysta grafik Csil-
la Gyöngy, natomiast opiekę artystyczną 
sprawował artysta grafik István Herczeg. 
Podczas warsztatów powstały prace 
w wielu technikach graficznych takich 
jak: akwaforta, akwatinta, sucha igła, 
linoryt, linoryt barwny, monotypia oraz 
techniki łączone. Spotkanie grafików 
z Rumunii, Węgier, Słowacji i Polski 
w pięknym mieście Eger było doskonałą 
okazją do wymiany doświadczeń w dzie-
dzinie grafiki warsztatowej, udowodniło 
po raz kolejny, że język sztuki jest uni-
wersalny, a bariera językowa nie stanowi 
żadnego problemu. 

opr. ab. wt

Od lewej: Błażej Kmonk, Agnieszka Pudełko i Zu-
zanna Pudełko



fot. P. M
atelow

ski



fot. P. Fiejdasz





fot. P. Fiejdasz



CROSCENA 19

Autorka nie raz prowadzi dialog z dru-
gim ja, czerpie z codziennych przeżyć 
i niepokoi ją ustalony sposób reagowa-
nia. Tematem nośnym jest przemijanie. 
Przez wiersze na szczęście nie przewija 
się sentyment, ale melancholia. I to nie 
byle jaka. Świadomość straty, tęsknota za 
zdarzeniami, których nie da się przywró-
cić i stan, kiedy wiele, pozostaje niedo-
powiedziane. W wierszu Rubikon pisze : 
zauważyłam/w kącikach twoich oczu/de-
likatne przemijanie/właśnie nimi/na dłu-
go zapamiętasz/moje/nie myśl o mnie/z 
takim zadziwieniem/z tobą łatwiej będzie/
przekroczyć rzekę. Marta Świderska-
-Pelinko jest członkiem rzeszowskiego 
oddziału Związku Literatów Polskich.
Wydawnictwo Bilion, Rzeszów 2016

Umiłowanym, a zarazem niezwykłym 
miejscem na ziemi dla Jana Tulika jest 
Krosno i jego okolice, z którymi wiąże 
się wiele niesamowitych historii. Pisarz 
stworzył, piórem nakreślił legendy, któ-
re dla czytelnika mają być natchnieniem 
do odkrywania „swojej małej ojczyzny”. 
Zostały one wydane w 2009 roku. Ostat-
nio ukazał się audiobook z inicjatywy 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Rzeszowie. Nagrany został cały 
tom legend i opowieści (260 stron) pod 
tym samym tytułem, wydany przez Pod-
karpacki Instytut Książki i Marketingu 
(Rzeszów, 2009), z ilustracjami Adama 
Przybysza, twórcy m.in. rzeźby Szwejka 
w Sanoku. To ponad 7 godzin nagrania. 
Legendy Tulika czyta dziennikarz Radia 
Rzeszów Adam Głaczyński. Instytucje 
kultury i biblioteki regionu mogą zwracać 
się do rzeszowskiej książnicy z prośbą 
o użyczenie tego audiobooka (format pli-
ku: mp3).
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Tytuł tomiku sugeruje pewną ułamko-
wość, chwilowość tematyki, ulotność 
obserwacji przekształconej słowem w li-
ryczny obraz tego, co dostrzega i co budzi 
jego emocje i refleksje. Poeta wychodzi 
jednak w wierszach z tego zbioru dale-
ko poza subiektywną obserwację natury 
i zdarzeń codzienności – pisze we wstę-
pie dr Anna Niewolak. Tematy Łypo-
wych „powidoków” to realne krajobrazy 
jego małej (z wyboru) ojczyzny, a więc 
głównie przyroda: pejzaże i krajobrazy 
naturalne. Tomik Okruchy dnia przyno-
si pytania o sensy porządku świata i ładu 
naszego istnienia wobec przemijania 
ludzi, idei i kultur. Równocześnie daje 
odpowiedzi, chociażby fragmentaryczne 
i niepewne: w poetyckich obrazach przy-
rody, przywołaniach ikon kultury.
Wydawnictwo RS Druk Rzeszów 2016

Słowa, których używamy na co dzień są 
tylko częścią tego co chcemy wypowie-
dzieć. Milczenie jest jedną z form wyra-
żania uczuć, będącą zarazem skompliko-
waną kwestią pozajęzykowej formy ko-
munikacji. Niejednokrotnie chcemy w ten 
sposób wyrazić więcej niż słowami – pi-
sze w słowie wstępnym autorka. Uważa 
ona, że słowa używane w nadmiarze tracą 
na wartości. Istotne jest zachowanie rów-
nowagi między milczeniem a mową, bo 
dzięki temu możemy dostrzec, to co naj-
ważniejsze. Wymowne milczenie ukryte 
pomiędzy wierszami to też poezja i choć 
rodzi się w ciszy, nigdy nie milczy, nawet 
kiedy milczy poeta. Tomik jest kolejną 
publikacją w serii „Biblioteka Dębiny” 
w Krościenku Wyżnym.
Wydawnictwo Ruthenus – Rafał Barski 
2016

WaT.
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8 września 1939 roku wojska niemie-
ckie dotarły do Krosna. Nazajutrz całe 
miasto zostało opanowane przez agreso-
rów. Okupacja hitlerowska trwała do 11 
września 1944 r. Pięć lat terroru i eks-
terminacji ludności żydowskiej. Niemcy 
błyskawicznie opanowali całość admini-
stracji miejskiej. Władze powiatowe ulo-
kowali w Jaśle. Zajęli wszystkie budynki 
administracji polskiej, szkoły, pocztę, za-

kłady pracy, budynki mieszkalne o więk-
szej kubaturze. Utworzyli sieć sklepów 
„Deutsches Kaufhaus”, kawiarenek 
i restauracji „Nur für Deutsche”, hoteli 
„Deutscher Hof”. Gimnazjalną „Bursę“ 
zamienili na wojskowe kasyno.
Poniżej publikujemy historię jednego 
z budynków.

Zbigniew Więcek
zdjęcia ze zbiorów autora

Agresja niemiecka

Deutscher Hof fot. E. Lubieniecki – 1942 r.
Budynek o wysokich standardach technicznych jak na owe czasy, wzniesiony w latach trzydziestych 
XX w. u zbiegu ulic Piłsudskiego i Słowackiego. Podczas okupacji przejęty przez Niemców z przezna-
czeniem na hotel i restaurację z kasynem. Na ścianie szczytowej, na wysokości II pietra, wymalowano 
literę V symbolizującą zwycięstwa III Rzeszy, na wysokości poddasza zaś napis DEUTSCHER HOF. Po 
wojnie budynek zwany był domem partii. Na I i II piętrze miał swą siedzibę Komitet Powiatowy PZPR, 
na parterze mieścił się PDT - Powszechny Dom Towarowy.



Zdjęcie wykonane zimą 1941/42 przez 
nieznanego autora, obok budynku „Deu-
tscher Hof”. 
W głębi parterowe budynki po przeciwnej 
stronie Pałacu Biskupiego. Na rozdrożu 
ludność żydowska z opaskami na rękach. 
Przy bocznym wejściu do restauracji, do 
zdjęcia pozuje pięć kobiet - Polek, pra-
cownic obsługi niemieckiego domu. Na 
odwrocie napis „Pamiątka współpracu-
jących Deutscher Haus – Marysia, Wero-
nika, Walercia, Hela, Stefcia”. 

Zdjęcie z tego samego okresu. Pozujące cztery kobiety, to pracownice – obsługa niewielkiego domu. 
Na odwrocie wypisano ich imiona: Marysia, Weronika, Walerka, Stasia. Starsza pani siedząca po lewej 
stronie, to Stanisława Porębska zamieszkała w Krośnie, Rynek 7 (nazwisko i adres podane na odwrocie 
zdjęcia).
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JAN TULIK

Siedem samotności

Witaj jesieni, przyjaciółko.
Płakać, by ugasić pragnienie konającego,
potrafi ktoś? Którzy spotykają to,
co równe ich marzeniom, już nie boją się śmierci.
Jeśli będę potępiony, to nie za to, co zrobiłem
ale czego nie uczyniłem, a mogłem.

Nawet koszula po śmierci nie twoja –
skostniała na amen nagość; nic
w niej tętna czułości.

Przyjaciele czuwają, jednak w końcu
dobije ich słodki sen, to koszmar w okopach. I znów
pozostajesz tylko z martwym aksamitem północy.

Pozostało tak: każdy tydzień to siedem
samotności. Zaprawdę, powiadam ci,
za wcześnie przyszłaś
Krzywdo.
Dlatego jesteś bolesna nad ból.

LEON J. CHRAPKO

Poranek

Lustro skib jeszcze
w końskim oddechu.
Pod Żukowem tańczy sowa –
mocząc skrzydła w kroplach nocy.
Jestem w tym pejzażu
prowadzę psa na smyczy
czasu, który obok.
Tak rytmicznie co dnia
odmierzam tą przestrzeń
z nowym tętnem.
Przez otwarte okno pracowni
wlewa się powietrze
tnąc porannym chłodem
pustą krtań. 

JAN BELCIK

Wiersz zachwycony

Najbardziej kocham się
w słońcu sierpnia
w pomidorach Michnikowskiego
podpalonych babim latem
ścierniskach

I w słońcu
rozbijającym szyszki świerka
w którego cieniu
świerszcz rozpoczyna
wieczorny wiersz

Ach
najbardziej kocham się
w ciszy porannej mgły
polującej
na potknięty kopytkiem sarny
liść
 - do jesieni

BOGUSŁAWA  
MICHALAK-TRYBUS

* * *

Kiedy
na wyniosłości policzków
przysycha uczucie
wierzymy
że nad nami
szum wodotrysków
popycha
pociągi wspomnień
wędrujemy
linią szczęścia
rozmieniani na
najdrobniejsze 
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MAŁGORZTA LIPUT

Nie chcę

zanim jesień
nas wyczernieni
wyzłoci
niejedną gałąź
jeszcze mi odłamiesz
to nic
tak już jest
wstawię ją do wody
spadną liście
jeszcze niedojrzałe
ktoś je w garść
jak Marzen nazbiera
by zakwitnąć
mam jeszcze czas
zostanę
póki całkiem mnie nie wytną
niby pusto
i smutno koło mnie
a ja wcale nie chcę
uciekać do lasu

JAN SZELC

Jesienny zmierzch w Bieszczadach

próchnem dnia
zapłonął lichtarz buków
w stogu chmur
rży czerwony koń
gdy czarcich mioteł tańcem
odpędza iskry wiatr

z dolin
po fladry zórz
podchodzą wilki mroku
i cienie beskidzkich zbójników
zza drzew
w kolibie gór
noc srebrnym nożem spuszcza

w michy polan posokę
upolowanego słońca

krzyk ptaka
jak skrzypnięcie wrót lasu
i rośnie kopiec lęku
dopóki kłusujący promień
nie ustrzeli śladu

dopóki korniki gwiazd
nie wyrzeźbią drogi

MAGDALENA RODZINKA

dla tego z którym dzielę sny
 
i Ty też 
musisz mi przysiąc 
po stokroć po tysiąc 
że mnie nie obudzisz ze snów 
niewyśnionych 
 
że podłożymy świerszczom 
poduszki pod głowy 
samotnym- znajdziemy żony 
 
myszom włożymy korale 
rozgrzanej rosy 
rozkołysane oddechem naszym 
i nocy 
 
Ty będziesz bosy 
po źdźbłach trawy zagiętych 
przejdziemy cichutko na skraj lasu 
mchu kępy 
Ci stopy ogrzeją 
usiądę na kępach z nadzieją 
że chłód jesienny zniknie w gęstwinie
a świat co się kręci za lasem 
odstąpi od nas 
 
i nas ominie

opr. W. Turek
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4 września w Głogowie Małopolskim 
odbył się VI Głogowski Przegląd Ka-
pel i Śpiewaków Ludowych „Wykopki 
2016”. Słuchacze mogli zapoznać się 
z dorobkiem artystycznym kapel ludo-
wych i zespołów śpiewaczych reprezen-
tujących różne regiony Polski. Zespoły 

zaprezentowały po 3 utwory, a oceniało 
ich jury w składzie: Jerzy Dynia, Jolanta 
Dragan, Jolanta Danak – Gajda. Zespół 
śpiewaczy „Kamratki” z Krosna otrzy-
mał wyróżnienie w kategorii „zespoły 
śpiewacze”.

Wyróżnione Kamratki

Krośnieńskie formacje taneczne „Gra-
cja” i „Mała Gracja” uczestniczyły z po-
wodzeniem w XXXIII Mistrzostwach 
Polski Formacji Tanecznych, Mini For-
macji oraz Debiutów. ”Gracja” zdobyła 
tytuł  Mistrza Polski Formacji Tanecz-
nych PTT w kategorii powyżej 15 lat 
w stylu latynoamerykańskim, natomiast 
formacja „Mała Gracja” zdobyła srebr-

Gracja i Mała Gracja medalistami Mistrzostw Polski
ny medal i tytuł I wicemistrza Polski 
w kategorii do 12 lat w stylu latynoa-
merykańskim. Mistrzostwa odbyły się 
10 września br. w Białymstoku. Rywa-
lizowało w nich 26 najlepszych polskich 
formacji tanecznych. Trenerami „Gracji” 
i „Małej Gracji” są Halina i Andrzej Or-
szulakowie.

ab

fot. W
. Turek

N
a zdj. M

ała G
racja, fot. P. M

atelow
ski



26 CROSCENA

Zbigniew Józefowicz, syn Feliksa, ur. 
8 czerwca 1925 roku w Tarnowie. Po 
wybuchu II wojny światowej wraz z ro-
dziną został wysiedlony z Katowic do 
Krosna. Od 1942 r. pracował jako robot-
nik w krośnieńskiej hucie szkła, ucząc 
się równocześnie na tajnych komple-
tach. W 1945 r. zdał maturę w „Koperni-
ku” w Krośnie. Bardzo aktywnie działał 
w strukturach Związku Harcerstwa Pol-
skiego, W Hufcu ZHP w Krośnie pełnił 
funkcję namiestnika gromad zuchowych, 
w Liceum Ogólnokształcącym założył 
Krąg Starszoharcerski, a przy nim ama-
torski zespół teatralny (należy nadmie-
nić, iż jego stryj Leopold Józefowicz 
był komendantem Hufca ZHP Krosno). 
Pod jego kierownictwem młodzi aktorzy 
przygotowali sztukę Aleksandra Fredry 
„Zemsta”. Pod nazwą Starszoharcerski 
Krośnieński Obóz Wędrowny, od 25 lip-
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ca – do 21 września 1945 r., występowali 
z tym przedstawieniem w różnych miej-
scach Polski. Teatr składający się z har-
cerzy i uczniów krośnieńskiego liceum 
(Zbigniew Józefowicz- komendant obo-
zu, Kazimierz Jurczyk, Zofia Klewska, 
Kazimierz Łukaczyński, Józef Łukasik, 
Józef Niepokój, Jerzy Ostafil, Stanisław 
Rączkowski, Eugenia Wyrwa, Mieczy-
sław Zborowski) prócz Krosna wystę-
pował m.in. w Katowicach, Poznaniu, 
Toruniu, Gdańsku, Zakopanem, Gdyni, 
Bydgoszczy, Sopocie.
Nie brakowało młodym harcerzom - ak-
torom z Krosna odwagi, ale i swoistej 
brawury młodzieńczej, pragnęli bowiem 
spełnić swoją misję, dając Polakom, po 
okrutnej wojnie, trochę otuchy i radości, 
że budzi się nowa jakość życia w Polsce.
Jesienią 1945 roku Zbigniew Józefowicz 
opuścił Krosno i wraz z ojcem wrócił do 

Zbigniew Józefowicz - uczony, aktor i reżyser (1925 - 2016)

Fot.1. Starszoharcerski Krośnieński Obóz Wędrowny (zespół aktorski), stoją od lewej: Stanisław Rączkow-
ski, Zofia Klewska, Kornel Makuszyński, Eugenia Wyrwa, Zbigniew Józefowicz, Kazimierz Łukaczyński, 
siedzą od lewej: Mieczysław Zborowski, Józef Łukasik, Kazimierz Jurczyk - Zakopane – lipiec 1945 r.
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BiURO WySTAW ARTySTyCZNyCh

Katowic. W 1950 r. ukończył Państwową 
Wyższą Szkołę Nauk Społeczno - Go-
spodarczych (obecnie Akademia Ekono-
miczna) w Katowicach. W tym samy roku 
wyjechał do Poznania i poświęcił się za-
wodowi aktora, grając w tamtejszych te-
atrach, Młodego Widza i Dramatycznym. 
Tam poznał aktorkę Urszulę Modrzyńską, 
z którą zawarł związek małżeński. Prze-
nieśli się do Łodzi, do Teatru im. Stefana 
Jaracza (1954-1960, 1982-1990), a póź-
niej do Teatru „Nowego” (1960-1982). 
Od 1971 r. został wykładowcą na Wy-
dziale Aktorskim w Państwowej Wyższej 
Szkole Teatralnej, Filmowej i Telewizyj-
nej im. Leona Schillera w Łodzi, w latach 
1981-1982 był jego dziekanem. Dzięki 

Do konkursu odbywającego się w ramach 
9. edycji Międzynarodowego Biennale 
Artystycznej Tkaniny Lnianej  „Z krosna 
do Krosna” 2016 zgłoszono 119 prac wy-
konanych przez 97 artystów z 9 krajów: 
Irlandia, Japonia, Litwa, Łotwa, Niemcy, 
Polska, Słowacja, Ukraina, Węgry. Mię-

dzynarodowe Jury pod przewodnictwem 
prof. zw. Ewy Marii Poradowskiej-
-Werszler z UAM w Poznaniu oceniło 
ogólny poziom wystawy jako wysoki 
i wyrównany pod względem formalnym. 
Jury zwróciło uwagę na prace wykonane 
technikami klasycznymi, które uświada-

wielu kreacjom teatralnym, a także filmo-
wym i telewizyjnym zdobył dużą popu-
larność, nie tylko w Łodzi. Pisano o nim, 
iż jest aktorem wszechstronnym. Dobrze 
czuje się zarówno w dramacie, jak i w ko-
medii. Zawsze tworzy postacie bogate, 
pełne, zarówno wtedy, gdy na plan pierw-
szy wysuwa charakterystyczność, jak 
i wtedy, gdy tekst roli staje się nośnikiem 
ważnych treści intelektualnych. Zbigniew 
Józefowicz miał niezwykle plastyczną 
twarz. Potrafił wyrażać nią najróżniejsze 
stany duchowe, tworzyć pełne ekspresji 
studia mimiki i gestu- zawsze w sposób 
powściągliwy. Zmarł 24 sierpnia 2016 
roku w Łodzi. 

Adam Krzanowski

9. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej

Nagrodę z rąk prezydenta Krosna odbiera Agnieszka Godszling, laureatka Grand Prix
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miają o konieczności czerpania inspiracji 
płynących z tradycji tkackich.
Grand Prix 9. Międzynarodowego 
Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej 
„Z krosna do Krosna” otrzymała Ag-
nieszka Godszling, za pracę Lniane Pola.
Trzy równorzędne nagrody otrzyma-
li: Maciej Mesznik za pracę To nie my, 
Elżbieta Nawrocka-Staniecka, za pracę 
Adagio, Elżbieta Piórecka za pracę Ko-
bieta.
Jury przyznało także 6 wyróżnień. 
W konkursie „Z krosna do Krosna” - De-
biuty 2016 nagrody otrzymali: Tomasz 

Frasoński - za pracę Zapamiętane - Im-
presja – Bałkany, Katarzyna Szewczuk - 
za pracę: End Of The Bombing. 
Fundacja AKAPI przyznała poza kon-
kursem swoje nagrody twórcom, któ-
rych prace najbardziej nawiązują do 
twórczości nieżyjącej Anny Kobak-Pi-
sowackiej – artystki należącej do grona 
inicjatorów krośnieńskiego biennale. 
Nagrodę AKAPI orzymały: Agnieszka 
Jakubczyk (Irlandia), Tamara Maj, El-
żbieta Skóra.

Iwona Jurczyk

Artysta urodził się w Mizuniu Sta-
rym w pobliżu Stanisławowa (obecnie 
Ukraina). W latach 1958– 59 był słu-
chaczem zakopiańskiego Liceum Sztuk 
Plastycznych. Tam pobierał prywatne 
lekcje z malarstwa u Tadeusza Brzozow-
skiego i rzeźby u Władysława Hasiora. 
W 1962 r. ukończył Studium 
Nauczycielskie na kierunku 
Wychowanie Plastyczne. Na-
stępnie studiował w Instytucie 
Wychowania Artystycznego 
UMCS w Lublinie. Dyplom 
otrzymał w 1980 r. Zorgani-
zował trzy wystawy indywi-
dualne: w Warszawie w roku 
1970 (wówczas nagrodzony 
przez Ministra Kultury i Sztu-
ki), w 1980 w Galerii BWA 
w Krośnie, w Muzeum Regio-
nalnym w Jaśle w roku 2011. 
Brał udział w wielu wystawach 
środowiskowych, okręgowych 
i ogólnopolskich. Dwukrotnie 
był laureatem III Nagrody na 

23 września - 14 października 
Roman Górka – rzeźba

wystawie „Obraz, Grafika, Rysunek 
i Rzeźba Roku” w BWA w Rzeszowie. 
Wieloletni pedagog PLSP w Miejscu 
Piastowym, obecnie na emeryturze. 
Mieszka i tworzy we Frysztaku.

opr. Marek Burdzy

Roman Górka, Anioł, drewno
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MUZEUM PODKARPACKiE

Wystawa prezentuje dzieje leżącego bli-
sko granicy z Polską słowackiego miasta, 
które jest prawdziwą perłą średniowiecz-
nej architektury. Znakomicie zachowany 
układ urbanistyczny z XV–XVI wieku, 
otoczony kamiennymi murami i baszta-
mi, kryje monumentalny kościół z unika-
towymi, gotyckimi ołtarzami skrzydło-
wymi oraz gotycko-renesansowy ratusz. 
Ratusz to obecnie siedziba Muzeum Sza-
riszskiego z niezwykle ciekawą ekspozy-
cją prezentującą dzieje miasta oraz jego 
bliskie związki z Polską. W 2000 roku hi-
storyczne centrum Bardejova wraz z ży-
dowskim suburbium wpisane zostały na 
Listę Światowego Dziedzictwa Unesco.
Na wystawie zobaczyć można dawne 
i współczesne zdjęcia miasta oraz ar-

chiwalia i publikacje. Ekspozycja przy-
gotowana została przez Urząd Miasta 
i Muzeum Szariszskie w Bardejovie 
oraz Konsulat Generalny Republiki Sło-
wackiej w Krakowie, Instytut Słowacki 
w Warszawie we współpracy z Muzeum 
Zamojskim w Zamościu, Muzeum Okrę-
gowym w Tarnowie, Muzeum Arche-
ologiczno-Historycznym w Głogowie 
i Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku 
Mazowieckim. Honorowy patronat nad 
wystawą objęli J.E. Ambasador Republi-
ki Słowackiej w Polsce, Dušan Krištofík 
oraz burmistrz Bardejova, Boris Ha-
nuščak.
Autorzy wystawy: Frantisek Gutek, Mar-
cel Tribus, Marek Zalewski.

2– 31 września 
Bardejov - światowe dziedzictwo Unesco

Od lewej: Marcel Tribus, dyr. Domu Polsko -Słowackiego i Frantisek Gutek, dyr. Muzeum Szariszskie-
go w Bardejovie oraz Jan Gancarski, dyr. Muzeum Podkarpackiego w Krośnie fot. W. Turek
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MUZEUM RZEMiOSŁA Piwnica PodCieniami

Muzeum Podkarpackie w Krośnie zor-
ganizowało 14 września br. XII edycję 
Dnia Otwartego. Jest to przedsięwzięcie 
o charakterze edukacyjnym, skierowane 
głównie do dzieci i młodzieży ze szkół 
krośnieńskich i z terenu całego powiatu. 
Organizatorzy zaproponowali „Muzycz-
ne wędrówki po dawnej Europie” z Ze-
społem Muzyki Dawnej Vox Angeli. 
Zespół powstał w 2002 r. w Rzeszowie 
z inicjatywy małżeństwa Barbary i Ma-
cieja Batorów. Tworzą go artyści, których 
łączy pasja do muzyki dawnej. Repertuar 
zespołu to muzyka polskiego i europej-

Dzień otwarty w Muzeum Podkarpackim

skiego średniowiecza, pogranicza rene-
sansu, staropolska liryka miłosna oraz 
pieśni tradycyjne i liturgiczne. 
Muzeum zaprosiło także do zwiedzenia 
wystaw czasowych: Broń i sztuka Ja-
ponii, na której zaprezentowane zostały 
między innymi niepowtarzalne ekspo-
naty w postaci mieczy i zbroi japońskich 
z XVII w., oraz wystawy Symbole na-
szej historii, która jest doskonała lekcją 
o symbolice polskiej państwowości: god-
le, fladze, barwach i hymnie narodowym.

Tomasz Pisarek

Krośnieńskie spotkania z podróżnikami

Po przerwie wakacyjnej, prelekcją Wy-
spy Kanaryjskie. Na „dachu” Atlantyku 
– Teneryfa i Gomera, rozpoczął się cykl 
spotkań z podróżnikami. Gościem wrześ-
niowego spotkania był Mariusz Krukar, 
który zrelacjonował dziewięciodniową 

podróż. Na Teneryfie można spotkać trzy 
pory roku jednocześnie: zimę w kalderze 
Pico del Teide, wiosnę na jej stokach i lato 
wzdłuż wybrzeża. Odzwierciedla się to 
wyraźnie w krajobrazie. Pokonując oko-
ło 50 km znad oceanu pod wulkan można 
odnieść wrażenie podróży z krajów tropi-
kalnych do regionów polarnych! Kaldera 
wulkanu to miejsce mogące przypominać 
krajobraz z innej planety, gdzie dominują 
rozległe przestrzenie zastygłej lawy.
Zarówno Teneryfa jak i Gomera są wy-
spami o bogatych walorach przyrodni-
czych. Obok fascynującej przyrody nie-
ożywionej warto zwrócić uwagę również 
na endemiczne lasy wawrzynowe. Naj-
ciekawszym momentem podróży było 
szybkie zdobycie najwyższego szczytu 
Pico Del Teide 3718 m n.p.m.

Dorota Piwka
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KROŚNiEńSKA BiBLiOTEKA PUBLiCZNA

Krosno czyta „Quo vadis”
Krośnieńska Biblioteka Publiczna, włą-
czając się w ogólnopolską akcję „Naro-
dowe Czytanie”, zorganizowała 3 wrześ-
nia 2016 r. akcję publicznego czytania 
„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. 
Przed budynkiem KBP zebrały się oso-
by, które chciały przeczytać fragmenty 
powieści, ale także posłuchać jak czytają 
inni. W ten sposób Krosno włączyło się 
w ogólnopolską akcję, której celem jest 
promocja czytelnictwa, zainicjowaną 
w 2012 r. przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Również w tym roku 
akcję honorowym patronatem objęła 
Para Prezydencka RP.
Dialogiem Petroniusza i Winicjusza czy-
tanie „Quo vadis” rozpoczęły Beata Koza 
i Katarzyna Fal przebrane za rzymskich 
patrycjuszy. Losy głównych bohaterów 
powieści zebrani goście poznawali we 
fragmentach czytanych m.in. przez: Bro-
nisława Barana – wice prezydenta Kros-
na, Annę Dubiel z RM Krosna, Edwarda 
Marszałka - rzecznika RDLP oraz Jacka 
Buczyńskiego – aktora krakowskie-
go Teatru „Kto”. Do akcji włączyła się 
młodzież I LO. Najmłodszą osobą, któ-
ra zmierzyła się niełatwym tekstem była 
Beata Baran – uczennica III klasy szko-
ły muzycznej. Natomiast scenę uczty na 
dworze Nerona przedstawiła grupa te-

atralna bibliotekarek z KBP „Na Dobry 
Początek” (Katarzyna Fal, Małgorzata 
Jasiewicz, Beata Koza, Katarzyna Rij, 
Elżbieta Staroń).
Całej akcji towarzyszył kiermasz książek 
za 1 zł, a na przyniesionych lub kupio-
nych egzemplarzach można było dostać 
pamiątkową pieczęć przesłaną przez 
Kancelarię Prezydenta. Na pewno wy-
darzenie to było doskonałym pretekstem, 
żeby sięgnąć po tą najwybitniejszą po-
wieść H. Sienkiewicza, która przyniosła 
mu sławę w Polsce i na świecie, a także 
Nagrodę Nobla.

Monika Machowicz

Grupa teatralna „Na Dobry Początek”, fot. ar-
chiwum KBP
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KONKURS FOTOGRAFII PODRÓŻNICZEJ I TURYSTYCZNEJ  
„MOJE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE”
Przedmiotem fotografii powinny być 
krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca, 
które uczestnicy podziwiali lub zwie-
dzali w czasie wakacyjnych wojaży. 
Konkurs ma charakter ogólnopolski i ot-

warty, mogą wziąć w nim udział wszy-
scy fotograficy – zarówno amatorzy, jak 
i profesjonaliści, którzy ukończyli 16 lat. 
W przypadku osób niepełnoletnich wy-
magana jest zgoda rodziców /opiekunów, 
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Konfrontacje odbywają się w ramach 
X Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca 
Współczesnego. Organizatorzy przewi-
dują dla uczestników warsztaty z wy-
branych technik tanecznych oraz spek-
takl w wykonaniu zaproszonych gości. 
Szczegółowe informacje zamieszczone 
zostaną na stronie internetowej SCK 
w Mielcu oraz na stronie na Facebooku. 
W Konfrontacjach mogą wziąć udział so-
liści, duety i amatorskie zespoły taneczne 
pracujące w oparciu o elementy techniki 
tańca współczesnego. Warunkiem uczest-

OGÓLNOPOLSKIE KONFRONTACJE TAńCA WSPÓŁCZESNEGO 
„KONTRASTY”

nictwa jest przesłanie drogą elektronicz-
ną na adres e-mail: zespoly@kultura.
mielec.pl karty zgłoszenia oraz link do 
filmiku zawierającego prezentacje zgło-
szone do konkursu do 28 października 
2016 r. Kartę zgłoszenia i płytę DVD 
można również przesłać pocztą na adres 
organizatora: Samorządowe Centrum 
Kultury w Mielcu, Al. Niepodległości 7, 
39-300 Mielec z dopiskiem „Kontrasty”. 
Informacje pod nr tel. tel.607 141 819, 
e-mail iserwan@interia.eu, tel.728 853 
596, e-mail asia.lonczak@interia.pl

W sobotę 8 października br. już po raz 
trzeci Stowarzyszenie MANKO organi-
zuje Ogólnopolskie Senioralia w Kra-
kowie, na które zaprasza seniorów, sto-
warzyszenia i organizacje pro-seniorskie 
z całej Polski. Wydarzenie zainauguruje 
uroczysta msza święta w Kościele Ma-
riackim, po której nastąpi pochód/parada 
przez Rynek Główny, ul. Floriańską, Pl. 
Matejki, ul. Warszawską na teren Poli-

techniki Krakowskiej (Budynek Dzia-
łownia), gdzie odbędą się wykłady (na 
temat zdrowia, ekonomii, prawa, bezpie-
czeństwa) oraz bezpłatne badania i kon-
sultacje. W planach uroczystości znajduje 
się zorganizowanie muzykoterapii z uży-
ciem gongów, koncertów i międzypoko-
leniowej potańcówki, którą poprowadzi 
DJ Wika. Udział w wydarzeniu jest bez-
płatny.

III OGÓLNOPOLSKIE SENIORALIA

stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu. Zgoda musi być przesłana 
w wersji papierowej wraz ze zdjęciami. 
Każdy z autorów może nadesłać 3 foto-
grafie w formacie min. 30 x 40 cm i do-
starczone do siedziby organizatora w ter-
minie do 30 września 2016 na adres: 
Gminny Ośrodek Kultury, 43 – 267 Su-

szec, ul. Ogrodowa 22, tel. 32 212 44 
9, e–mail: konkursy@kulturasuszec.pl, 
www.kulturasuszec.pl. Do wywołanych 
fotografii należy dołączyć wypełniony 
formularz zgłoszeniowy oraz oświad-
czenie o posiadaniu praw autorskich do 
zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych.
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