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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: Tancerki z PPSKAKiB w Krośnie podczas XIV Krośnieńskich Dni Tańca (fot. 
P. Matelowski), str.2 - 1. Magdalena Niedziela (z lewej) i Kamila Pawłucka (druga z prawej), 
autorki wystawy Rocznik 1983 ze swoimi nauczycielami, 2. Zuzanna Mika w konkursie 
mówienia wierszy Żaczek Przedszkolaczek, 3. Noc Muzeów w Muzeum Podkarpackim 
z udziałem Mariana Opani, 4. Musical&Opera w wykonaniu grupy Beyond Musicals, 
5. Wernisaż wystawy Fotoklubu z Użgorodu na Ukrainie, Galeria Fotografii RCKP 
fot. W. Turek

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

ADAM ZIEMIANIN 

Twój portret Wiosenny

Chciałbym Cię narysować
Wiosny delikatną kreską
By zbiegły się wszystkie fiołki
Nad zbudzoną z zimy rzeką

Chciałbym by twe włosy
Były jak warkocze leszczynowe
A usta twe szalone
W kolorze pierwszych poziomek

Chciałbym by twe oczy
W majową mgłę były oprawione
Żebyś cała się śmiała
Jak wiosenny dzwonek

Chciałbym - lecz słów brakuje
I wszystkie się plączą
Chciałbym - lecz nie zdążyłem
Dzień znów schodzi się z nocą
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W numerze:

3.  Witryna RCKP
 Wystawy
 Zmaganie recytatorskie w RCKP
 Polecamy

7. Rozmaitości
 Polska Niezapominajka w lesie
  Edward Marszałek
 Fotografia ciała Karoliny Miszczak
 Krośnianie z wizytą w powiecie…
 Odszedł ks. Zbigniew Jan Czuchra MS

10. Kolekcjonerstwo
 Z dziejów straży pożarnej
  Zbigniew Więcek

12. Ludzie pióra
 Marcin Kwilosz

13. Przeczytane

20. Z pogranicza
 Tajemnice Grafiki

21. Podium

23. BWA
 Edyta Dufaj - fotografie
 Pracownie - wystawa fotografii
  Marek Burdzy

24. CDS
 Beata Stankiewicz-Szczerbik. Kilka…
  Karolina Połomska

25. Muzeum Podkarpackie
 Wyjątkowo cenny obraz zakupiony…
  Anna Guz-Iwaniec

26. Muzeum Rzemiosła 
 Krośnieńskie spotkania z podróżnikami
  Dorota Piwka
 Ludzie dymu - wystawa fotografii…
 Moja przygoda w muzeum – po raz 37…
  Bożena Ziółkowska

29. KBP
 Małgorzata Wojnar- malarstwo i rysunek
  Joanna Łach
 XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w…
  Monika Machowicz

31. Konkursy

Kultura Dostępna to program wdrażany 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w 2015 roku. Systemowe roz-
wiązanie, które ma służyć niwelowaniu 
barier kompetencyjnych, finansowych, 
szczególnie dla grup narażonych na wy-
kluczenie. Jego realizacja ma na celu in-
tensyfikowanie i poszerzanie wachlarza 
inicjatyw ograniczających przeszkody 
w dostępie do kultury oraz uświadamiają-
cych potrzebę uczestnictwa w niej.
Zebrane w kompletny katalog działania 
całego resortu, podległych mu instytucji 
oraz samorządowych instytucji kultury 
skupiają w jednym miejscu inicjatywy 
kierowane do różnych grup społecznych. 
Wszystkie działania programowe zakła-
dają współpracę ponad instytucjonalną 
i międzysektorową, przy jednoczesnym 
tworzeniu ogólnopolskiej sieci partnerów 
działających na rzecz udostępniania dóbr 
kultury oraz informacji o tanich i darmo-
wych wydarzeniach kulturalnych. Pod-
stawowym narzędziem i równocześnie 
siłą nośną programu będzie serwis inter-
netowy zawierający wyszukiwarkę bez-
płatnych i tanich ofert kulturalnych. Sam 
portal, systematycznie rozbudowywany, 
oprócz prostej i przyjaznej wyszukiwarki, 
będzie prezentował listy instytucji kultu-
ry pod kątem ich dostępności oraz inter-
netowe źródła kultury dostępne on-line. 
Wsparcie stanowić będzie ogólnopolska 
kampania informacyjna, której celem jest 
dotarcie z informacją o programie do jak 
największego grona odbiorców oraz zmia-
na postawy społeczeństwa wobec kultury 
poprzez promowanie idei kultury dostęp-
nej.

źródło MKiDN
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4 – 30 maja
Jestem jaka jestem – wystawa prac Lucyny Żak

Lucyna Żak pochodzi z Bachórza (woj 
podkarpackie). Absolwentka ASP w Kra-
kowie, wydział grafiki, dyplom z foto-
grafii. Jest nauczycielką przedmiotów 
związanych z fotografią, w  PPSKAKiB 
w Krośnie, Michalickim Zespole Szkół 
w Miejscu Piastowym, CKU w Krośnie 
oraz PWSZ w Sanoku. Pokazywanie 
swoich prac zawsze ją krępuje, bo uwa-
ża, że to wciąż tylko etap w jej poszu-
kiwaniach, a ponieważ prace nie wiszą 
w żadnej znanej galerii, ani nie ustawia-
ją się po nie rzesze kupujących, zakłada, 
że to wszystko jeszcze przed nią. Ale 
najważniejsze, że praca którą wykonu-
je nierozerwalnie wiąże się z jej pasją, 
a kontakt z ludźmi sprawia, że od nich 
może się uczyć i czerpać z ich wrażli-
wości. Człowiek zawsze był dla artystki 
najważniejszy. Jego niejednoznaczność, 
którą stara się wyrazić we fragmenta-
rycznych portretach, czy to tworzonych 
pod powiększalnikiem, jak jest w przy-
padku fotografii analogowej, czy łącząc 
obrazy w różnych technikach - serigra-
fii, fotografii, pasteli. Ludzka nieprze-
widywalność, indywidualność, ale też 
wrażliwość, uczuciowość, delikatność 
i siła to cechy, które ją fascynują, i któ-
re próbuje wyrazić. Różne techniki dają 
zróżnicowane środki wyrazu. Malar-
stwo, w którym oprócz koloru działa 
faktura i rodzaj zastosowanego narzę-
dzia malarskiego - pędzel, wałek czy 
drapanie. Serigrafia, która stwarza moż-

liwość eksperymentów, czy fotografia 
łącząca realny obraz ze śladem narzę-
dzia, którym w sposób fragmentarycz-
ny wywołuje i przekształca przecho-
dząc od realności do czegoś nierealne-
go, a nawet do abstrakcji. Abstrakcja to 
również ważny element w poszukiwa-
niach, często stanowi zabawę z formą, 
kompozycją, ciężarem, czy oddziaływa-
niem śladu narzędzia na płaszczyznę. 
Bardzo ważny jest również przypadek, 
który w ekspresyjnym sposobie pracy 
jest dość częsty i stanowi podpowiedź 
do dalszego działania.
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Węglarze zwani inaczej kurzakami lub 
smolarzami to bieszczadzka legenda, 
która w niedługim czasie może zupełnie 
zaniknąć. Twardzi ludzie o osmolonych 
twarzach właśnie w bieszczadzkiej dzi-
czy poszukują spokoju, samotności czy 
też ucieczki od świata i jego kłopotów. 
Czasem z wyboru - a czasem dlatego, 
że los tak chciał. W Bieszczadach znaj-
dują miejsce, gdzie nikt ich nie będzie 
szukał - i z tym im dobrze. Częściej 
trafiają tu zwierzęta, niż zabłąkani tury-
ści. Spotykając smolarzy, warto znaleźć 
czas na rozmowę z nimi, wysłuchać nie-
zwykłych opowieści, poznać ich trudne 
zajęcie i codzienne życie. To ludzie po-
godzeni z losem, którzy poświęcili się 
niecodziennej, wręcz tytanicznej pracy. 
Ważne jest dla nich dziś i teraz – żyją 

z dnia na dzień i lubią takie życie. Czę-
sto pochodzą z wielu zakątków Polski 
i przybyli tu z różnych powodów. Karol 
– przyjechał po raz pierwszy w Biesz-
czady w 1967 roku… i pozostał do dziś. 
Miejsce wypału - to zarazem piekło 
i raj na ziemi, jak można od nich usły-
szeć. Dymiące retorty można zobaczyć 
od wczesnej wiosny do późnej jesieni. 
W tym czasie ich domem jest najczęś-
ciej baza wypału. Tu nie ma dni wolnych 
– codzienny rytm wyznacza praca - za-
ładunek drewna, podpalanie, nadzór nad 
piecami oraz wydobycie i zapakowanie 
węgla, czy załadunek całości gotowego 
wyrobu. To wielogodzinna ciężka praca, 
która w letnie, gorące dni rozpoczyna 
się najczęściej już o 4 rano. Każdy bo-
hater z mojej fotografii to równocześnie 

18 maja – 18 czerwca
W królestwie dymu… wystawa fotografii Tomasza Okoniewskiego
Wernisaż 26 maja, 17.00 Galeria Fotografii
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osobna, niezwykle barwna i osobliwa 
opowieść, która wymagałaby szerszego 
studium. Niektórzy pracują już na wy-
pałach ponad 30 lat. Zawód smolarza 
jest z roku na rok coraz szybciej wypie-
rany przez produkcję przemysłową i im-
port węgla drzewnego. Od kilku dekad 
tradycyjny wypał odbywa się w stalo-
wych retortach z wykorzystaniem tech-
nologii opracowanej jeszcze w latach 
70, a głównym surowcem do produkcji 
węgla drzewnego jest przede wszyst-
kim drewno bukowe. Warto przyjechać 
w Bieszczady i odwiedzić nie tylko te 
wspaniałe góry i przejść się pasmem 
połonin. Warto zejść również w doliny 
i poszukać nad malowniczymi stru-
mykami wypałów węgla drzewnego. 
Zawód smolarza, który wielu turystom 
i podróżnikom nierozerwalnie kojarzy 
się z bieszczadzkim pejzażem, może 
wkrótce przejść do historii. 

Tomasz Okoniewski

Tomasz Okoniewski sztuką obrazu in-
teresuje się już od wielu lat, ale od 2007 
roku zaczął publikować prace dla szer-
szej grupy osób, brać udział w wysta-
wach i fotograficznych projektach. Jest 
laureatem kilkudziesięciu ogólnopol-
skich konkursów. Pokaźne archiwum fo-
tografii powstaje w jego najbliższej oko-
licy i na terenie Podkarpacia. Za pomo-
cą obiektywu autor stara się odkrywać 
miejsca znane i bliskie w nieznany do-
tychczas sposób. Jest członkiem Fotoklu-
bu RCKP i członkiem internetowej gru-
py FotoKrosno. Jego prace publikowane 
są w ogólnopolskiej prasie oraz wydaw-
nictwach albumowych i okazjonalnych. 
Został uhonorowany nagrodą Starosty 
Krośnieńskiego – Działacz Kultury - za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie twór-
czości artystycznej, upowszechniania 
i odnowy kultury. W swoim dorobku ma 
medale Stowarzyszenia Twórców Foto-
klubu RP „Za fotograficzną twórczość”.

W tegorocznej XI edycji konkursu re-
cytatorskiego „Tropem Współczesnej 
Poezji” wzięło udział ponad 120 recy-
tatorów. W grupie szkół podstawowych 
w kategorii recytacja nagrody otrzymali: 
Wiktoria Hawrot - SP nr 14 w Krośnie, 
Zofia Nycz - SP w Lubatowej, Aleksan-
dra Hanus - ZSP w Posadzie Górnej, Julia 
Jastrząb - SP w Długiem; Wyróżnienia: 
Przemysław Płatek i Weronika Karamon 
ze SP nr 14 w Krośnie, Julia Bęben - SP 
nr 15 w Krośnie, Amelia Szałankiewicz, 
Maja Szelc, Katarzyna Michalska i Ga-
briela Hudak ze SP nr 3 w Krośnie.
W grupie gimnazjów w kategorii poe-
zja śpiewana nagroda przypadła Pauli-
nie Kawce z Publicznego Gimnazjum 

ZMAGANIA RECYTATORSKIE W RCKP

w Przybówce, w kategorii recytacja 
nagrody otrzymały: Gabriela Podkul 
z Gimnazjum nr 3 w Krośnie i Wioletta 
Stanisz z Gimnazjum Publicznego w Lu-
batowej; Wyróżnienia: Zuzanna Gołąbek 
- Publiczne Gimnazjum w Przybówce, 
Angelika Paradysz – Gimnazjum w Kor-
czynie.

XI Żaczek Przedszkolaczek konkurs 
mówienia wierszy czyli najmłodsi na 
scenie zainteresował w tym roku 156 
przedszkolaków i trwał dwa dni (6 -7 
maja).
Nagrody otrzymali: Franciszek Gradus - 
Przedszkole Miejskie nr 3 w Krośnie
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Julia Bogacz - Samorządowe Przedszko-
le w Krościenku Wyżnym
Grupowa prezentacja - Przedszkole Nie-
publiczne Zgromadzenia Sióstr Św. Jó-
zefa w Krośnie
Julian Wojnar - Samorządowe Przed-
szkole w Jedliczu
Dawid Wajda - Przedszkole Miejskie nr 
11 w Krośnie
Jusuf Ericha Przedszkole Samorządowe 
im. Misia Uszatka w Korczynie 

Maria Błaszczyk- Samorządowe Przed-
szkole w Świerzowej Polskiej 
Patryk Uliasz - Niepubliczne Przedszko-
le Stokrotka w Krośnie 
Zuzanna Bednarz - Przedszkole Miej-
skie nr 8 w Krośnie 
Nagroda Teatru itd.. z RCKP - Maciej 
Munia z Samorządowego Przedszkola 
w Chorkówce. Jury przyznało ponadto 
22 wyróżnienia.

P
O

L
E

C
A

M
Y 26 maja – 26 czerwca

Wystawa medali, plakiet, odznak, her-
bów i innych wyrobów Krzysztofa 
Chwaleby, grawera z Krosna. Zaprasza 
PTN Oddział Krosno 
/Hotel Krosno-Nafta”, ul. Lwowska 21

27 maja, 17.00
Wiosenna Biesiada Poetycka „Twój por-
tret wiosenny”
Spotkanie członków Klubu Literackiego 
RCKP, promocja nowych tomików poe-

tyckich, które ukazały się na lokalnym 
rynku wydawniczym. Gościem spotka-
nia będzie Adam Ziemianin.

28 - 30 maja, 11.45
Puchar Uśmiechu
XXXIII Festiwal Teatrów Dziecię-
cych z udziałem zespołów polonijnych 
z Czech, Ukrainy i Słowacji. Festiwal 
o charakterze konkursu. Nagrody indy-
widualne otrzymują instruktorzy. 
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31 maja, 16.00
„Dzień dobry świnko” - spektakl ro-
dzinny Teatru Maska w Rzeszowie.
Tygrysek i Miś to najlepsi przyjaciele. 
Jednak pewnego dnia pomiędzy nich 
wkracza świnka…..

12 -14 czerwca
Dni Krosna – Miasta Szkła
Doroczne święto miasta. W programie 
m.in. KrosnoGra, prezentacje organi-
zacji pozarządowych, koncerty i wido-
wiska taneczne w wykonaniu krośnień-
skich grup artystycznych, koncert ze-
społu Big Day, Natalii Szreder i Libera.

15 czerwca, 10.00
„Brzydkie kaczątko” - widowisko ba-
letowe na motywach baśni Andersena 
opowiada historię kaczątka, które zmie-
nia się w łabędzia. Tańczą dzieci z grup 
baletowych RCKP w Krośnie 

17 czerwca, 17.00
Czas na wakacje 
Zakończenie roku artystycznego RCKP 
- odsłona taneczna w wykonaniu zespo-
łów Kleks, Strecz i grup baletowych.

19 czerwca, 17.00
Czas na wakacje 
Zakończenie roku artystycznego RCKP 
- odsłona plastyczna, otwarcie wystaw 
Otwartej Pracowni i Pracowni Grafiki 
Tradycyjnej.

20 czerwca, 17.00
Koncert w ramach Projektu Ponad Sty-
lem
V edycja projektu - koncertu charyta-
tywnego, organizowanego przez ucz-
niów I LO im. M. Kopernika w Krośnie, 
na którym grają lokalne zespoły.

21 czerwca, 16.00
XIII Wielokulturowa Sobótka nad Wi-
słokiem
Obrzędowe widowisko plenerowe. Tra-
dycyjne puszczenie wianków na wodę, 
wspólne śpiewy, szukanie kwiatu papro-
ci i tańce przy ognisku, koncert zespołu 
Tołhaje.

24 czerwca, 17.00
Czas na wakacje 
Zakończenie roku artystycznego RCKP - 
odsłona wokalna, Studio Piosenki Swing

Poczta niezapominajkowa, kwiaty pod 
pomnikami i dla pomnikowych drzew, 
okolicznościowy numer szkolnego pis-
ma - to tylko niektóre z akcentów Święta 
Polskiej Niezapominajki, które odbyło 
się w lesie Dębina na terenie Nadleśni-
ctwa Dukla. Jego głównymi pomysło-
dawcami i organizatorami byli ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Krościenku 
Wyżnym redagujący gazetę „Kleks”. 
Przejście Literackim Szlakiem Drzew 
uczestnicy w grupach klasowych roz-

Polska Niezapominajka w lesie

poczęli od lipy „Cecylii”, nazwanej na 
cześć Cecylii z Fredrów Jabłonowskiej 
(siostry Aleksandra Fredry). Odwiedzi-
li też m.in. dęby „Aleksander” i „Se-
weryn”, przypominające o związkach 
Aleksandra Fredry i Seweryna Gosz-
czyńskiego z Krościenkiem Wyżnym. 
Wędrówkę zakończono w lesie „Dębina” 
pod dębem „Wincenty”. Tu odbyła się 
część wspólna imprezy; przypomniano 
genezę Święta Polskiej Niezapominajki, 
sylwetkę Wincentego Pola, zaprezento-
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wano też jego utwór poświęcony „Dę-
binie”. W szybkim niezapominajkowym 
konkursie sprawdzona została nabyta 
tego dnia wiedza uczestników, rozdano 
nagrody. 
W trakcie spotkania rzucony też został 
pomysł, by rosnący w „Dębinie” bez-
imienny wiekowy dąb nazwać „Antoni”, 
na cześć znakomitego lekarza Antoniego 
Lorensa. Ten wielki działacz społeczny 
był m.in. inicjatorem powołania muzeum 

w Krośnie, a w 1910 roku organizował 
obchody 500-lecia bitwy pod Grunwal-
dem. Był też twórcą kółka teatralnego, 
autorem publikacji o medycynie ludowej 
i współautorem monografii Krościenka 
Wyżnego. 
Współorganizatorem wydarzania było 
Nadleśnictwo Dukla i Stowarzyszenie 
Kulturalne „Dębina” w Krościenku Wy-
żnym. 

tekst i zdjęcie: Edward Marszałek

Galeria przy ulicy Mickiewicza 
31 w Krośnie to miejsce, w któ-
rym chętnie spotykają się ludzie 
kultury i sztuki. Przez dekadę ist-
nienia, odbyło się tam mnóstwo 
wernisaży i niezwykłych spot-
kań, do których wiele osób wraca 
we wspomnieniach. Działająca tu 
nowo powstała Fundacja im. Jana 
Grudysza w swoich celach zakła-
da edukację fotograficzną. Ma 
promować fotografię jako sztukę, 
jako reportaż. Chce uczestniczyć 
w działaniach fotografików z na-
szego regionu. Przede wszyst-

„Fotografia ciała” Karoliny Miszczak

Karolina Miszczak i Łukasz Szmyd, dyr. PPSKAKiB 
w Krośnie, fot. P. Grudysz
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kim jednak zakłada pomoc młodym 
ludziom, którzy chcą się rozwijać i po-
kazywać to co robią. Dlatego Pomatu-
ralne Studium Kształcenia Animatorów 
Kultury oraz Dom Fotografii były ostat-
nio organizatorami wystawy fotografii 

będącej praktyczną realizacją pracy dy-
plomowej słuchaczki II roku fotografii 
- Karoliny Miszczak. Wystawa, według 
autorki jest próbą ukazania subtelności 
ludzkiego ciała. 

wt

Kolejny już raz z inicjatywy Marii Bła-
żejowskiej – przewodniczącej Rady 
Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku zorganizowany został wyjazd 
słuchaczy, w trakcie którego zwiedzali 
muzea, kościoły i dwory. Tym razem, 
pod przewodnictwem Zdzisława Gila 
odwiedzili unikatowe miejsca na tere-
nie powiatu jasielskiego. W Tarnowcu 
- Sanktuarium Matki Boskiej Zawie-
rzenia i aktualnie remontowany dwór 
Pilińskich. Na trasie wycieczki znalazło 
się również Muzeum Regionalne w Jaśle 
oraz Muzeum Narciarstwa im. Stani-
sława Barabasza w Cieklinie. Muzeum 
posiada jedną z największych w kraju 

Krośnianie z wizytą w powiecie jasielskim

kolekcji sprzętu narciarskiego, a więk-
szość zbiorów pochodzi z kolekcji kroś-
nianina Józefa Kusiby. W tej samej miej-
scowości zwiedzono kościół parafialny 
pw. św. Michała Archanioła zbudowany 
w 1904 roku wg projektu prof. Jana Sas 
Zubrzyckiego, którego liczne dzieła ar-
chitektoniczne znajdują się w Krośnie 
i okolicy. Skorzystano również z gościn-
nych wnętrz dworu Jacka Cerwackiego 
w Łubnie Szlacheckim, gdzie na zrekon-
struowanej kuchni podgrzano przywie-
zione z Krosna potrawy. W każdej z tych 
miejscowości krośnianie byli serdecznie 
przyjmowani przez gospodarzy. 

ZG

W Muzeum Narciarstwa w Cieklinie, portret Józefa Kusiby

fot. Z. G
il



10 CROSCENA

Urodził się w Krośnie w 1934 roku. No-
wicjat odbył u Księży Saletynów w Dę-
bowcu, a po studiach w Krakowie został 
wyświęcony na kapłana w 1968 r. Przez 
pierwsze trzy lata był na placówce dusz-
pasterskiej w Trzciance Lubuskiej, w la-
tach 1971-79 był duszpasterzem w Rze-
szowie, a później (1979-85) wychowy-
wał nowicjuszy i kleryków w Dębowcu 
i Krakowie. Kapłaństwo od zawsze 
wiązał z działaniami z zakresu kultury 
i twórczością poetycką. Organizował 
wieczory poetycko-muzyczne, wyda-
wał tomiki wierszy, publikował artykuły 
w „Niedzieli” i „Posłańcu M.B. Saletyń-
skiej”. Zawsze jednak znajdował czas na 
spotkania z przyjaciółmi. Był autorem 
zbiorów wierszy: „Dla Ciebie... Słowa 
sercem pisane”, „Powiew rodzinnych 
stron” , „Czasu srebrna nić”. W styczniu 

ostatni raz spotkał się z członkami rze-
szowskiego oddziału Związku Literatów 
Polskich podczas opłatka poetyckiego. 
Zmarł 10 maja br. i został pochowany 
w Dębowcu.

W. Turek 

Odszedł ks. Zbigniew Jan Czuchra MS
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Krościenko Niżne do 1925 roku samo-
dzielna miejscowość, od tego roku dziel-
nica miasta Krosna. Pod koniec XIX 
wieku funkcjonowała tu wysokiej klasy 
drużyna ochotniczej straży pożarnej. 
Przedstawione na str. 11 zdjęcie autor-
stwa Rudolfa Kaski opisane zostało przez 
Kazimierza Miezina s. Jana 5 lipca 1935 
r. Siedzą od lewej: Gościński Franciszek 
– wójt wsi Krościenko N. i Miezin Jan 
– przewodniczący straży pożarnej. Stoją 
w I rzędzie od lewej (dolny): 2. Buczek, 
3. Habrat Franciszek, 4. Urba Jędrzej, 6. 
Bryda, 7. Luśnia Józef. W II rzędzie środ-
kowym: 4. Guzik Wojciech. W III rzędzie 
górnym: 1. Jamroga, 5. Habrat, 6. Zajdel. 

Krościenko Wyżne – straż pożarna po-
wstała w 1890 roku. Jej organizatorem 

i długoletnim prezesem był Franciszek 
Fejkiel. Straż posiadała sikawkę i przy-
bory pożarnicze

Krosno - w 1889 roku pojawia się 
pierwszy ślad działania w Krośnie pro-
fesjonalnych strażaków zwanych wtedy 
„pompierami”. Miasto dysponowało fa-
chowością dwóch takich funkcjonariu-
szy i z tej racji w galicyjskich rejestrach 
pośród ośrodków posiadających zawodo-
we straże pożarne znajdujemy Krosno. 
W szczegółowym wykazie ochotniczych 
straży pożarnych Galicji z 1899 roku 
figuruje m.in. Krosno, zrzeszające 38 
ochotników.

Zbigniew Więcek
fotografia ze zbiorów autora

Z dziejów straży pożarnej
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Na zdjęciu: Straż Pożarna z lat 1905 do 1910 w Krościenku Niżnem k/Krosna n/Wisłokiem
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Marcin Kwilosz ur. 
w 1983 roku w Jaśle. 
Pierwszy tomik wierszy 
„Chwile jesieni” opubli-
kował w 2012 r. („Twoje 
Wydawnictwo”). Rok 
później ukazał się jego 
drugi tomik „Rozdroża” 
wydany przez wydaw-
nictwo „Ad Oculos”. 
W roku 2014 wydał trzeci 
tomik wierszy „Listy na 
ławce” (Wydawnictwo 
„Armagraf”). Ukończył 
studia na Wydziale Infor-
macji Naukowej i Biblio-
tekoznawstwa Uniwer-
sytetu Pedagogicznego 
w Krakowie.  Jego wier-
sze były publikowane 
na łamach miesięcznika 
„Poezja dzisiaj” i „Gaze-
ty Bieszczadzkiej”.

* * *

Rozszerzam horyzont
Gdy czerwieni się łza
W lustrze oglądającym
Zachód słońca

Gaśnie ostatni głos
Nigdy więcej krzyku
Pustej gry nieba

Wino rośnie w butelkach
Witam otwarte oczy nieba
Wybieram spokój
Czekam powrotu

* * *

Może kiedy odjadę
Będę wolny
Nie będzie ludzi
Raniących mój świat

Może kiedy zasnę
Obudzisz mnie
Taka jaką cię pamiętam

Może kiedy wyjadę
Coś się zmieni u mnie
Przyjdę o tym opowiedzieć
Może

Gdy ginę

Jestem w wierszu
Będę poetą
Zapamiętanym
Na chwilę

Przechodzę w słowa
Otulam zdania
Wyrazy
Plastry poezji leczą mnie
Uspokajają
Przywracają
Gdy ginę

Chrząszcz majowy

Przysiadł na ścianie
Chrząszcz majowy
Oświetlony żarówką

Spoczął na ścianie
Chrząszcz majowy
Znów jestem dzieckiem
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* * *

W dali stoi drewniany dom
Schowany w gąszczu starych drzew
Zabiera go dłoń lasu
Z szumem zamykanego dnia

Bocian na kominie gniazdo spawa
Z błota gałęzi i liści
W oknach zapalają sie minuty
W warkocze młodej dziewczyny

Bezpański pies pilnuje
Bezpańskiego domu samotności
Są jak koledzy na wojnie
Bez bliskiej rodziny żony dzieci

Skończył się kolejny rok
Wiosna otula rany wojenne
Pies odkopał starą kość
Poszedł szukać nowego domu

Ten dom zawalił się ze starości
Ciężaru minionego życia
Bocian odleciał budować nowe gniazda
Las zabrał dom do siebie

* * *

Droga zarasta
Zielonymi oczami
Tłoczonymi w rzeźbę
Myślami

Dwa ptaki na wierzbie
Modlą się do siebie
Unosząc zapach przemijania

Strych

Pajęczyna kołysze się nade mną
Zgubione litery latają w kurzu
Czas układa je w zdania

W kartonowym pudle spoczywa
Część mojego życia
Pilnowana od zawsze przez nocną lampkę
Z rozdartym serca abażurem

Na dnie uśpione szkolne zeszyty
Strzeżone przez szakale pustyni
Czy byłem tam? Czy używałem ich?
W życiu uśpionym gorącym piaskiem

Deski w podłodze skrzypią ostrzegawczo
Ból wydostaje się na zewnątrz
Wkroczyłem w świątynię od lat zapomnianą
Znów czarno-biały jest obraz w telewizorze

Rakieta składa sie w całość
Wciąż przybywa nowych klocków
A ja nie jestem pilotem
Kiedyś i tak skończę w tym pudle

Jako fotografia dla kolekcjonerów
Przodków plemienia mojej rodziny
Dusze lalek latają
Przypominają mi o siostrze

Niewysłany list do pierwszej miłości
Utkany z łez źródlanej wody
Nagle jestem przy tobie
Siedzimy na ławce przed szkołą

Z tarczami uczuć na sercach
Słabo widoczni w literach
Tak wyraźni w pamięci
Lecz oto kartka staje się pusta

opr. W. Turek
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szowie po raz wtóry „doświetnia” edy-
torstwo współczesnego, wcale pokaź-
nego, podkarpackiego ruchu literackie-
go – pisze we wstępie Czesław Drąg, 
współredaktor wydania. Jest to alma-
nach, a zarazem sympatyczne lepiszcze 
wyimkowe twórczości wyznawców sło-
wa pisanego, którzy zaistnieli na spotka-
niach autorskich pod tym szyldem. Po-
nad połowa autorów tu publikowanych 
szczyci się ostrogami rzeszowskiego 
Oddziału Związku Literatów Polskich, 
co przecież też przydaje nobilitacji ni-
niejszemu wydawnictwu. Ten kolejny 
almanach jest dowodem na to, że poezja 
i proza nadal są potrzebą ludzi wrażli-
wych na piękno otaczającego świata.
Wydawca: Wojewódzki Dom Kultury 
w Rzeszowie, 2015

O Stanisławie Radwanie opowiedział mi 
ksiądz Tadeusz Waldemar Kraus, słyn-
ny działacz polonijny w Kanadzie i Sta-
nach Zjednoczonych – pisze we wstępie 
autor. Ksiądz Kraus spotkał Radwana 
jeszcze w przedwojennej Polsce podczas 
jednego z siłowych pokazów. Zdarzenie 
miało miejsce w wiosce Zręcin leżą-
cej nad rzeką Jasiołką. Stanisław Rad-
wan cieszył się sławą wielkiego atlety 
oraz aktywnego działacza polonijnego. 
Zmarł w 1998 r. w Stanach Zjednoczo-
nych mając 90 lat. Jak mówił, to Polska 
była jego matką, a przybraną Ameryka. 
Hasłem przewodnim jego walk zapaśni-
czych oraz działalności polonijnej były 
słowa Let Poland be free (Uczyńmy Pol-
skę wolną).
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia 
w Sandomierzu, 2015

wt



fot. P. Fiejdasz



XIV KROŚNIEŃSKIE DNI TAŃCA 
fot. P. Matelowski



KONCERT ZA KURTYNĄ  
- ESKAUBEI&TOMEK NOWAK QUARTET  + MR. KRIME

fot. Nina Przybylska
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Książka zawiera 12 bieszczadzkich histo-
rii, które ukazują wyjątkowość południo-
wo-wschodniego regionu. Opowieści 
zostały oparte na wspom nieniach autora, 
pogłębionych wywiadach i niezliczo-
nych dokumentach. Tekst uatrak cyjniony 
jest wydobytymi z prywatnych archiwów 
zdjęciami. Krzysztof Potaczała to dzien-
nikarz i reporter, laureat nagrody SDP za 
książkę o pionierach polskiego punku 
KSU. Jego oba wydane w 2012 i 2013 r. 
zbiory reportaży o Bieszczadach stały się 
bestsellerami i były nominowane do na-
grody „Książka Historyczna Roku”, kon-
kursu organizowanego przez Polskie Ra-
dio, TVP i Instytut Pamięci Narodowej. 
Autor mieszka w Ustrzykach Dolnych, 
jest znawcą i miłośnikiem bieszczadzkie-
go regionu.
Wydawnictwo BOSZ, Lesko 2015

Do tej pory tylko wtajemniczeni wie-
dzieli, że Zdzisław Beksiński - genialny 
malarz i fotograf –zajmował się literatu-
rą. W dziesiątą rocznicę śmierci artysty 
ujrzał światło dzienne zbiór tekstów od-
nalezionych w jego archiwach. Opowia-
dania pozwalają spojrzeć na twórczość 
wizjonera z zupełnie nowej, literackiej 
perspektywy. Czym są Opowiadania? 
Co wnoszą do twórczości Beksińskiego, 
co mówią o nim samym? Niepublikowa-
ne wcześniej dzieła odsłaniają skompli-
kowaną naturę artysty. Twórca obnaża 
w nich swoje lęki i obsesje. Bywa bru-
talny. Wciąga czytelnika w niezwykłą, 
niekiedy mroczną rzeczywistość, do tej 
pory znaną z jego obrazów. Proza słyną-
cego z bogactwa wyobraźni artysty jest 
efektem pracy ścisłego umysłu - teksty, 
niczym obrazy, skonstruowane są z dba-
łością o najmniejszy detal.
Wydawnictwo BOSZ, Lesko 2015

ab 
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Woda była tematem przewodnim Mię-
dzynarodowych Dziecięcych Warszta-
tów Artystycznych „Tajemnice Grafiki” 
Zemplinska Šírava na Słowacji. W zaję-
ciach, które odbyły się w dniach 23 do 26 
kwietnia 2015 roku uczestniczyły dzieci 
i młodzież z artystycznej szkoły z Barde-
jova, z artystą grafikiem Jánem Šoltésem 
oraz uczestnicy Pracowni Grafiki Tra-
dycyjnej Regionalnego Centrum Kultur 
Pogranicza w Krośnie. Opiekunem pra-
cowni grafiki RCKP jest artysta grafik 
Joanna Topolska – Uliasz. Gospodarzami 
byli uczniowie prywatnej ar-
tystycznej szkoły z Michalo-
vec, z artystą grafikiem Mi-
roslavem Capovčákiem. Za 
cel podstawowy zajęć przyję-
to propagowanie grafiki jako 
dziedziny sztuki tak bardzo 
wyjątkowej, bogatej w różno-
rodne techniki i sposoby wy-
razu artystycznego. Warszta-
ty były również sposobnością 
do wymiany doświadczeń 
i praktykowania niełatwej 
sztuki linorytu.
Prace graficzne, które po-
wstały podczas warsztatów 
„Tajemnice Grafiki” wraz 
z grafikami z warsztatów pod 
nazwą „2 Spotkanie z Grafi-
ką Pogranicza”, organizowa-
nych przez RCKP w Krośnie 
we wrześniu ubiegłego roku, 
prezentowane są aktualnie 
na wystawie w Hornošariš-

„Tajemnice Grafiki”

skim osvetovym stredisku w Bardejo-
vie. Autorami prac są dzieci, młodzież 
oraz dorośli z Pracowni Grafiki Tra-
dycyjnej RCKP oraz dzieci i młodzież 
z Artystycznej Szkoły Podstawowej im. 
M. Vileca w Bardejovie i Prywatnej Ar-
tystycznej Szkoły Podstawowej w Mi-
chalovcach. Wystawa ta, to namacalny 
dowód na twórczą współpracę artystów 
- tych najmłodszych i tych dojrzałych - 
tworzących w Euroregionie Karpaty.

ab

Uczestnicy Pracowni Grafiki  
Tradycyjnej RCKP  

w Bardejovskich Kupelach 
fot. P. Fiejdasz
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Międzynarodowe Triennale Malarstwa 
Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” 
2015 zorganizowane zostało przez Ga-
lerię Sztuki Współczesnej w Przemy-
ślu po raz dziewiąty. Temat przewodni 
Triennale - Ja i inny w trzecim tysiąc-
leciu. W konkursie finałowym wzięło 
udział 60 artystów z Polski, Węgier, 
Ukrainy, Rumunii, Słowacji, którzy za-
prezentowali 96 prac. Ciekawostką jest, 
że każda praca zgodnie z regulaminem 
musiała zajmować 1m 2 papieru. Nagro-
da węgierskiego Miasta Miszkolc wraz 
z tygodniowym pobytem studyjnym 

w Miszkolcu przypadła Ninie Rostkow-
skiej za akryl „Kartki z notatnika 4”. 
Nina Rostkowska ukończyła Instytut 
Wychowania Artystycznego na UMCS 
w Lublinie (dyplom w pracowni pro-
fesora M. Stelmasika). Uprawia malar-
stwo olejne, grafikę i akwarelę. Jest au-
torką szeregu opracowań plastycznych 
książek, ilustracji innych wydawnictw 
(w tym plakatów, folderów) oraz ma-
teriałów informacyjno - reklamowych. 
Prowadzi Otwartą Pracownię w RCKP 
w Krośnie.

Nagroda Miasta Miszkolc dla Niny Rostkowskiej

Przemysław Niepokój - Hepnar z za-
wodu fotograf, członek Fotoklubu RCKP 
w Krośnie, członek nadzwyczajny Foto-
klubu Rzeczypospolitej Polskiej, zało-
życiel Forum Krośnieńskich Fotogra-

Medal dla krośnieńskiego fotografika i nagroda za pracę 
artystyczną

fów FOTOKROSNO, zdobył Brązowy 
Medal 4. Spring Fotosalon BARDAF 
na Słowacji. W tej międzynarodowej 
imprezie wzięło udział 252 uczestników 
z 36 krajów nadsyłając 2520 fotografii. 

Zdobyw
cy m

edali 4. Spring Fotosalon Bardaf , z praw
ej Przem

ysław
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epnar
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Medale FIAP to najwyższe wyróżnienia 
przyznawane przez Międzynarodową 
Federację Sztuki Fotograficznej na mię-
dzynarodowych salonach fotografii.

Redakcje magazynu studenckiego 
„Pressja” oraz dodatku artystyczne-
go „Pressja.art” po raz drugi zorgani-
zowały konkurs na prace artystyczne 
„Emigranci czy obywatele świata?” 
– Plakat Konkurs 2015. Ideą konkursu 
było wyłonienie prac artystycznych wy-
konanych dowolną techniką graficzną, 

fotograficzną, rysunkową lub malarską. 
Drugie miejsce za zdjęcie „Z miłości do 
przeszłości wstrzymuję oddech” zdo-
był Przemysław Niepokój-Hepnar. 
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione 
prace zostaną zaprezentowane na wy-
stawie pokonkursowej w hallu głównym 
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzą-
dzania w Rzeszowie. Laureat jest stu-
dentem I roku studiów tej uczelni i tam 
można obejrzeć jego wystawę „Pod 
słońcem Toskanii.

XIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki 
„Warszawa da się lubić” organizowany 
przez Dom Kultury WŁOCHY w War-
szawie odbywał się przez dwa kolejne 
weekendy kwietnia (17- 18 oraz 26). 
Wzięło w nim udział 18 podmiotów wy-
konawczych - soliści, duety i zespoły. 
Wśród nich znalazły się 4 grupy wokal-
ne zespołu Dysonans. Dysonans wrócił 
do Krosna z 3 nagrodami: w kategorii 

Sukcesy Dysonansu

do lat 12 - II miejsce zajął Dysonans 
SP- 4 czyli zespół uczennic Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Krośnie, III miejsce 
zajęła grupa Dysonansik działająca pod 
opieką Stowarzyszenia Kultury Dzieci 
i Młodzieży DYSONANS. W kategorii 
13-16 lat Dysonans okazał się najlepszy 
i zdobył statuetkę Warszawskiej Syren-
ki. Wszystkie grupy do występu przygo-
towała Beata Banaś. 

Na XXVII Przeglądzie Dziecięcych 
Zespołów Tanecznych KACZUCHA, 
który odbył się 8 maja br. jury oceniało 
52 prezentacje. Wyróżnienie Kaczego 
Pląsu otrzymała grupa III Dziecięco - 
Młodzieżowego Zespołu Tanecznego 
Kleks z Regionalnego Centrum Kultur 
Pogranicza w Krośnie, natomiast Srebr-
ny Kaczy Pląs powędrował do V grupy. 
Do XV Ogólnopolskiego Tanecznego 
Sabatu Zespołów Dziecięcych i Mło-
dzieżowych „O Złotą Miotłę Baby-Jagi” 

„Kacze Nagrody” dla Kleksa

w Kielcach została zakwalifikowana 
Grupa I. Przegląd był praktyczną rea-
lizacją pracy dyplomowej słuchaczki II 
roku Państwowego Pomaturalnego Stu-
dium Kształcenia Animatorów Kultury 
w Krośnie – Alicji Włosek. W przerwie 
prezentacji konkursowych zaprezento-
wany został fragment widowiska baleto-
wego „Brzydkie kaczątko” w wykona-
niu grup baletowych RCKP prowadzo-
nych przez Monikę Wagę.

opr. ab, wt
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BIuRO WySTAW ARTySTyCZNyCH

Urodzona w 1988 roku, absolwentka 
Liceum Plastycznego w Krośnie. Obec-
nie studentka Wydziału Grafiki ASP 
w Krakowie. Laureatka wielu konkur-
sów fotograficznych krajowych i mię-
dzynarodowych. W roku 2010 zdobyła 
Grand Prix V Ogólnopolskiego Biennale 
Fotografii „Miasto i ludzie - dynamika”, 
w tym samym roku odbyła się jej pierw-
sza indywidualna wystawa pod hasłem, 
„Granice rzeczywistości”. W rok póź-
niej została jedną z reprezentantek Pol-
ski w Międzynarodowym Konkursie 
Fotograficznym „Goldener Kentaur” or-
ganizowanym w Monachium. W 2012 r. 
została laureatką Grand Prix Międzyna-

15 maja – 5 czerwca
Edyta Dufaj – fotografie

rodowego Biennale Fotografii Krajobra-
zu oraz pierwszej nagrody w kategorii 
Fotografia konkursu organizowanego 
przez Magazyn Exklusiv. Otrzymała 
także wyróżnienie specjalne w Między-
narodowym Konkursie ,,Untouchable – 
Niedotykalne”, a prace pokonkursowe 
były prezentowane podczas Mediations 
Biennale I w Poznaniu. Współpracuje 
jako fotograf z Akademią Tańca Shock 
Mode, Teatrem Plejada z Krakowa, 
a także Theatre Monique Stalens z Pa-
ryża. W 2012 r. wzięła udział w trzech 
wystawach zbiorowych fotografii z pra-
cowni pod kierunkiem dr hab. Agaty 
Pankiewicz w Krakowie i Katowicach.
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Biuro Wystaw Artystycznych w Kroś-
nie podjęło się wyjątkowego zadania 
– z pomocą Krzysztofa Antosza, na-
uczyciela fotografii oraz siłami słucha-
czy Studium Animatorów Kultury na 
kierunku fotografia zaczęto realizować 
wyjątkowy projekt obliczony na długie 
lata. Ideą projektu jest uwiecznienie 
artystów krośnieńskich i ich pracow-
ni. Jak zgodnie zauważono podczas 
pierwszego spotkania z Maciejem Syr-
kiem – artystą rzeźbiarzem i Piotrem 
Wójtowiczem – artystą malarzem takie 
przedsięwzięcie jest jak najbardziej ce-
lowe. Otóż z minionych dziesięcioleci 
zachowały się śladowe ilości fotogra-

19 – 29 maja
„Pracownie” - wystawa fotografii

fii ukazujących nieżyjących już arty-
stów krośnieńskich. Wszyscy zgodnie 
powtarzają – jaka szkoda, że nikt nie 
wykonał bodaj pojedynczych fotogra-
fii – byłby to wyjątkowy ślad historii 
życia artystycznego w naszym regio-
nie. Mając na względzie dobro kultury 
niematerialnej, która powinna zostać 
zachowana dla przyszłych pokoleń pod-
jęliśmy to wyzwanie. Spodziewamy się 
rokrocznie odwiedzać pracownie ko-
lejnych artystów i za pomocą fotografii 
uwiecznić na zawsze postacie i atmo-
sferę ich miejsc twórczych.

Marek Burdzy

Władysław Kandefer - artysta rzeźbiarz,  fot. K. Antosz
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CENTRuM DZIEDZICTWA SZKŁA

Kilka autoportretów emocjonalnych to 
projekt nowoczesny i nowatorski, łączący 
szklane rzeźby z językiem multimedial-
nego przekazu. Dzięki temu połączeniu 
powstało wielowymiarowe „widowisko” 
wzbogacone ruchem, światłem ekranów, 
kostiumami. Całość zaprasza obserwato-
ra do współuczestnictwa, wprowadzając 
w świat ściśle osobisty, intymny. Świat 
kobiety, matki, artystki. Obok szklano 
- multimedialnych instalacji na wysta-
wie prezentowana będzie także kolekcja 
rzeźb wykonanych w unikatowej techni-
ce „szkieł z form utraconych”.
Beata Stankiewicz – Szczerbik, absol-
wentka wrocławskiej ASP, należy do ści-
słej czołówki najwybitniejszych artystów 
młodego pokolenia. W dorobku ma 11 
wystaw indywidualnych i udział w ponad 
20 wystawach zbiorowych, m.in. w wy-
stawie New Glass Review 20 w Corning 
Museum of Glass, Corning, USA oraz 
w Międzynarodowej Wystawie Szkła, 
Kanazawa, Japonia. Jej dzieła znajdują 
się w kolekcjach muzealnych m.in. we 

16 maja – 2 sierpnia
Beata Stankiewicz - Szczerbik. Kilka autoportretów 
emocjonalnych

Muzeum Podkarpackie wzbogaciło się 
o wyjątkowo cenne dzieło sztuki – obraz 
Seweryna Bieszczada „W karczmie” 
z 1885 r. Zakup dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w ramach Programu Kolekcje 
– priorytet 4 – Kolekcje muzealne.

MuZEuM PODKARPACKIE

Wyjątkowo cenny obraz zakupiony do zbiorów Muzeum 
Podkarpackiego w Krośnie

Seweryn Bieszczad (ur. 18 listopada 
1852 r. w Jaśle, zm. 17 czerwca 1923 
r. w Krośnie) od 1868 r. kształcił się 
w Szkole Sztuk Pięknych w Krako-
wie, m.in. pod kierunkiem Jana Matejki 
i Władysława Łuszczkiewicza. Jako sty-
pendysta szkoły krakowskiej uczył się 

Wrocławiu, Poznaniu, Jeleniej Górze, 
Sosnowcu. Wernisaż wystawy jest częś-
cią MultiGlass Festiwal, który w tym 
roku MGF odbywa się pod hasłem „PGE 
Obrót S.A. rozświetla Noc Muzeów”.

Karolina Połomska

fot. archiw
um

 autorki
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w Akademii Wiedeńskiej. Swoje studia 
pogłębiał również w Akademii Sztuk 
Pięknych w Monachium, a także odby-
wał artystyczne podróże. Po studiach 
zamieszkał w Krakowie. Swoje obrazy 
wystawiał m.in. w Warszawie, Krakowie, 
Lwowie, Monachium i Wiedniu. 
W 1890 r. przeniósł się na stałe do Kros-
na. W Krośnie był aktywnym działaczem 
kulturalnym, założył teatr amatorski, był 
członkiem Towarzystwa „Sztuka” oraz 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 
Utrzymywał bliskie kontakty z innymi 
artystami, którzy mieszkali i tworzyli 
w Krośnie, malarzami: Franciszkiem Da-
niszewskim i Stanisławem Bergmanem 
oraz rzeźbiarzem Andrzejem Lenikiem. 
Pozostawał w stałym kontakcie z przed-
stawicielami dużych ośrodków kultu-
ralnych, m.in. z Janem Sas Zubrzycki, 
profesorem historii architektury w Poli-
technice Lwowskiej. Bieszczad tworzył 
sceny rodzajowe i obyczajowe, widoki 

miast, architekturę oraz portrety. Po-
czątkowo preferował malarstwo olejne, 
później zmienił technikę na akwarelową. 
Malował również sceny zaczerpnięte z li-
teratury, m.in. z „Pana Tadeusza” Mickie-
wicza, czy „Balladyny” Słowackiego, 
a także obrazy o tematyce religijnej. 
Seweryn Bieszczad namalował wiele 
scen rodzajowych. Zakupione do zbio-
rów muzealnych wielkiej klasy dzieło 
sztuki wykonane w technice olejnej, 
przedstawia niezwykłą scenę rozgrywa-
jącą się w karczmie, z nagromadzeniem 
licznych wątków ikonograficznych. Peł-
ne wymowy płótno, pozostające przez 
wiele lat w zbiorach prywatnych i wą-
skim kręgu odbiorców, jest doskonałe 
pod względem warsztatowo - artystycz-
nym. Obraz został namalowany przez 
artystę w 1885 r. w czasie gdy mieszkał 
w Krakowie. Doskonała kolorystyka 
obrazu, wirtuozeria warsztatowa artysty, 
a także bardzo dobry stan zachowania 
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MuZEuM RZEMIOSŁA  PIWNICA PODCIENIAMI

Gościem pierwszego majowego spotka-
nia był Tomasz Grzywaczewski. Pod-
czas prelekcji „Nilem do Chartumu” 
przedstawił Egipt w trzy lata po arab-
skiej wiośnie, Sudan Omara al-Baszira 
i starożytną Nubię. Zrelacjonował wy-
prawę Nilem w stronę kraju Mahdiego 
- znanego czytelnikom z przygód Stasia 
i Nel, a dzisiaj jednego z najbiedniej-
szych i najbardziej zamkniętych na za-
chodnie wpływy państw świata. 
Tomasz Grzywaczewski - doktorant 
w Katedrze Prawa Międzynarodowego 
i Stosunków Międzynarodowych Wy-
działu Prawa i Administracji UŁ. Jest 

najmłodszym w Polsce członkiem ame-
rykańskiego The Explorers Club. Jako 
dziennikarz współpracował m.in. z Na-
tional Geographic Traveler, Reader’s 
Digest, Focus Historia, Explorers Web. 
Jest stałym współpracownikiem ma-
gazynu Podróże. Realizuje własne pro-
jekty reportersko-podróżnicze. Jest 
współautorem książki „Długi marsz do 
wolności i autorem książki „Przez dziki 
Wschód” nagrodzonej nagrodą Magella-
na dla najlepszego reportażu podróżni-
czego 2012 roku.

Dorota Piwka

Krośnieńskie spotkania z podróżnikami

tworzą wspaniały obraz, którym Muze-
um może się poszczycić.
Bieszczad był mistrzem w przedstawia-
niu scen rodzajowych, do których tema-
tów dostarczało mu życie codzienne ob-
serwowane w dawnej Galicji. Jak pisze 
Feliks Kopera „…rejestrował widzianą 

przez siebie rzeczywistość w całym sze-
rokim wachlarzu jej zjawisk (…)”.
Zakupiony obraz można oglądać od maja 
br. na wystawie stałej „Galeria twórców 
krośnieńskich XIX i XX w.” 

Anna Guz-Iwaniec
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Tradycja dziecięcego rysowania, malo-
wania i wyklejania tego co widzą dzieci 
zwiedzając muzea twa już 37 lat. Naj-
pierw Muzeum Etnograficzne w War-
szawie, a od 1990 - Muzeum Okręgowe 
w Toruniu jest organizatorem central-
nym konkursu „Moja przygoda w mu-
zeum”. Muzeum Rzemiosła prawie od 
początku swojej działalności, bo od 23 
lat, prowadzi etap lokalny tego, jednego 
z najstarszych konkursów plastycznych 
dla dzieci. W tym roku do konkursu zgło-

szonych zostało 112 prac z 10 placówek 
oświatowo-wychowawczych, w tym 
Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno 
Wychowawczego w Krośnie i Warszta-
tów Terapii Zajęciowej w Krośnie Koło 
PSOUU Koło w Krośnie.
Nagrody otrzymali: Martyna Kułak - 
SP i Gimnazjum w Równem, Dominik 
Brongel - SP Nr 3 w Krośnie, Emil Bryła 
– PM Nr 1 w Krośnie, Angelika Rybicka 
- SP Nr 4 w Krośnie, Jowita Kuprowska 
- Gimnazjum nr 3 w Krośnie. Wyróż-

„Moja przygoda w muzeum”- po raz 37 w Polsce, a 23 w Krośnie

16 – 31 maja
Ludzie dymu - wystawa fotografii Pawła Malarczyka

budynkiem głównym przy ulicy Piłsud-
skiego.
To fotograficzny reportaż przedsta-
wiający codzienne życie i pracę biesz-
czadzkich węglarzy. Kilkanaście wizyt 
w bieszczadzkich smolarniach pozwoli-
ło mi lepiej poznać tych ludzi, którzy za-
zwyczaj unikają fotografów oraz poka-
zać ich codzienność. Całość powstawała 
w latach 2013 – 2015 i składa się z kilku-
dziesięciu fotografii – Paweł Malarczyk. 

Paweł Malarczyk (ur. 1981 w Krośnie) 
- autor kilku wystaw indywidualnych 
i zbiorowych, laureat konkursów foto-
graficznych. Ukończył Oligofrenopeda-
gogikę w Małopolskiej Szkole Wyższej 
w Brzesku, Pedagogikę Społeczno Opie-
kuńczą w PWSZ w Krośnie, Krakow-
skie Szkoły Artystyczne - Fotografia 
Kreatywna oraz PPSKAKiB w Krośnie 
na kierunku Fotografia. Ulubionym te-
matem jest człowiek i wszystko co z nim 
związane. 

Właśnie tą wystawą Muzeum Rzemio-
sła zainaugurowało 16 maja działalność 
Galerii Letniej mieszczącej się przed 
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nienia: Emilia Karamus i Magdalena 
Boczar - SP i Gimnazjum w Równem, 
Jadwiga Gorczyca i Katarzyna Michal-
ska - SP Nr 3 w Krośnie. Wystawę po-
konkursową oglądać można w Piwnicy 
PodCieniami od 22 maja do 7 czerwca 

Emil Bryła, Przedszkole Miejskie Nr 1 w Krośnie

2015. Zakwalifikowane przez jury prace 
wezmą udział w eliminacjach między-
narodowych w Muzeum Okręgowym 
w Toruniu.

Bożena Ziółkowska

KROśNIEńSKA BIBLIOTEKA PuBLICZNA

Małgorzata Wojnar, ur. w Krośnie 
w 1956 roku. Pracowała jako nauczyciel 
historii. W 2007 roku rozpoczęła naukę 
rysunku i malarstwa w Otwartej Pra-
cowni przy Regionalnym Centrum Kul-
tur Pogranicza w Krośnie, pod kierun-
kiem artysty plastyka Niny Rostkow-

skiej. Tworzy głównie w technice akry-
lowej. Maluje architekturę sakralną, 
drewniane budownictwo ludowe, pejzaż 
i portret. Ostatnio częściej sięga po 
pejzaż, w którym odsłania i podkreśla 
wyjątkowe miejsca Podkarpacia. Nowy 
obraz jest dla niej dużym wyzwaniem, 

13 maja – 3 czerwca
Małgorzata Wojnar – malarstwo i rysunek
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nie tylko warsztatowo, ale 
również emocjonalnie. 
Uczestniczy w międzyna-
rodowych plenerach malar-
skich i ważnych wydarze-
niach kulturalnych Krosna. 
W 2011 i 2013 r. wyróż-
niona podczas Wojewódz-
kiej Wystawy Malarstwa 
Nieprofesjonalnego w Rze-
szowie. Wystawa w Salo-
niku Artystycznym KBP 
w Krośnie jest jej trzecią 
wystawą indywidualną. 

Joanna Łach

XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Krośnieńskiej Bibliotece 
Publicznej

Po raz dwunasty z inicjatywy Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich w dniach 
8-15 maja br. obchodzony był Ogólno-
polski Tydzień Bibliotek – w tym roku 
pod hasłem „Wybieram Bibliotekę”! 
Również Krośnieńska Biblioteka Pub-
liczna, jak co roku, przygotowała na ten 
czas specjalną ofertę, z której warto było 
skorzystać. Noc w Bibliotece – to jed-
na z propozycji - na dzieci czekały gry 
i zabawy w klimatach Dzikiego Zacho-
du, natomiast dorośli mogli wypożyczać 
zbiory korzystając z dodatkowych bonu-
sów, kupić książkę za 1 zł czy obejrzeć 
ciekawe filmy. Były także spotkania 
autorskie z pisarkami - Agnieszką Gil 
i Beatą Kołodziej, wykład Justyny Ja-
siewicz z Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz warsztaty animacji filmowej (w Fi-
lii nr 4 KBP), a uczniowie klas trzecich 
szkół podstawowych mogli wziąć udział 
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Krośnieńska Biblioteka Publiczna za-
prasza do udziału w konkursie fotogra-
ficznym „Zaczytane Krosno w obiekty-
wie”. Warunkiem udziału w konkursie 
jest wykonanie fotografii o treści zgod-
nej z tematem konkursu tj. przedstawia-
jącą osobę/osoby czytające lub w sytua-
cji powiązanej z tematyką książki i czy-
telnictwa. Uczestnikami konkursu mogą 
być uczniowie: szkół podstawowych kl. 
V-VI, gimnazjów i szkół ponadgimna-

ZACZYTANE KROSNO W OBIEKTYWIE!

zjalnych z Krosna i powiatu krośnień-
skiego. Każdy uczestnik może zgłosić 
do konkursu max.3 zdjęcia wysyłając 
je na adres mailowy krosnobiblioteka@
gmail.com lub dostarczyć na płycie CD/
DVD do siedziby KBP. Termin nadsy-
łania fotografii mija 30 maja 2015 r. 
Szczegółowy regulamin konkursu do-
stępny jest na stronie www.kbp.krosno.
pl w zakładce aktualności.

W festiwalu uczestniczą zespoły róż-
nych form tanecznych (z wyłączeniem 
zespołów ludowych) działające w szko-
łach, domach kultury, klubach tanecz-
nych, szkołach tańca. Zespoły oceniane 
będą w 3 kategoriach tanecznych - wi-
dowisko taneczne (zespół przedstawia 
wybrany temat w formie fabuły przy 
użyciu różnych technik tanecznych np. 
fragment przedstawienia, taniec mający 
formę opowieści), taniec nowoczesny 

V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA INTERMEDIUM 
Krosno 27 czerwca 2015

oraz inne propozycje taneczne, w 3 ka-
tegoriach wiekowych: 7-11 lat, 12-15 
lat, pow. 15 lat. Zgłoszenie wraz z kse-
ro dowodu wpłaty należy przesłać do 
3 czerwca 2015 r. na adres organizato-
ra: Regionalne Centrum Kultur Pograni-
cza 38 - 400 Krosno, ul. Kolejowa1 tel. 
13 43 218 98, e-mail: rckp@rckp.krosno.
pl. Karta zgłoszenia i regulamin na stro-
nie www.rckp.krosno.pl

Krośnieńska Biblioteka Publiczna za-
prasza na dyktando skierowane do do-
rosłych mieszkańców miasta i powiatu, 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
gimnazjów i szkół podstawowych kl. 
V-VI, a jego cele to: popularyzacja za-
sad poprawnej polszczyzny, kształcenie 

KROŚNIEŃSKI MISTRZ ORTOGRAFII AD 2015

nawyku prawidłowego stosowania pod-
stawowych zasad ortograficznych, roz-
wijanie zainteresowań kulturą języka 
polskiego. Konkurs odbędzie 12 czerw-
ca br. o 9.00 w Czytelni Głównej KBP 
przy ul. Wojska Polskiego 41. Każdy, 
kto lubi łamać sobie głowę polszczyzną 

w konkursie recytatorskim wierszy Iza-
belli Klebańskiej. We wszystkich sied-
miu filiach KBP i Oddziale dla Dzieci 
odbywały się zajęcia dla przedszko-

laków. Przez cały Tydzień czynny był 
„kiermasz książek używanych”.

Monika Machowicz
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Konkurs jest organizowany w ramach 
imprezy plenerowej „Grzyby – Harasiu-
ki 2015”. Do udziału zapraszają Gminny 
Ośrodek Kultury w Harasiukach i Wo-
jewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. 
Tematem konkursu jest ukazanie pięk-
na przyrody Podkarpacia z uwzględ-
nieniem darów natury jakimi są grzy-
by. Uczestnikami konkursu mogą być 
wszyscy fotografujący. Każdy autor 

Gra miejska „KrosnoGra odbędzie się 
14 czerwca 2015 r. w ramach Dni Kros-
na - Miasta Szkła. Początek godz.10.00. 
Dziesięć przystanków KrosnoGry po-
prowadzą organizacje pozarządowe, 
a przystanek specjalny Jury powołane 
przez Organizatorów. W grze wezmą 
udział czteroosobowe drużyny. Na cze-
le każdej stoi Kapitan wybrany przez 
jej członków. Drużyna może stanowić 
reprezentację członków rodziny, stowa-
rzyszeń, szkół, zakładów pracy, czy nie-
sformalizowanej społeczności lokalnej. 

IV KROSNOGRA

Drużyna złożona jest z osób powyżej 
5 roku życia, jednak co najmniej jeden 
z graczy to osoba pełnoletnia. Karty 
zgłoszenia należy dostarczyć do RCKP 
w Krośnie, ul. Kolejowa 1, w dniach 
8 -12 czerwca lub 14 czerwca br. do 
godz. 9.00 w punkcie organizacyjnym 
na krośnieńskim Rynku. Regulamin do 
wglądu w siedzibie Organizatora i na 
stronach www.rckp.krosno.pl, www.
krosno.pl. Organizatorami KrosnoGry 
są: Regionalne Centrum Kultur Pogra-
nicza i Urząd Miasta Krosna

XII WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY 
„PIĘKNO PODKARPACIA”

może nadesłać do pięciu prac wykona-
nych w dowolnej technice o minimal-
nych wymiarach 20 x 30 cm. Zdjęcia 
należy czytelnie opisać podając imię 
i nazwisko, adres zamieszkania oraz ty-
tuł pracy. Nagrodzone prace przejdą na 
własność organizatorów i będą służyć 
w celach wystawienniczych. Nadsyłanie 
prac do 31 lipca 2015 r. na adres: Gmin-
ny Ośrodek Kultury 37- 413 Harasiuki

i jej zawiłościami powinien bez wahania 
spróbować swych sił w tej wyjątkowej 
zabawie ortograficznej z Krosnem w tre-
ści. Zapisu na dyktando należy dokonać 
osobiście w siedzibie KBP, telefonicz-
nie: 134321356, 134321370 lub mailowo, 

wysyłając swoje dane (imię, nazwisko, 
adres, nr telefonu) na adres: biblioteka@
kbp.krosno.pl. Zgłoszenia do 3 czerwca 
2015. W dniu dyktanda uczestnicy reje-
strowani będą od godz. 8.30.



Nina Rostkowska, Kartki z notatnika 4, akryl



GALERIA JEDNEGO ZDJĘCIA  Zdzisław Gil


