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Na okładce: Praca Krzysztofa Duckiego, str.2 – 1. Wernisaż wystawy fotografii Jasło. Odrodzenie 
miasta i jego rozbudowa – Felicja Jałosińska, pomysłodawczyni wystawy i Piotr Przytocki, 
prezydent Krosna, 2. Kapela Bobrzanie z Bóbrki podczas spotkania pn. Świąteczne Pierniki 
w RCKP, 3. Premiera kalendarza z pracami Macieja Syrka (z prawej) obok Stanisław Materniak, 
prezes KPB i wydawca kalendarza, 4. Jacek Kusiak, dyr. PBS/Sanok O/Krosno z wylicytowanym 
Fotelem WOŚPowca podczas 21 Finału (fot. P. Fiejdasz), 5. Feliks Hrehorowicz, autor  wystawy 
rzeźby w RCKP, 5. Nadzieja na nowe dni, XXI Koncert Noworoczny PSM Pro Musica  fot. W. Turek
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UTWÓR ANONIMOWY (XVII w.)

REGUŁA ŻYCIA 

Żyj według wiary, pij podług miary,
 A tak zdrów będziesz.
Przyłóż pilności, zażyj skromności,
 Bogatym będziesz.
Unikaj zmazy, chowaj przykazy,
 Zbawiony będziesz.
Módl się, a często, pracuj, choć ciężko,
 Godny czci będziesz.
Miej serce czyste, a nie żaliste,
 Podciwym będziesz.
Daruj bliźniemu, daj potrzebnemu,
 Pobożnym będziesz.
Miej księgi w głowie, nie huczny w mowie,
 Roztropnym będziesz.
Karz kłamstwa, zdrady, unikaj zwady,
 Rozsądnym będziesz.
Czcij Boga twego do upadłego,
 A wiernym będziesz.
Radź przyjaciołom, nie dmi w ul pszczołom,
 To miłym będziesz.
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ROK ALEKSANDRA FREDRY 
W WOJEWÓDZTWIE 
PODKARPACKIM 

SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIE-
GO Z INICJATYWY TOWARZYSTWA HI-
STORYCZNEGO IM. SZEMBEKÓW W WAR-
SZAWIE NA OSTATNIEJ SESJI W 2012 R. 
PODJĄŁ UCHWAŁĘ O USTANOWIENIU 
ROKU 2013 ROKIEM ALEKSANDRA HRA-
BIEGO FREDRY. MA TO ZWIĄZEK Z PRZY-
PADAJĄCĄ W TYM ROKU 220. ROCZNICĄ 
URODZIN TEGO ZNAKOMITEGO POL-
SKIEGO KOMEDIOPISARZA. ALEKSAN-
DER FREDRO URODZIŁ SIĘ 20 CZERWCA 
1793 R. W SUROCHOWIE KOŁO JAROSŁA-
WIA W RODZINIE SZLACHECKIEJ. LATA 
DZIECIŃSTWA SPĘDZIŁ W NIENADOWEJ, 
W MAJĄTKU SWOJEGO DZIADKA JANA 
NEPOMUCENA DEMBIŃSKIEGO. OJCIEC 
ALEKSANDRA, JACEK BYŁ WŁAŚCICIE-
LEM POŁOŻONYCH W BIESZCZADACH 
DÓBR. ALEKSANDER WRAZ ZE SWOIM 
OJCEM I BRATEM SEWERYNEM OBJEŻ-
DŻALI DOBRA RODZINNE, ZATRZYMU-
JĄC SIĘ M.IN. W LESKU I BALIGRODZIE. 
W KORCZYŃSKIM KOŚCIELE 8 LISTOPA-
DA 1828 WZIĄŁ ŚLUB Z ZOFIĄ Z JABŁO-
NOWSKICH SKARBKOWĄ I POPRZEZ TO 
MAŁŻEŃSTWO ZOSTAŁ WŁAŚCICIELEM 
DÓBR KORCZYŃSKICH Z POŁOWĄ ZA-
MKU „KAMIENIEC”. BURZLIWE DZIEJE 
TEGO ZAMKU STAŁY SIĘ KANWĄ JEGO 
NAJSŁYNNIEJSZEJ KOMEDII „ZEMSTA”. 
W KROŚCIENKU WYŻNYM SIOSTRA 
ALEKSANDRA CECYLIA JABŁONOWSKA 
WYPRAWIŁA WESELE NOWOŻEŃCOM. 
PRZEZ TEREN WOJEWÓDZTWA PODKAR-
PACKIEGO I OBWODU LWOWSKIEGO 
BIEGNIE TRASA MIĘDZYNARODOWEGO 
SZLAKU TURYSTYCZNEGO „ŚLADAMI 
ALEKSANDRA FREDRY”, LICZĄCA 450 
KM. W PRZEMYŚLU OD PONAD 140 LAT 
DZIAŁA TOWARZYSTWO DRAMATYCZ-
NE IM. A. FREDRY „FREDREUM”– STAŁY 
NIEZAWODOWY TEATR, KTÓRE POPULA-
RYZUJE TWÓRCZOŚĆ I OSOBĘ KOMEDIO-
PISARZA. 

www.wrota.podkarpackie.pl

W numerze:

3. Witryna RCKP
 Wystawy
 Jasło- kamień po kamieniu…
  Bartosz Bryła

6. Polecamy
 Z pogranicza
 Malarstwo w Bardejowie
 Działalność Centrum „Dorotti” …
 Katarzyna Hendzel
 Fotografom w 2013 dobrego….
  Wacław Turek

10. Rozmaitości
 XVIII „Blaga” 2012
  Stanisława Raus
 Jak Sieciński Krosno podpalił
  Andrzej Potocki

13. Kolekcjonerstwo
 Powstanie Styczniowe

19. Przeczytane

20. Ludzie pióra
 Izolda Kwiek

23. Podium

24. BWA
 Niu Ming Ming
 wystawa malarstwa

25. CDS
 Sztuka ulicy na żywo.
  Dawid Iwaniec
 Questing
  Małgorzata Florian

27. Muzeum Podkarpackie
 W świecie porcelany i fajansu

Anna Guz, Krzysztof Gierlach
 Polesie – ślady, zdjęcia i pamiątki…
 Krzysztof Hejke

29. Muzeum Rzemiosła
 Krośnieńskie spotkania 
 z podróżnikami
  Dorota Piwka

30. KBP
 KBP w portalu w.bibliotece.pl
 Słysz bracie słysz, minionych 
 lat sygnały…
  Andrzej Kosiek

32.  Konkurs
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Wielu ludzi szuka swych korzeni i oka-
zuje zainteresowanie dziejami włas-
nych rodzin i małych ojczyzn. Można 
do nich dotrzeć sięgając do źródeł hi-
storycznych, wśród których bezcenne 
są archiwalne fotografie. Od wielu lat 
gromadzi je pani Felicja Jałosińska. 
Efektem jej pasji jest wystawa fotogra-
ficzna „Jasło. Odrodzenie miasta i jego 
rozbudowa. Fotografie z okresu 1945 
-1985”. 

(…) W kontraście czerni i bieli, bez 
upiększeń i retuszy, z wieloma odcie-
niami szarości zwyczajnego życia dzię-
ki Autorce zarejestrowano tu wydarze-
nia i dzieła ludzkiej pracy. Te fotografie 
łączą historię z architekturą, przekazu-
ją ducha przeszłości i pokazują różne 
aspekty życia miasta - pisze w katalogu 
do wystawy (JDK, X 2011 r.)  Wiesław 
Hap

4 stycznia – 10 lutego 2013
Wystawa „Jasło. Odrodzenie miasta i jego rozbudowa. Fotografie 
z okresu 1945 - 1985”

JASŁO - KAMIEŃ PO KAMIENIU...
W styczniowy wieczór odbył się 
w RCKP wernisaż wyjątkowy. Wysta-
wa, którą otwarto to fotograficzna po-
dróż po przedwojennej perle Podkarpa-

cia – Jaśle, mieście wyzwolonym spod 
okupacji hitlerowskiej 17 stycznia 1945 
roku. Prezentowane zdjęcia przenoszą 
nas w świat miniony, przypominają jak 

Róg ul. 3 Maja i Kościuszki – rok 1945 (fot. S. Witowski- Iskrzyniak, ze zb. F. Jałosińskiej, arch. SMJiRJ)
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wielką siłę zniszczenia przyniosła ze 
sobą wojna, a co najważniejsze pokazu-
ją jak mieszkańcy Jasła i okolic odbudo-
wali zniszczone w blisko 100% miasto. 
Tu warto zaznaczyć że Jasło to drugie 
po Warszawie polskie miasto zrównane 
z ziemią. Fotograficzna podróż po Jaśle 
możliwa jest dzięki Felicji Jałosińskiej, 
która od ponad trzydziestu lat gromadzi 
materiały związane z miastem, do któ-
rego przybyła wraz mężem początkiem 
lat sześćdziesiątych. Felicja Jałosińska 
jest Zasłużonym dla Miasta Jasła człon-
kiem Stowarzyszenia Miłośników Jasła 
i Regionu Jasielskiego, w którym dwu-
krotnie pełniła funkcję prezesa. Korzy-
stając przede wszystkim ze środków 
własnych, przy wsparciu instytucji miej-
skich i przedsiębiorców prywatnych od 
lat niestrudzenie poszukuje, nabywa 
i upublicznia zdjęcia i materiały będące 
historycznymi unikatami, szczególnie 
dla mieszkańców Jasła i regionu. Dzięki 
tej pasji również my – mieszkańcy Kros-
na zwanego małym Krakowem może-
my obejrzeć to, co pozostało z piękna 
i bogactwa zabudowy przedwojennego 

Jasła nazywanego też miastem kwia-
tów i rzek. Pozwolę sobie na osobistą 
refleksję – międzywojenna architektu-
ra Jasła przypomina mi Wrocław także 
poprzecinany rzekami. I być może to 
podobieństwo było powodem decyzji 
okupacyjnego starosty Waltera Gentza, 
by Jasło, które nie może być niemieckie, 
zmieść dosłownie z powierzchni ziemi. 
Zarządzeniem z dnia 13 września 1944 
r. rozkazał opuścić miasto ludności cy-
wilnej do godziny 18-tej dnia 15 wrześ-
nia. Planowane palenie i burzenie mia-
sta rozpoczęło się początkiem paździer-
nika. Jego skutki możemy zobaczyć na 
fotografiach przedstawionych na wysta-
wie. Dodam, że jedyne ocalałe budynki 
to te, w których stacjonowali żołnierze 
niemieccy, położone na obrzeżach mia-
sta. Wracając do czasów nam bliższych, 
do Jasła, w którym możemy być dziś. 
Jak wielkiego trudu, zaparcia, a może 
przede wszystkim miłości do swojego 
rodzinnego miejsca, małej ojczyzny 
trzeba było, by z ruin i dogasających 
zgliszcz zbudować na nowo, najpierw 
wyobraźnią, na planie, a potem kamień 

fot. W. Turek
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po kamieniu, belka po belce powojenne, 
tętniące życiem Jasło. To właśnie mo-
żemy zobaczyć odwiedzając wystawę 
w RCKP. Możemy znaleźć się na placu 
budowy nowego, wyzwolonego Jasła, 
odnaleźć w ruinach kościoła Francisz-
kanów nietkniętą figurę św. Antoniego, 
który w latach dziewięćdziesiątych zo-
stał oficjalnie patronem miasta. Patrząc 
na zgromadzone fotografie odczuwamy 
trud budowniczych, a później radość 

mieszkańców, w tym tych urodzonych 
po wojnie, dorastających już w „wolnej” 
Polsce w Jaśle zbudowanym przez ich 
rodziców i dziadków. 
Wszystkich zainteresowanych historią 
Jasła pod okupacją niemiecką i jego od-
budową odsyłam na stronę 
http://jasloiregion.pl/wp-content/uplo-
ads/2011/10/wspomnienia_o_jasle.pdf 

Bartosz Bryła

Feliks Hrehorowicz urodził się 1949 
roku w rodzinie polskich repatriantów 
z Litwy. Absolwent Studium Nauczy-
cielskiego w Kołobrzegu. Od wielu lat 
wierny swojej pasji rzeźbi w drewnie 
specyficzną dla siebie techniką. Swoje 
prace wystawiał w Bytowie, Tuchomiu, 

10 – 31 stycznia  
Wystawa rzeźby Feliksa Hrehorowicza

Sopocie. Stałą ekspozycję rzeźby po-
siada w pracowni przy ul. Mariackiej  
w Gdańsku. Wiele prac znajduje się 
w kolekcjach prywatnych w kraju i za 
granicą, głównie w USA i we Włoszech. 
Od pięciu lat mieszka i tworzy w Pała-
cówce - Łęki Dukielskie na Podkarpaciu.

Tadeusz Masłyk urodził się w 1959 
roku w Jasionowie (powiat Brzozów). 
Zajmuje się poezją i plastyką (grafika, 
malarstwo sztalugowe i rzeźba). Poezją 

zadebiutował w radiu w 1982 r. Druko-
wał wiersze w almanachach, prasie re-
gionalnej i ogólnopolskiej. W 1998 roku 
wydał tomik poezji „To kocham”. Dwa 

17 stycznia – 28 lutego
Malarstwo Tadeusza Masłyka
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lata później ukazał się kolejny tomik 
zatytułowany „Azaria”. Działa w wielu 
stowarzyszeniach literackich. Plasty-
ką zajmuje się od 1982 r. Debiutował 
indywidualną wystawą w krakowskim 
DK „Krakus”. W dorobku ma szesna-
ście wystaw indywidualnych. Ostatnio 
w USA, Krośnie, Warszawie i Iwoniczu 
Zdroju. Brał udział w ponad 150. wysta-
wach zbiorowych.

W tym roku przypada jubileusz 35-le-
cia Krośnieńskich Spotkań Teatralnych. 
Przygotowujemy się do tego wydarze-
nia bardzo starannie. Chcemy zapewnić 
krośnieńskiej wiernej publiczności tea-
tralnej repertuar godny jubileuszu.
Spotkaniom towarzyszyć będą wysta-
wa i wydawnictwo ilustrujące dziesiątki 
przedstawień, jakie krośnieńska scena 
miała okazję gościć w swojej długiej hi-
storii.
Stąd też płynie nasza gorąca prośba do 
Państwa. Jeżeli w Państwa prywatnych 
zbiorach zachowały się pamiątki zwią-
zane z Krośnieńskimi Spotkaniami 

Teatralnymi, to bardzo prosimy o ich 
udostępnienie. Mogą to być plakaty, pro-
gramy, zdjęcia, autografy – wszystko co 
może uzupełnić naszą wiedzę i dopełnić 
obraz historii KST. Wszystkie wypo-
życzone materiały zaraz po włączeniu 
kopii do zbioru historycznego, zostaną 
Państwu zwrócone wraz z podziękowa-
niem.

Prosimy o kontakt i pomoc!
Małgorzata Baranowska-Mika
tel. 13-4321898 w.146
ul. Kolejowa 1 p. 229, 38 - 400 Krosno
teatrinfo@rckp.krosno.pl

HISTORIA SPOTKAŃ TEATRALNYCH
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M
Y 24 stycznia, 18.00

Koncert zespołu „Loka”

24 stycznia, 17.00
III Wieczór najpiękniejszych kolęd 
(sala koncertowa ZSM)

26 stycznia, 17.00
„Z nadzieją w kolejny rok” - koncert 
Studia Piosenki Swing

27 stycznia, 16.00, 19.00
Wieczory karnawałowe
„Wieczór kawalerski” – spektakl Teatru 
Bagatela, Kraków

28 stycznia, 10.00
XXII Konkurs Kolęd i Pastorałek Pogra-
nicza

10 lutego, 17.00
Spektakl „Single i remiksy”, AleTEATR
Występują: Anna Mucha, Katarzyna 
Glinka, Lesław Żurek, Wojciech Me-
dyński

14 lutego, 19.00
„Różowe konie” – rewia kieszonkowa 
zrealizowana w Teatrze Groteska
Występuje Aldona Jankowska
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8 lutego
NOC HORRORÓW w 3 D

godz. 20.00
Kolekcjoner prod. USA reż. Marcus 
Dunstan
godz. 21.30
Piła mechaniczna prod. USA, reż. John 
Luessenhop
godz. 23.10
Silent Hill: Apokalipsa prod.USA, reż. 
Michael J. Bassett

W Centrum Kultury w Bardejowie 
w dniu 17 grudnia 2012 r. odbył się wer-
nisaż wystawy dwojga malarzy: Domi-
niki Paczkowskiej z Krosna i Zdzisława 
Twardowskiego z Sanoka. Artyści pre-
zentowali około 50 obrazów w techni-
ce olejnej, z ostatniego okresu swojej 
twórczości. Inspiracją do powstania 
większości prac była architektura, pej-
zaż oraz człowiek. Pomimo, że są to 
dwie różne wypowiedzi twórcze, dwie 
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różne osobowości, łączy ich kreatywna 
postawa wobec sztuki. W wywiadzie 
udzielonym bardejowskiej TV artyści 
przyznali, że jest to ich pierwsza wspól-
na wystawa indywidualna, która rozpo-
cznie tournee po Słowacji i zakończy się 
dopiero końcem sierpnia 2013 r. Prace 
Dominiki Paczkowskiej i Zdzisława 
Twardowskiego można było oglądać do 
20 stycznia br.

ab

Malarstwo w Bardejowie

Dominika Paczkowska, Zdzisław Twardowski (w środku)
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Kulturalno-Oświatowe Centrum „Do-
rotti” wspólnoty polskiej miasta Bory-
sławia prowadzi działania kulturalno-
-oświatowe na terenie Polski i Ukrainy. 
Prezesem Centrum jest Hanna Capiw, 
zastępcą i zarazem instruktorem tea-
tralnym Orysia Capiw, zaś Michał Mi-
niw zajmuje się sportem i turystyką. 
Głównym celem jest krzewienie kultu-
ry polskiej wśród dzieci i młodzieży na 
Ukrainie. Prowadzone jest nauczanie 
języka polskiego, zajęcia poszerzające 
wiedzę z historii i geografii oraz przy-
bliżające tradycję ludową. Członkowie 
Organizacji uczestniczą w licznych kon-
kursach, warsztatach, konferencjach, 
kiermaszach, festiwalach i kursach na 
terenie Polski i Ukrainy, co ma pobu-
dzić młodzież do artystyczno-twórczej 
pracy.  W roku 1998 powołano do życia 
teatr „Fantazja”, który dwa lata później 

otrzymał za swe spektakle nagrody 
w Łodzi i Krośnie. Dodać należy, że 
Organizacja od wielu lat ściśle współ-
pracuje z Regionalnym Centrum Kultur 
Pogranicza w Krośnie. Wielokrotnie 
jej członkowie brali udział w przed-
sięwzięciach organizowanych przez 
RCKP. W trakcie XXX Festiwalu Tea-
trów Dziecięcych Puchar Uśmiechu (25 
– 26 października 2012) dzieci z Ukra-
iny prezentowały swoje umiejętności 
teatralne. W grudniu goście z Ukrainy 
przywieźli do Krosna swoje wyroby na 
kiermasz świąteczny oraz uczestniczy-
li w spotkaniu twórców pogranicza pn. 
„Świąteczne Pierniki”, obok Ludowego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Bobrzanie”, 
Zespołu śpiewaczego „Kamratki”, Pol-
skiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym, Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

i Członków Fo-
toklubu i Klubu 
L i t e r a c k i e g o 
RCKP. W trak-
cie spotkania 
zaprezentowa-
li jak wygląda 
stół wigilijny na 
Ukrainie oraz 
jakie tradycje 
są z tym zwią-
zane. Spotka-
nie zakończyło 
się serdeczny-
mi życzeniami 
i zapewnieniem 
o dalszej owoc-
nej współpracy. 

Katarzyna Hendzel

Działalność Centrum „Dorotti” na Ukrainie
fo

t. 
P.

 M
at

el
ow

sk
i

Dzieci z Borysławia podczas jednego z pierwszych pobytów w Krośnie
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Minus 22 stopnie było 20 stycznia 2006 
roku kiedy Wojewódzki Dom Kultury 
w Krośnie zorganizował I Międzynaro-
dowy Plener Fotograficzny. W głębokim 
śniegu dotarliśmy do Prządek, zwiedzi-
liśmy Skansen Przemysłu Naftowego 
w Bóbrce, zabytki Krosna, by później 
ogrzać się przy piecach Huty Szkła 
Artystycznego Józefina i zapoznać się 
z produkcją. 
Od tej pory w Krośnie odbyło się już 
11 plenerów, w których brali udział fo-
tograficy ze słowackich fotoklubów: 
w Bardejowie, Humennem, Koszycach 
i Rużomberku oraz amatorzy obiekty-
wu z Ukrainy i Węgier. 
Jakie korzyści osiągnęli fotografujący 
i ich ośrodki kultury? Fotograficy zwie-
dzając region poznawali jego zabytki, 
spotykali interesujących ludzi, doskona-
lili swój warsztat, a instytucje wzboga-
cały się o zbiory fotografii wykonywa-
nych przez plenerowiczów. Prace te były 
pokazywane na licznych wystawach, 

Fotografom w 2013 dobrego światła!

a plenery, w różnych porach roku, orga-
nizowane były po obu stronach granicy. 
Systematycznie prowadzona jest rów-
nież wymiana i prezentacje prac indy-
widualnych twórców. 
Do tradycji należą noworoczne spotka-
nia z przedstawicielami fotoklubu BAR-
DAF z Bardejowa. W tym roku to Sło-
wacy przybyli do Krosna, aby omówić 
zamierzenia na najbliższą przyszłość. 
W lutym zaplanowano w RCKP wysta-
wę pokonkursową „Sport, dynamika, 
akcja”, która zgromadziła interesują-
cy zbiór fotografii sportowej z całego 
świata. W ciągu roku będziemy również 
uczestnikami i organizatorami kolej-
nych plenerów. 
Z przedstawicielami Fotoklubów BAR-
DAF oraz RCKP spotkał się Zygmunt 
Rysz, naczelnik Wydziału Kultury, 
Sportu i Turystyki UM Krosna, tra-
dycyjnie życząc fotografom dobrego 
światła w 2013 roku.

 W. Turek 

I Międzynarodowy Plener Fotograficzny `2006, fot. archiwum RCKP
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12 grudnia 2012 r. na scenie Regio-
nalnego Centrum Kultur Pogranicza 
w Krośnie zaprezentowali się uczniowie 
krośnieńskich szkół średnich, a także 
słuchacze Państwowego Pomaturalnego 
Studium Kształcenia Animatorów Kul-
tury i Bibliotekarzy, organizatora Blagi. 
Odbyły się trzy spektakle konkurso-
we i wyświetlono pięć filmów z cyklu 
„Z przymrużeniem oka”. Na scenie bez-
konkurencyjnie królował taniec i teatr. 
Dodatkową atrakcją było podsumowanie 
konkursu fotograficznego „Znak czło-
wieka – ślad człowieka” organizowa-
nego także przez Studium, połączone 
z prezentacją diaporamy z finałowych 
fotografii. Na zakończenie Blagi wystą-
pił Zespół Pieśni i Tańca działający przy 
PWSZ Krośnie, prezentując polskie tań-
ce narodowe i przyśpiewki regionalne.
Jury w składzie: Henryk Wichniewicz, 
Mariusz Świerad, Dagmara Krzanow-
ska-Szelc w kategorii spektakle I na-
grodę przyznało Studium -Teatr I rok za 
spektakl „Dwa słowa”, II nagrodę Ze-
społowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 
w Krośnie za spektakl „Przychodzi baba 
do lekarza”.
W kategorii film dwa wyróżnienia: 
I -„Mechanizm serca”, II LO w Krośnie, 
autorzy: Tomasz Picur, Przemysław Gu-
zik, II- „Historia życia czarnej kredki”– 

Studium Foto, I rok, autor Magdalena 
Zbiegieł
Nagroda publiczności trafiła do dwóch 
grup: ZSP nr 5 w Krośnie za spektakl 
„Przychodzi baba do lekarza” i zespołu 
filmowego z II LO w Krośnie prezentu-
jącego film „Kuba Wojewódzki i upor-
czywy NFZ”. Autorzy i wykonawcy to: 
Bartosz Zywar, Michał Sznajder.
Złotymi maskami nagrodzono Annę 
Rokitkę z II LO w Krośnie i Dawida Fo-
rystka z ZSP nr 5 w Krośnie. 

Stanisława Raus

XVIII Przegląd Młodzieżowych Wieczorów Rozrywkowych 
„Blaga” za nami

Laureaci złotych masek, BLAGA 2012

101 lat skończyła w grudniu Zofia Tom-
kiewicz znana z działalności społecznej 
krośnieńska poetka, członkini Klubu Li-
terackiego RCKP. Urodziła się 29 grud-
nia 1911 roku w Łężanach koło Krosna. 

Po ukończeniu siedmioklasowej szkoły 
podstawowej i Prywatnego Semina-
rium Nauczycielskiego w Krośnie pod-
jęła pracę nauczycielki w Izdebkach 
koło Brzozowa, a następnie w Wesołej 

Nie kończące się strofy



CROSCENA 11

- Ujazdach. W czasie okupacji niemie-
ckiej zmuszona do odejścia ze szkol-
nictwa, zatrudniła się w magazynach 
żywnościowych w Krośnie, unikając 
w ten sposób wywózki do Niemiec. Jak 
mogła wspomagała jeńców wojennych 
w Murnau, wśród których był jej na-
rzeczony. Po jego powrocie z niewoli 
zawarli związek małżeński. W wieku 
83 lat zaczęła pisać wiersze. Wciąż jest 
aktywna, cieszy się dobrą kondycją fi-
zyczną i psychiczną. W zeszłym roku 
z okazji 100-lecia urodzin ukazał się 
trzeci tomik jej poezji „Droga do Boga”. 
W jednym ze swoich tomików Zofia 
Tomkiewicz pisała:

Pragnę – niech ta moja poezja
Do serc, które spotka, zakołacze...
Te martwe, uśpione obudzi,
A żywe wzruszy i rozpłacze.

Bardzo szybko minęło ponad sto lat – 
podsumowuje pani Zofia. Mam ciągle 
za mało czasu. Każdy dzień jest wypeł-
niony obowiązkami domowymi i poezją 

fot. W. Turek

- powiedział jubilatka odbierając kwia-
ty przekazane w imieniu krośnieńskich 
poetów.

Tekst i fot. W. Turek

Czasu nie da się cofnąć, przeto to, co się 
stało, już się nie odstanie. 11 września 
1638 roku, w dzień świętych Prota i Ja-
cka męczenników, spaliło się miasto 
królewskie Krosno do cna. Jakby ogień 
piekielny, co zniszczył Sodomę i Gomo-
rę, teraz spadł na to miasto. 
- Za jakie grzechy? – pytali ludzie, ci, 
którzy wynieśli z pożaru tylko życie, 
cały majątek utraciwszy.
W mieście domy mieli nie tylko miesz-
czanie, ale także szlachta. Miał dom 
Samuel Sieciński, podkomorzy sanocki, 
wraz z synem Stanisławem. Siecińscy 
pisali się z Sieciny, tak jak i Krasiccy, 

bo oba rody były z tego samego gniaz-
da. Wszelako wiele razy stawali przeciw 
sobie, bo pomiędzy krewnymi łatwiej 
o zwadę niż miedzy obcymi. W roku 
1637 Maciej Sieciński, kasztelan wyszo-
grodzki, zajął Krasickim ich Dubiecko. 
Najechał je pod jego nieobecność lisow-
czyk co się zowie Jacek Dydyński i wy-
rzucił z zamku jego ludzi wraz z pry-
watnym wojskiem Siecińskiego, złożo-
nym z wywołańców i infamisów 1, czyli 
łotrów wyjętych spod prawa. Siecińscy 
wspomagali we wzajemnych utarczkach 
Jareckich, Męcińskich, Korbutów czy 
Konarskich. Oni z kolei wspomagali ich. 

Jak Sieciński Krosno podpalił
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W ich prywatnych zaciągach wielu było 
takich, którzy już dawno zasłużyli na 
wieżę2, a nawet na katowski topór.
Stanisław Sieciński, podkomorzy sano-
cki, długo swoimi swawolami niepokoił 
mieszczan krośnieńskich. Kiedy jednak 
przebrała się miarka, a było to w 1633 
roku, wszyscy mieszczanie, nie wyłą-
czając natenczas obecnych w mieście 
Żydów, uderzyli zbrojnie na podkomo-
rzyca i jego ludzi. Jeden z nich został 
zabity, a Siecińskiego wsadzono do ra-
tuszowego więzienia, skąd dopiero po 
kilku tygodniach go wypuszczono.
Otóż w domu tychże Siecińskich 
w Krośnie od paru dni przebywało kil-
ku infamisów. Tęgo popili węgrzyna, 
tak, że aż niektórzy popod stoły po-
spadali. Pożar zaczął się od kominka, 
w którym natenczas palono, bo już dnie, 
a szczególnie noce chłodne były. Wiatr 
spory tego dnia wiał, więc kiedy ogień 
się wydostał na zewnątrz, ratunku nie 
było żadnego. Musiało prawie całe mia-
sto zgorzeć. Paliło się jak pochodnia. 
Domy, warsztaty, składy, sklepy, fara 
krośnieńska, dzwonnica przy farze, 
collegium jezuickie i ratusz. Stopiły się 
i pospadały kościelne dzwony, spłonęły 
oba zegary: na farze i ratuszu, i organy 
kościelne, i muszkiety3 i hakownice4, co 
były w ratuszu ku obronie. 
Pożar podsycił jeszcze proch, który do 
armat był w jednej z baszt złożony. Oca-
lał tylko kościół franciszkański, bo aku-
rat z tamtej strony wiał wiatr, i ostały 
się mury miejskie. Rzekłbyś, w jednej 
chwili całe miasto przestało istnieć. Czy 
był w nim natenczas Stanisław Sieciń-
ski, czy tylko jego kompani – nie wiado-
mo, ale i tak przekleństwo spadł na jego 
głowę. Może dlatego w jakiś czas potem 
zginął w Hołuczkowie podczas szturmu 

Dybowskich na dwór Jareckich, którego 
i on pomagał bronić. I tak miastu Kros-
nu ubył jeden z najbardziej uciążliwych 
mieszkańców.

1. Skazanych na infamię, czyli utratę 
czci.
2. Więzienie.
3. Ręczna broń palna dużego kalibru 
o długiej gładkiej lufie.
4. Ciężka broń palna.

Ze zbioru „Legendy łemkowskiego Beskidu”.
Andrzej Potocki

Wydawnictwo LIBRA Rzeszów 2007
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Dla uczczenia 150. rocznicy wybuchu 
Powstania Styczniowego Zarząd Od-
działu Polskiego Towarzystwa Numiz-
matycznego w Krośnie przygotował 
dwie pozycje wydawnicze: „Najnowszy 
zbiór pieśni narodowych oraz pieśni 
skautów” - Jarosław 1914 - reprint oraz 
„Groby powstańców styczniowych na 
krośnieńskich cmentarzach” - folder 
opracowany przez Zbigniewa Więcka.
Śpiewnik zawiera 56 pieśni z okresu 
niewoli, w tym pieśni sybirackie i tema-
tycznie związane z Powstaniem Stycz-
niowym.
Oto fragment jednej z nich:

Czarna sukienka

Schowaj matko suknie moje,
Perły, wieńce z róż,
Jasne szaty, świetna stroje,
To nie dla mnie już!
Niegdyś jam kwiaty – stroje lubiła,
Gdy nam nadziei wytryskał zdrój,
Lecz, gdy do grobu Polska wstąpiła
Jeden mi tylko przystoi strój
 Czarna sukienka!

Narodowe nucąc śpiewki 
Widząc szczęścia świt,
Kiedym szyła chorągiewki
Do ułańskich dzid.
Wtenczas mnie kryła szata godowa;
Lecz, gdy wśród bitwy brat zginął mój,
Kulą przeszyty w polach Grochowa
Jeden mi tylko przystoi strój;
 Czarna sukienka!

(autor: Konst. Gaszyński)

W folderze zamieszczono zdjęcia gro-
bów powstańców styczniowych na kroś-
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Powstanie Styczniowe

nieńskich cmentarzach, krótki wstęp hi-
storyczny i biogramy bohaterów
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Krośnieńscy numizmatycy wydali również faksymile dwóch środków płatniczych 
z okresu Powstania Styczniowego

1. Obligacja Tymczasowa Pożyczki Ogólnej Narodowej o wartości czterdziestu 
złotych polskich ustanowiona w myśl Dekretów Rządu Narodowego z dnia 10 Paź-
dziernika i 15 Grudnia 1863 roku.

2. Obligacja Tymczasowa Ogólnej Narodowej Pożyczki o wartości Złotych Polskich 
Sto wydana przez Rząd Narodowy Wyd. Skarbu.

opr. ab



WIECZÓR 
SYLWESTROWY 
W RCKP 
 
fot. W.Turek



PRYWATNA ARTYSTYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
MICHALOVCE SŁOWACJA 

PRYWATNA ARTYSTYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
SNINA SŁOWACJA 

Simona Medvidova

Peter Dŭrkovič
Dominika Fejková

Martin HorvatSarah Kovalová

Zuzana ČerveňakováNatália SentelíkováBibiana Bodnárová

1. SPOTKANIE Z GRAFIKĄ POGRANICZA `2012



REGIONALNE CENTRUM KULTUR POGRANICZA
PRACOWNIA GRAFIKI TRADYCYJNEJ

Martyna Karczmarczyk Marlena Karczmarczyk Jadwiga Agopsowicz-Bienia

Alicja Styrkosz Julita Krężałek Błażej Kmonk

Janusz Styrkosz Mikołaj ZajdelJustyna Romańczak

1. SPOTKANIE Z GRAFIKĄ POGRANICZA `2012



XIII EUROREGIONALNY KONCERT 
KOLĘD „SOLI DEO GLORIA”
 
fot. W. Turek

NOWOROCZNY KONCERT MIEJSKIEJ 
GÓRNICZEJ ORKIESTRY DĘTEJ 
ORAZ UCZNIÓW ZSM W KROŚNIE
 
fot. W. Turek
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Dorota Kwoka – poetka, malarka, gra-
fik, recytatorka i animatorka kultury, 
mieszka w Rzeszowie. Wraz ze Stani-
sławem Ożogiem, wykładowcą Insty-
tutu Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Rzeszowskiego tworzą niepowtarzalne 
klimaty na scenie, podczas wieczorów 
poetyckich. Dorota nagrywa również 
płyty CD z poezją zarówno swoją, jak 
i innych twórców. Jest członkinią Re-
gionalnego Stowarzyszenia Twórców 
Kultury. A cóż przenosi wiatr w wyob-
raźni artystycznej Doroty Kwoki? Ten 
wiatr – jak pisze Stach Ożóg – unosi 
o wiele więcej niż pierwotnie mógłby 
udźwignąć. Jest tak silny, że potrafi na-
nieść na dywan współczesności glinę 
wysuszoną ludzkimi łzami i spoconym 
czołem szlachetności przeszłość. Prze-
szłość imion, przedmiotów, zwyczajów, 
pamięci. Takie konstrukcje artystyczne 
nadają temu zbiorowi poezji głęboki 
sens filozoficzny.
Wydawca: Klub Kultury KARTON

„W poezji czuję się najbardziej wolna 
i nieograniczona. Poezja wymaga weny 
i wzruszeń, spokoju i zamyślenia. I tej 
przedziwnej aury twórczej, która spływa 
nagle i trzeba ją wykorzystać natychmiast 
(…) - przyznaje autorka zbioru wierszy 
powstałych w latach 2004-08. Napoty-
kamy w nich problematykę przemijania, 
obserwujemy kontemplację pejzaży póź-
nego lata czy obrazy wielobarwnej jesieni. 
Wiersze mówią o życiu, które jest darem 
najwspanialszym, o radości, jaką daje już 
sama świadomość istnienia i realizowania 
swoich zamierzeń. „Otóż w poezji Z. Gór-
skiej dominuje Natura – ze wszystkimi jej 
odcieniami. Natura – wspomnienia z ro-
dzinnego domu, zalane słońcem wspo-
mnienia z dzieciństwa… Natura – wciąż 
we wspomnieniach, to one kształtowały 
jej wrażliwość” – pisze Jan Tulik. Poetka 
mieszka w Strzyżowie, jest członkiem 
ZLP/O Rzeszów oraz Klubu Literackiego 
RCKP.
Tuchów 2012
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Izolda Kwiek pochodzi z królewskiego rodu Kwie-
ków, sprawujących w Polsce do 1946 roku funkcje 
Szero Romów. Znawcy cygańskiej poezji stawiają ją 
zaraz po Papuszy. Rozkwit twórczości poetki przy-
padał na lata 90. Potem Izoldę pochłonęło życie ro-
dzinne, działalność estradowa (kieruje zespołami 
„Tabor” i „Mały Tabor”, gdzie tańczy, śpiewa). Izolda 
pisze o Cyganach, o taborach, o wiecznej wędrów-
ce w czasie i przestrzeni. O dziwo, sama nie zazna-
ła uroków, ani trudów koczowniczego wędrowania. 
Urodziła się w Siemianowicach Śląskich, przez całe 
bez mała życie mieszkała w Orzegowie i tu pragnie 
pozostać na zawsze. W dziewięciu zbiorach wierszy 
tej utalentowanej romskiej poetki możemy doszu-
kać się niezwykłej prostoty, która zarazem jest naj-

większym atutem jej twórczości, stanowi o poezji codzienności. Wiersze poetki 
są krótkie i pisane prostym językiem. Nostalgiczne, odnoszące się do koczowni-
czego życia, taboru, świata, którego nie poznała, a jednak doskonale wyczuwa. 
Spotkanie z Izoldą Kwiek odbyło się w artKinie w Krośnie w listopadzie ubiegłego 
roku w ramach Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce MAiC. 
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Aria na dwa serca

słyszysz ktoś gra
nie
to liście śpiewają nam
tak piękną pieśń śpiewają dwa serca
liście grają nam arie miłości
arię którą powoli depcze czas
czas zmywa nasze ślady
zostają piękne wspomnienia
wspomnienia których nam
nikt nie zabierze
choć przeminie wiele lat
po naszej miłości
w sercach zostanie
trwały ślad

Posłuchaj

posłuchaj jak śpiewa las
słyszysz
ta muzyka dzisiaj gra w nas
w tobie we mnie w całym świecie
z ta muzyka objedziemy daleki świat
odnajdzie Romów
i romskich ścieżek ślad
Boże pieniędzy Romom dużo daj
szczęścia zdrowia pomyślności
i nie poskąp im Panie Boże
troszkę radości
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***
kiedy już niedługo umrę
bo Cyganka tez umiera
weź gitarę
zagraj zaśpiewaj
ja nawet po śmierci będę słyszała
jak tabor odjeżdża do nieba

Jestem 

ja jestem niczyja
należę do księżyca
błądzę nocą po niebie
gdzieś w świecie
wypatruję ciebie
ja jestem niczyja
nigdy nie należałam 
do ciebie
należę do słońca
wody do księżyca
ja jestem niczyja

Dzwonek

zadzwonię kochany do ciebie
zadzwonię kiedy zwiędną
liście na drzewach
zadzwonię kochany do ciebie
kiedy skończy sie jesień
kiedy zbliży się zima
zadzwonię do ciebie
żeby usłyszeć twój głos
żebym wiedziała jak dobrze
się czujesz
czy czujesz zapach zimy
czy widzisz wokół wiosnę
zadzwonię do ciebie
by usłyszeć
koniec lata

***

na moich ustach
w sercu moim
na leśnej polanie
na mojej brudnej dłoni
jesteś ty
gdziekolwiek sie obrócę
na co spojrzę
czego dotknę – jesteś ty
jesteś obcy obojętny
nie mój
czyj
powiedz

Chodzenie

nie mogę przestać chodzić
po świecie
żyję
bolą mnie myśli
myśli o tobie
kaleczą moje komórki
kaleczą mnie całą
nawet mnie życie boli
życie które jest
bardzo ciężkie bez ciebie
przestanę o tym myśleć
przestanę o tobie śnić
nie będziesz już moją 
bramą do nieba
przestaniesz być moim smutnym
dniem
nieprzespaną nocą

opr. W. Turek
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Tomik można podzielić umownie na 
dwie części. Na pierwszą składają się 
wiersze bardzo osobiste, pełne refleksji, 
wspomnień, tęsknot i nadziei – całość 
delikatnie dopełniona jest malarstwem 
Henryka Wichniewicza. Druga, stano-
wiąca fragment cyklu Bez tytułu, jest 
zbiorem aforyzmów, celnych, głębokich 
myśli, ubranych w krótkie, acz gustow-
ne poetyckie szaty. Autorka pokazuje 
nam, że tytułowe „mury życia” nieko-
niecznie musza być szare, zniewalające, 
twarde…. Udowadnia, iż możemy czuć 
się w nich bezpieczni, zamknięci, a jed-
nak wolni… Krystyna Kulman. Poetka 
niezależna w pełnym tych słów znacze-
niu. Nieskrępowana żadnym trendem, 
nieszablonowa – w swoich wierszach 
posługuje się wyłącznie własnym, wciąż 
doskonalonym żywym stylem - pisze 
wydawca Maciej Penar. 
Wydawnictwo Armagraf Krosno 2012

opr. ab, wt

Urodził się w Zagórzu. W artystycz-
nym pejzażu Bieszczad zaistniał w 1964 
roku. Leon J. Chrapko jest laureatem 
konkursów literackich i plastycznych. 
Za twórczość artystyczną uhonorowany 
dwukrotnie nagrodą wojewody podkar-
packiego. Obok malarstwa i rzeźby zaj-
muje się także literaturą; poeta i prozaik 
w jednej osobie. Jest członkiem ZLP. 
Nagroda literacka ZLP „Złote pióro” 
za 2002 rok; w dziale poezja. Był jed-
nym z głównych inicjatorów powstania 
Bieszczadzkiej Grupy Twórców Kul-
tury. „Po drugiej stronie milczenia” to 
zbiór opowiadań z elementami biogra-
ficznymi. Pełen obrazów i klimatów 
charakterystycznych dla galicyjskich 
miasteczek przypominających krajo-
brazy, wydarzenia oraz postacie, które 
ulegają zapomnieniu. Autor przywołuje 
je, nadając im nowe życie na kartkach 
książki. 
Sowa Sp. z o. o. Warszawa 2012 
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 21 grudnia 2012 roku w Operze i Filhar-
monii Podlaskiej odbył się koncert „Mu-
zyka na Boże Narodzenie” - Finał Ogól-
nopolskiego Programu Rozwoju Chó-
rów Szkolnych Śpiewająca Polska. 
W koncercie zaśpiewał Młodzieżowy 
Chór I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Mikołaja Kopernika w Krośnie przygo-
towany przez Krzysztofa Trybusa. Obok 
chóru z Krosna wystąpiły chóry z Białe-
gostoku, Rzeszowa, Tarnowa, Lublina, 
Jordanowa, Lipnicy Wielkiej, soliści 
Piotr Rafako i Bartłomiej Łochnicki 
oraz zespół „Sierra Manta” wykonujący 
utwory prekolumbijskich Indian, bogate 
w oryginalne instrumentarium.
Połączone chóry zaśpiewały kantatę 

Johna W. Petersona „Pierwsza kolęda”, 
„Navidad Nuestra” i „Mszę Kreolską” 
A. Ramireza, bogatą w rytmy i melodie 
folkloru Argentyny oraz innych krajów 
Ameryki Łacińskiej. Koncert zakończył 
się wspólnym odśpiewaniem z publicz-
nością tradycyjnych polskich kolęd. Ca-
łością dyrygowała Wioletta Miłkowska 
- profesor Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina w Warszawie.
Był to kolejny występ krośnieńskiego 
chóru, który wcześniej uczestniczył 
m.in. w Festiwalu Wratislavia Cantans, 
koncercie w Filharmonii Narodowej 
w Warszawie czy transmitowanym 
przez TVP 2 projekcie „Kolęda Nova 
2011”.

Chór I LO w Krośnie zaśpiewał 
w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku

Organizatorem konkursu plastycznego, 
w którym uczestnicy mieli za zadanie 
zilustrować słowiańską legendę, poda-
nie lub mit była Fundacja na Rzecz Eu-
ropejskiego Dziedzictwa Kulturowego 
„Patrimonium Europae”. Konkurs był 
jednym z działań realizowanych w ra-
mach projektu „Ars mitologica”, które-
go celem jest upowszechnianie i popu-
laryzowanie wiedzy na temat mitologii 
krajów europejskich oraz ich roli w two-
rzeniu, kształtowaniu i rozwoju kultury. 
Do siedziby Fundacji w Trzcińcu (woj. 
kujawsko-pomorskie) napłynęły 132 
prace z całej Polski. W gronie laureatów 
znalazła się dziesięcioletnia Nikoleta 
Świerczek zdobywając I miejsce w ka-
tegorii szkół podstawowych za pracę 
zatytułowaną „Gryf w trójwymiarze”. 

Nikoleta uczęszcza na zajęcia Pracow-
ni Grafiki Tradycyjnej prowadzonej 
przez Joannę Topolską - Uliasz w Re-
gionalnym Centrum Kultur Pogranicza 
w Krośnie.

opr. ab

Nagroda w konkursie plastycznym

Nagrodzona praca
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Początkiem grudnia 2012 r. w krakow-
skim plastyku rozstrzygnięto 5. Ogólno-
polskie Biennale „Pejzaż ludzki”. Patro-
nem konkursu jest Józef Czapski, który 
jest inspiracją dla uczniów, którzy prze-
syłają prace w trzech kategoriach: tekst 
o sztuce, praca społeczna na rzecz śro-
dowiska, obraz. Konkurs jest kierowany 
do wszystkich uczniów średnich szkół 
plastycznych w Polsce. W kategorii ma-
larstwo duży sukces odniósł Jędrzej 
Jaklik, uczeń IV klasy krośnieńskiego 
plastyka. Otrzymał wyróżnienie. Zna-
lazł się wśród 22 osób nagrodzonych. 
Na konkurs napłynęło 353 prace. Oce-
niało je Jury w składzie: prof. Janusz 
Matuszewski, prof. Barbara Szubińska 
- artysta malarz, prof. Jarosław Modze-
lewski - artysta malarz, dr hab. Andrzej 
Szczerski - artysta malarz, Waldemar 
Rataj - Prezes Fundacji Pro Publico 
Bono. O sukcesie mogą mówić również 
pozostali uczestnicy konkursu z Liceum 
Plastycznego w Krośnie. Prace wszyst-

kich 15 uczniów zostały zakwalifikowa-
ne do wystawy pokonkursowej, która 
prezentowana była w Pałacu Sztuki To-
warzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie. 

Zbigniew Gleń

Sukces Jędrzeja Jaklika z Liceum Plastycznego w Krośnie

BWA

4 - 25 stycznia 2013 
Niu Ming Ming – wystawa malarstwa
Niu Ming Ming w 2003 roku ukoń-
czył studia w zakresie malarstwa na 
pekińskim Capital Normal University, 
w 2011 uzyskał dyplom z drukarstwa na 
Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych 
w Gandawie. Bardzo szybko zyskał 
rozgłos jako uzdolniony twórca eksli-
brisów. Świadczą o tym I nagroda w 17. 
Międzynarodowym Konkursie Eksli-
brisu w Belgii i wyróżnienie w prestiżo-
wym Konkursie Ekslibrisu w Chinach. 

Uczestniczy też w rozlicznych wysta-
wach tej dziedziny sztuki- w Szwajca-
rii, Turcji, Stanach Zjednoczonych i na 
Cyprze. 
Po tych sukcesach zostaje członkiem 
belgijskiego Stowarzyszenia Graphia 
oraz dyrektorem wykonawczym Chiń-
skiego Towarzystwa Ekslibrisu.
U młodego chińskiego malarza Niu 
Ming Minga (ur. 1980 w Pekinie) pierw-
szorzędną rolę odgrywa kolor. Oczy-

fot. W. Turek
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wiście jest tu także mocny pomysł, ale 
właśnie kolor powoduje, że przesłanie 
stara się być wyraźne. Chociaż dla Eu-
ropejczyka to malarstwo nie jest w peł-
ni zdefiniowane. W zasadzie oszałamia 
mnogością zdecydowanych odcieni czy 
motywami, które są tradycyjnie w po-
wszechnej kulturze identyfikowane 
jako chińskie, ale także – paradoksalnie 
- jako europejskie. W konfiguracjach 
malarskich młodego Azjaty, dużą rolę 
odgrywa coś na kształt surrealistyczne-
go sportretowania świata, co powoduje, 
że malarstwo Niu Ming Minga jest za-
gadkowe. I tak przyglądając się pracom 
artysty zanurzamy się w świat pełen 
zwierząt, ludzi, przedmiotów i kolorów 
ułożonych w pozornie przypadkowej 
kompozycji. Surrealizm w interpretacji 
autora połączony z obecną w kulturze 
chińskiej pozytywną energią zwierząt, 
wyzwala z tych struktur zaskakujące 
sportretowania ptaków, pand, żyraf, 
ryb i psów. Pstrokacizna wizerunków 
daje poczucie bogactwa Wschodu, które 
przypomina nam o potężnej kulturalnej 
potędze Chin, która została trochę za-
topiona w morzu tandetnych wyrobów 
kojarzonych z Krajem Środka. Trady-
cyjne chińskie malarstwo - raczej sta-

tyczne, ze stonowanym spektrum barw 
odbieramy, jako ciche i sentymentalne. 
Natomiast krzykliwa kolorystyka i dy-
namiczna linia kompozycji Ming Minga 
przywodzi na myśl nawiązania z tzw. 
chinoiserie. Było to zapożyczenie chiń-
skich motywów i ich adaptacja do euro-
pejskich przyzwyczajeń.

CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA

Od połowy grudnia 2012 r. Centrum 
Dziedzictwa Szkła w Krośnie realizuje 
projekt pt. „The UNDERGLASS street-
-art LIVE!”, w ramach którego na pod-
łodze ogólnodostępnej klatki schodów 
ruchomych znajdujących się w budynku 
CDS i łączących Rynek z ulicą Legio-
nów, powstaje trzecie w Polsce trójwy-

Sztuka ulicy na żywo. Zobacz jak podłoga zamienia się w obraz.

miarowe graffiti. Malowidło, którego 
autorem jest artysta i architekt Ryszard 
„Ryho” Paprocki będzie miało niemal 
80 m2 powierzchni i ma być gotowe 
w połowie lutego 2013 r.
Tematyka malowidła związana jest 
z hutnictwem szkła, jednak jego projekt 
trzymany jest w tajemnicy. Można ją 

Niu Ming Ming „Garden”
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odkrywać na bieżąco zarówno w Cen-
trum, jak również poprzez transmisję 
w Internecie, która dostępna jest na stro-
nie www.3d.miastoszkla.pl. Dodatkowo 
Centrum uruchomiło blog projektu, na 
którym regularnie publikowane są opisy 
postępów prac nad graffiti, wzbogaco-
ne wypowiedziami artysty, zdjęciami 
i filmami video. Znaleźć go można pod 
adresem www.theunderglass.blogspot.

com. „The UNDERGLASS” jest pierw-
szym tego typu przedsięwzięciem w Pol-
sce. Pozwala na poznanie warsztatu pra-
cy oraz kulis powstawania wyjątkowego 
dzieła, w którym klasyczne techniki 
malarskie zostały użyte do stworzenia 
pracy zaliczanej do nurtu sztuki ulicy. 

Dawid Iwaniec

Ryszard „Ryho” Paprocki w trakcie prac nad trójwymiarowym malowidłem w klatce schodów rucho-
mych CDS (fot. D. Krzanowski)

Centrum Dziedzictwa Szkła oraz Muze-
um Rzemiosła w Krośnie zapraszają do 
udziału w szkoleniu z zakresu questin-
gu i do utworzenia na terenie Krosna 5 
questów. 
Turystyka z zagadkami czy odkrywanie 
dziedzictwa kulturowego i przyrodni-
czego, to najczęściej spotykane w Polsce 
określenia na questing. Jeśli dodamy, że 
jest to zabawa łącząca elementy har-

cerskich podchodów i gier terenowych, 
której zwieńczeniem jest odnalezienie 
skarbu – mamy prawie kompletną defi-
nicję. 
Cele questingu to odkrycie dziedzictwa 
regionu poprzez wyjątkowe elementy 
i historie związane z lokalnymi walora-
mi przyrodniczym i kulturowym, akty-
wizacja lokalnej społeczności, promocja 
regionu poprzez nową formę turystyki. 

Questing
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MUZEUM PODKARPACKIE

Osoby chętne do udziału w szkoleniu 
proszone są o kontakt z Małgorzatą Flo-
rian, Centrum Dziedzictwa Szkła tel. 
134440034, 51282465 lub Bożeną Para-
dysz Muzeum Rzemiosła w Krośnie tel. 
134327707. Spotkanie informacyjno-
-organizacyjne odbędzie się w ostatnim 

tygodniu stycznia 2013 r. w Centrum 
Dziedzictwa Szkła. O konkretnym ter-
minie poinformujemy każdego indywi-
dualnie. Więcej na temat questingu qu-
esting.pl 

Małgorzata Florian

Wystawa czasowa zatytułowana 
„W świecie porcelany i fajansu” pre-
zentowana w Muzeum Podkarpackim 
w Krośnie od połowy grudnia 2012 r. do 
połowy marca 2013 r. jest okazją do za-
prezentowania wyrobów porcelanowych 
i  fajansowych wytworzonych w okre-
sie od XVIII do XX wieku. Eksponaty 
znajdujące się na wystawie są przykła-
dem używanego wzornictwa i stosowa-
nych technologii ceramicznych zarówno 
w Europie, jak i w  najważniejszych ma-
nufakturach światowych.
Spektrum wystawy stanowią starannie 
dobrane przedmioty wchodzące w skład 
zastawy stołowej. Ekspozycję uzupeł-
niają przedmioty użytku codziennego, 
unikatowe wyroby artystyczne i różno-
rodne bibeloty. 
Renomowane wytwórnie cechowało 
oryginalne wzornictwo i technologia 
wykonania. Na wystawie podziwiać 
możemy wyroby ze słynnej wytwór-
ni miśnieńskiej z charakterystycznym 
„wzorem cebulowym”, a także chińską 
i japońską porcelanę. Znaczną część 
ekspozycji stanowią przedmioty po-
chodzące z przełomu XIX i XX wieku 
z dekoracją przedstawiającą sceny ro-
dzajowe inspirowane malarstwem, z na-
turalistycznymi kwiatami, owadami, 

W świecie porcelany i fajansu

Zegar porcelanowy

ptakami i owocami. Istniejące do dziś 
manufaktury chętnie powtarzają wzory 
ze swoich najlepszych lat produkcji, co 
nie przeszkadza artystom tworzyć nowe 
formy i dekoracje. Fajans określany jest 
mianem ceramiki mniej szlachetnej niż 
porcelana. Nazwa stała się nawet syno-
nimem czegoś w złym guście. Mimo to, 
zaskakuje delikatnością, różnorodnoś-
cią kształtów i bogatymi dekoracjami.
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Wyroby porcelanowe i fajansowe o wy-
sokich walorach artystycznych i este-
tycznych, będące kiedyś nieodłączną 
częścią wyposażenia zamożnego domo-
stwa, świadczyły o prestiżu i dobrym 
guście arystokracji i bogatego miesz-
czaństwa. Wykwintna porcelana mająca 
dużą wartość materialną była pieczoło-
wicie chroniona i przekazywana z poko-
lenia na pokolenie. Będąc na początku 
dobrem luksusowym, z czasem stała 
się powszechnie dostępna. W obecnych 
czasach powraca moda podkreślania 
uroczystego charakteru spotkań rodzin-

nych i towarzyskich piękną zastawą sto-
łową, wykonaną z porcelany.
Eksponaty prezentowane na wystawie 
pochodzą ze zbiorów muzeów polskich 
i słowackich oraz z kolekcji prywatnych. 
Ekspozycję wzbogacają oryginalne 
dzieła sztuki z zakresu malarstwa, rzeź-
by, snycerstwa i rzemiosła artystyczne-
go. Ulotność i kruchość porcelany oraz 
fajansu sprawia, iż starannie zebrana 
i przedstawiona kolekcja ma charakter 
niepowtarzalny i unikatowy.

Anna Guz, Krzysztof Gierlach

Polesie to kraina, uznana za jedną z naj-
dzikszych, najmniej zbadanych w grani-
cach II Rzeczypospolitej Polskiej, teraz 
stara się sprostać nowym zadaniom pań-
stwa białoruskiego.
Regularnie meliorowana i osuszana 
zmienia krajobraz z poetyckich rozle-
wisk z malowniczo wpisanymi osiedla-
mi ludzkimi na krajobraz kołchozowy. 
Wytyczone przez program polityczny 
ekipy Łukaszenki standardy estetyczne, 
takie jak obowiązkowe płoty i parkany, 
pokrywanie zabudowań eternitem, nowe 
blokowiska i obligatoryjne wspomnienie 
ZSRR, czyli pomniki Lenina, wywołują 
wrażenie upadku pierwotnej i właściwej 
tym ziemiom kultury. Migracja ludzi z te-
renów wiejskich i kołchozowych do miast 
wpłynęła na wyludnienie dorzecza Piny, 
Jasiołdy i Prypeci, w wyniku czego duże 
części tych terenów zaczynają w sposób 
niekontrolowany zarastać łozami, głoga-
mi, wierzbą i wszechobecną pokrzywą. 
Z wolna ten wyjątkowy układ symbiozy 
człowieka i przyrody dziczeje i staje się 

typowym obrazem postsowieckiej pro-
wincji.
Pozostały jednak w tym łanie postko-
munistycznego banału drobne enklawy 
historii: dwory z resztkami zaściankowej 
przezorności, ostoje pamięci i zapomniane 
cmentarze. To właśnie tych miejsc szuka-
łem, a żaden przewodnik ich nie wskazy-
wał. W końcu jednak dotarłem tam, gdzie 
przetrwały odpryski legend o masonach 
i tajemnych księgach kryjących moc.
To tam w bagiennych ostępach zoba-
czyłem po raz pierwszy w życiu kłody 
z pszczołami. Zachwyciły mnie starodaw-
ne barcie i historyczni pszczelarze strzegą-
cy miejsc ich postoju przed cywilizacyjny-
mi szkodnikami. 
Tam właśnie, na piaszczystych duktach, 
stara szlachcianka herbu Hippocentaurus, 
prowadząc mnie, pochylała się co chwilę, 
sprzątała leżące gałązki czyszcząc drogę 
niczym dywan czekający na nieznane-
go dostojnika. W tych zagrodach gościła 
mnie często wieloletnia samotność i pol-
skie łzy wzruszenia.

Polesie – ślady, zdjęcia i pamiątki ze zbioru 
prof. Krzysztofa Hejke
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Polacy na Polesiu

Bywało, że dom witał zapachem chleba 
z mąki gryczanej i dzielił się prastarym 
przepisem na pranie koszuli w popiele 
ugniatanym nogami. Poznałem tam re-
ceptę jak pozbyć się kołtuna, oraz drogę 
do starej baby, co „zamawia i masuje”. 
Odkryłem genezę nazwy rzeki Prypeć, 
która pochodzi od „trzy razy pięć” i ozna-

cza liczbę dopływów trudnych do 
policzenia w dawnych czasach 
przez niewykształconą społecz-
ność.
To tu, w zaściankach szlache-
ckich, przetrwała świadomość 
lepszego pochodzenia, mimo że 
mało kto potrafi dziś przywo-
łać swoje zawołanie lub określić 
herb. Tu spotkałem szczery i sza-
lony gniew przedwojennego wia-
rusa na zmianę języka w modli-
twie.
Tylko tu, na Polesiu, widziałem 
najbardziej urokliwe, zapomnia-

ne cmentarze ozdobione drewnianymi 
krzyżami. Do dziś zachował się tutaj zwy-
czaj, że w czasie pogrzebu, gdy trumna 
niknie w grobie, żałobnicy wypowiadają 
po wielokroć życzenia „szczęśliwego spo-
koju”.

Tekst i fot. Krzysztof Hejke

MUZEUM RZEMIOSŁA - Piwnica PodCieniami

Tym razem autorzy spotkania Adam Bą-
czar i Rafał Półchłopek zapraszają w po-
droż po Islandii – krainie krystalicznie 
czystego powietrza, tysięcy dudniących 
wodospadów, lodowców, ognistych wul-
kanów i gejzerów. Podczas wycieczki 
dookoła Islandii mieli szczęście zoba-
czyć wyspę w czasie czterech różnych 
pór roku. Ten egzotyczny europejski 
kraj intryguje swoim położeniem, kra-
jobrazem i klimatem. Zachwyca ogrom-
nymi przestrzeniami porośniętymi 
mchem, trawą i porostami oraz górami 

z zastygłej lawy okrytymi lodowcami. 
Położenie Islandii na styku płyt tekto-
nicznych: północnoamerykańskiej i eu-
roazjatyckiej, sprawia, że jest to obszar, 
na którym występuje duża ilość wulka-
nów, częste trzęsienia ziemi, liczne gej-
zery oraz gorące błotne jeziora. Islandia 
to również kraj o ciekawej i mało znanej 
historii. Od blisko tysiąca lat funkcjonu-
je tu najstarszy parlament świata, który 
m.in. chrześcijaństwo przyjął przez gło-
sowanie. Tu człowiek od zawsze żyje 
w harmonii z naturą wykorzystując ją 

28 stycznia
Krośnieńskie spotkania z podróżnikami
„Islandia – płonące lodowce”
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KROŚNIEńSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Krośnieńska Biblioteka Publiczna w portalu w.bibliotece.pl

Pod koniec grudnia 2012 r. Biblioteka 
„zagospodarowała” kolejny obszar prze-
strzeni wirtualnej, dołączając do portalu 
w.blibliotece.pl. 
Portal w.bibliotece.pl (http://w.bibliote-
ce.pl) jest ogólnopolskim serwisem skie-
rowanym do wszystkich użytkowników 
Internetu, zainteresowanych wymianą 
informacji o dokumentach gromadzo-
nych w bibliotekach i zbiorach prywat-
nych. Celem portalu jest promocja czy-
telnictwa oraz stworzenie społeczności 
miłośników książki i literatury.
Podstawą działania jest Katalog Cen-
tralny zbiorów wielu polskich bibliotek 
publicznych i naukowych, korzystają-
cych z oprogramowania SOWA. Katalog 
umożliwia wyszukiwanie opisów publi-
kacji z uwzględnieniem wszystkich ich 
atrybutów, m.in. tytułu, autora, tematu, 
języka, roku wydania. W procesie wy-
szukiwania dostępne jest stopniowe fil-
trowanie wyników, zapewniające otrzy-
manie informacji o lokalizacji doku-
mentu w zbiorach konkretnej instytucji 
lub osoby. Portal wyróżnia trzy grupy 

funkcjonalności według potrzeb użyt-
kowników: bibliotek, czytelników i wy-
dawców. Zarejestrowanym czytelnikom 
portal umożliwia zakup audiobooków 
i e-booków. Rejestracja i utrzymanie 
konta czytelnika (tzw. Konto Standard) 
w portalu są bezpłatne i dostępne dla 
każdego.
Krośnieńska Biblioteka Publiczna pro-
ponuje swoim czytelnikom, którzy 
utworzyli lub zamierzają utworzyć 
konta w portalu w.biliotece.pl kupony 
uprawniające do bezpłatnego korzy-
stania z Konta Premium (oferta rozsze-
rzona w stosunku do Konta Standard 
o m. in. możliwość wydruku listy swo-
ich zbiorów, generator szablonów do 
wystawiania swoich zbiorów na serwi-
sach aukcyjnych, aplikację do zarzą-
dzania własnymi zbiorami z rejestrem 
wypożyczeń książek, prezentację regału 
w postaci funkcjonalnej listy z panelem 
zarządzania zbiorami) przez 12 miesię-
cy od dnia jego aktywacji. Kupony moż-
na odbierać w Wypożyczalni Głównej. 

SW

dla poprawy własnego bytu, 
to miejsce gdzie surowy krajo-
braz staje się przyjazny. Domki 
porośnięte trawą, klify, fiordy, 
stada owiec i długowłosych ko-
ników islandzkich pasących się 
na soczysto zielonych łąkach 
zachęcają, by poznać i odkryć 
tajemnice kraju sag, elfów, du-
chów i trolli. 

Dorota Piwka



CROSCENA 31

Wystawą Powstanie Styczniowe w pa-
mięci pokoleń rozpoczęto 9 stycznia br. 
lokalne obchody 150. rocznicy jego wy-
buchu. Ekspozycję otwartą w Saloniku 
Artystycznym Krośnieńskiej Bibliotece 
Publicznej (czynna do 9 lutego) przy-
gotowano z inicjatywy Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Po-
kazano na niej zbiory własne członków 
Stowarzyszenia oraz Polskiego Towa-
rzystwa Numizmatycznego – Oddział 
w Krośnie (Andrzej Babinetz, Antoni 
Kubit, Marian Terlecki, Zbigniew Wię-
cek). Jak przystało na tak szczególną 
chwilę, w licznym gronie uczestni-
ków uroczystego wernisażu byli także 
przedstawiciele władz samorządowych. 
Po powitaniu i złożeniu gościom życzeń 
noworocznych (Teresa Leśniak, dyrektor 
KBP) oraz wprowadzeniu w rocznico-
we zamierzenia SMZK (Wanda Belcik, 
prezes ZG), tematykę zbiorów własnych 
(dawne pocztówki i zdjęcia poświęco-
ne powstaniu; łącznie 129 obiektów) 
omówił M. Terlecki, honorowy prezes 
korporacji. Nawiązując do pasji kolek-
cjonera filokartysty, zainte-
resowań i prac badawczych 
oraz publikacji poświęconych 
powstaniu, na siedmiu plan-
szach zaprezentował bogate 
pod względem poznawczym 
i dydaktycznym wątki ikono-
graficzne. Kładąc akcent na 
zróżnicowaną tematykę po-
cztówek i fotografii (m.in. do-
wódcy, bitwy, epizody z epo-
ki, weterani, pomniki, dzieła 
malarskie), podkreślił istotną 
rangę przekazywanej przez 
pokolenia pamięci historycz-
nej. Od półtora wieku jest 

w niej wyraźnie obecny kult zrywu nie-
podległościowego z 1863 r. i autentyczna 
cześć i szacunek dla powstańców. Dlate-
go prelegent mocno zaakcentował udział 
regionu, eksponując wizerunki insurgen-
tów, pomniki nagrobne na krośnieńskim 
Starym Cmentarzu oraz zwrócił uwagę 
na poświęcone powstaniu publikacje re-
gionalne. 
M. Terlecki w szerokim wyborze pokazał 
także archiwalne pocztówki z bardziej 
lub mniej znanymi reprodukcjami prac 
Artura Grottgera, czołowego przedstawi-
ciela romantyzmu w malarstwie polskim. 
Jego głośne, wykonane artystycznie 
i niezwykle sugestywnie cykle rysun-
kowe poświęcone powstaniu (Warszawa 
I, II; Wojna; Polonia; Lithuania; Wie-
czory zimowe), chociaż twórca wykonał 
je poza granicami Królestwa Polskiego, 
odegrały ważną rolę. Prezentowane na 
nich przejmujące sceny czy wzruszające 
obrazy z okresu powstania miały istotny 
wpływ na dążenia niepodległościowe 
i świadomość narodową, którą budziły  
z uśpienia. 

SŁYSZ, BRACIE SŁYSZ, MINIONYCH LAT SYGNAŁY…

Wanda Belcik i Marian Terlecki, fot. T. Łopatkiewicz
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Z kolei Z. Więcek skomentował i objaśnił 
ciekawy zespół kilkudziesięciu obiektów 
z zakresu medalierstwa, numizmatyki, 
filatelistyki i rodzinnych pamiątek (m.in. 
prace malarskie poświęcone płk. Dioni-
zemu Czachowskiemu, naczelnikowi woj. 
sandomierskiego w powstaniu). Ponadto 
zwrócił uwagę na wyeksponowane przez 
członków PTN charakterystyczne zdjęcia 
z epoki (sylwetki dowódców, osoby wspie-
rające powstanie, m. in. T. Chałubiński, 
J. I. Kraszewski, ubiory), wydawnictwa 
książkowe i najnowsze kalendarze z rocz-
nicową tematyką powstańczą. 
W kręgu tych rozlicznych eksponatów 
dominującą pozycję zajmują powojenne 
medale ze zróżnicowanymi plastycznie 
i artystycznie wizerunkami, głównie 
ostatniego dyktatora powstania gen. Ro-
mualda Traugutta. Tego narodowego bo-
hatera przypominają na wystawie m. in. 
także monety z 1933 r.- obiegowa (10 zł) 
i próbne bite w srebrze (10 zł, w tym kli-
pa) oraz jedyny powojenny banknot (20 
zł; 1982). Przyczynkiem pozwalającym 
widzowi inaczej widzieć powstanie są: 
oryginalny srebrny medalik powstańczy, 
faksymile powstańczych banknotów, ob-
ligacji emitowanych na rzecz powstania, 

odciski pieczęci Rządu Narodowego, 
a także wydawane po upadku powstania 
rosyjskie banknoty. 
Do rzędu szczególnych pamiątek rodzin-
nych trzeba zaliczyć oryginalną fotogra-
fię szlachcica podolskiego Stanisława 
Konopki h. Nowina (1836-1906), uczest-
nika bitew powstańczych, zesłańca na 
Sybir i zbiega z niewoli, później lwow-
skiego aktora, oraz archiwalia, które za-
chowały się po jego synu Antonim, także 
aktorze (poświęcone powstaniu strofy 
sztuki teatralnej Józefa Wiśniewskiego 
Leci liście z drzewa wraz afiszem wyda-
nym w Przemyślu w 1924 r. przez Dru-
żyny Harcerskie).
Obiekty zgromadzone na ekspozycji 
są godne obejrzenia, gdyż skłaniają do 
historycznych refleksji i podsumowań. 
Są świadectwem kilkupokoleniowych 
więzi emocjonalnie zakotwiczonych 
w niezmiennie bliskim polskiemu sercu 
i bolesnym okresie lat 1863-1864. Więzi 
te, wyrastając z pobudek patriotycznych, 
rodzą ciągle nowe treści i cenne wartości 
w sferze dorobku kulturalnego, tworząc 
od półtora wieku kolejne elementy trady-
cji narodowej. 

Andrzej Kosiek 
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Warunkiem udziału w konkursie jest 
przygotowanie repertuaru nie prezento-
wanego w poprzednich OKR i odpowia-
dającego założeniom turnieju. Uczestni-
czyć mogą osoby uczęszczające do szkół 
ponadgimnazjalnych i starsze. Szkoła 
może zgłosić do 6 uczniów we wszyst-
kich kategoriach. Konkurs przeprowa-
dzany jest w formie 4 turniejów: turniej 
recytatorski - w 2 kategoriach: młodzież 
szkół ponadgimnazjalnych i dorośli, tur-
niej poezji śpiewanej – uczestnicy wy-

stępują bez podziału na kategorie, wyko-
nawca jest solistą, turniej teatrów jednego 
aktora - także bez podziału na kategorie 
oraz wywiedzione ze słowa. Zgłoszenia 
w terminie do 15 marca 2013 r. można 
przesyłać na adres: Regionalne Centrum 
Kultur Pogranicza, 38-400 Krosno ul. 
Kolejowa 1 lub e-mail: rckp@rckp.kros-
no.pl, tel./fax 13 43 218 98. Informacje - 
Henryk Wichniewicz. Regulamin i karta 
zgłoszenia www.rckp.krosno.pl

58. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI, Krosno 26 marca 2013
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Władysław Piróg, wioska nubijska - olej, płótno



GALERIA JEDNEGO ZDJĘCIA  
Antoni Panek


