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Na okładce: Janusz Kopeć, obraz Zimowe ptaki, str.2. – 1. Teatr intymnie w RCKP - Dagmara 
Bogacz w monodramie Moje szczęście, 2. Jacek Buczyński śpiewa Okudżawę w Piwnicy 
PodCieniami, 3. Uczestnicy XXII Konkursu Kolęd i Pastorałek Pogranicza w RCKP 4. Bal 
kostiumowy - Artystyczne ferie w RCKP, 5. Tomasz Okoniewski, laureat Konkursu Leśne 
Fotografie 2012,     fot. P. Matelowski i W. Turek
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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.

ZDZISŁAW PĘKALSKI

Moja codzienność

Budzi mnie
nie zaczęta
radość dnia.
W pośpiechu chleba 
jem śniadanie.
Domową pańszczyznę
załatwiam
w gonitwie dłoni.
Z niecierpliwą
uciechą klamki
otwieram drzwi
pracowni.
Tam na ścieżkach
mojego pędzla
wydeptuję
kolorowe godziny
aż zaśnie ze mną
zadowolony
dzień. 

Codziennie wędruję przez moje
kolorowe Bieszczady
po malarskiej palecie
między pagórkami farb.
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ROK 2013 ROKIEM 
JULIANA TUWIMA

STO LAT TEMU W „KURIERZE WARSZAW-
SKIM” UKAZAŁ SIĘ WIERSZ „PROŚBA” POD-
PISANY INICJAŁAMI „S.M”. JEGO AUTOREM 
BYŁ 19-LETNI UCZEŃ ŁÓDZKIEGO GIMNA-
ZJUM JULIAN TUWIM. URODZIŁ SIĘ W 1894 
R. W ŁODZI, W RODZINIE ZASYMILOWA-
NYCH ŻYDÓW. PO DEBIUCIE POETYCKIM 
PRZENIÓSŁ SIĘ NA STUDIA DO WARSZAWY, 
GDZIE ZETKNĄŁ SIĘ Z INNYMI ARTYSTAMI 
MŁODEGO POKOLENIA: ANTONIM SŁONIM-
SKIM, KAZIMIERZEM WIERZYŃSKIM, CZY 
JANEM LECHONIEM. WSPÓLNIE ZAŁOŻYLI 
GRUPĘ POETYCKĄ SKAMANDER, KTÓRA 
ROZWIJAŁA SIĘ WRAZ Z NIEPODLEGŁYM 
PAŃSTWEM POLSKIM, STANOWIĄC JEDNO 
Z NAJWAŻNIEJSZYCH ZJAWISK POLSKIEJ 
KULTURY XX W. ICH POEZJA NAPISANA PRO-
STYM JĘZYKIEM SKIEROWANA BYŁA DO 
ZWYKŁEGO CZŁOWIEKA. POWOJENNA RZE-
CZYWISTOŚĆ SPOWODOWAŁA, ŻE Z CZASEM 
STAŁA SIĘ OSTRZEM SPOŁECZNEJ KRYTYKI, 
WYMIERZONEJ PRZECIW KAPITALIZMOWI 
I AUTORYTARNYM TENDENCJOM W POLITY-
CE. TUWIM, WYŚMIENITY SATYRYK, WIELO-
KROTNIE W SWOJEJ TWÓRCZOŚCI ZWRACAŁ 
SIĘ PRZECIW SKRAJNEJ PRAWICY, KULTOWI 
SIŁY I RZĄDOM SANACJI. BLISKI WSPÓŁ-
PRACOWNIK TYGODNIKA „WIADOMOŚCI 
LITERACKIE”, TŁUMACZ POEZJI ROSYJSKIEJ, 
FRANCUSKIEJ, NIEMIECKIEJ. II WOJNĘ 
ŚWIATOWĄ TUWIM SPĘDZIŁ NA EMIGRACJI. 
WRÓCIŁ DO KRAJU W 1946. SPOD JEGO PIÓ-
RA WYSZŁO PONAD STO WIERSZY, A TAKŻE 
SATYRY, FELIETONY I TEKSTY WYKONYWA-
NYCH DO DZIŚ PIOSENEK I SKECZÓW KABA-
RETOWYCH. BYŁ RÓWNIEŻ JEDNYM Z NAJ-
WYBITNIEJSZYCH POLSKICH AUTORÓW DLA 
DZIECI, TWORZĄC TAKIE UTWORY JAK „PTA-
SIE RADIO”, „SŁOŃ TRĄBALSKI” CZY „LO-
KOMOTYWA”. WIELOKROTNIE NAGRADZA-
NY ZA SWOJE OSIĄGNIĘCIA LITERACKIE. 
DWUKROTNY LAUREAT NAGRODY LITERA-
CKIEJ MIASTA ŁODZI, W 1928 I 1949 R. ORAZ 
NAGRODY POLSKIEGO PEN CLUBU. JULIAN 
TUWIM OTRZYMAŁ TAKŻE DOKTORAT HO-
NORIS CAUSA ŁÓDZKIEGO UNIWERSYTETU 
W 1949. TRZY LATA PÓŹNIEJ ZOSTAŁ LAURE-
ATEM NAGRODY PAŃSTWOWEJ PIERWSZEGO 
STOPNIA. ZMARŁ 27 GRUDNIA 1953 ROKU. 

W numerze:

3. Witryna RCKP
 Wystawy
 Polecamy
 Konkurs Kolęd i Pastorałek 
 Pogranicza

6. Z pogranicza 
 Malarze i fotograficy „Na gotyckiej  
 drodze”
 Stowarzyszenie Polaków i ich 
 przyjaciół
 Wacław Turek

8. Krośnieńskie rodowody
 Ewelina Moskal
  Anna Bryła

10. Rozmaitości
 W wiecznej rozmowie z duszą..
  Waldemar Smaszcz
 Poeci zapalają znicz
 II Najazd Awangardy-Rzeszów 2013
  Wacław Turek
 Pamięć i hołd powstańcom z 1863 roku
  Andrzej Kosiek

20.  Ludzie pióra
 Marta Świderska-Pelinko

22. Kolekcjonerstwo
 Krościenko Niżne
  Zbigniew Więcek

23. Podium

24. Przeczytane

25. BWA
 Realne i twórcze obszary sztuki 
 słowackiej
 „Portret Krosna” w Preszowie
  Marek Burdzy

27. CDS
 Sztuka podwójnie trójwymiarowa
  Dawid Iwaniec
 Muzeum Podkarpackie
 Spotkanie muzealne
  Robert Kubit

29. Piwnica PodCieniami
 Wystawa „5”

 KBP
 O szóstym tomie studiów…
  Wanda Belcik

31. Konkursy



CROSCENA 3
W

IT
R

Y
N

A
 R

C
K

P

w y s t a w y
1 – 28 lutego
Wystawa poplenerowa „Znaki pogranicza” w ramach 
Karpackich Warsztatów Artystycznych „Znaki pogranicza” 
Hadle Szklarskie 2012 – 2013

Międzynarodowy plener malarski or-
ganizowany przez Stowarzyszenie Pro-
mocji Kultury i Sztuki „Pogranicze”, 
odbył się w 2012 roku w zabytkowym 
zespole pałacowo – parkowym w Had-
lach Szklarskich w gminie Jawornik 
Polski. W plenerach biorą udział wybit-
ni artyści, profesorowie ASP w Krako-
wie, Toruniu, Wrocławiu, Katowicach 
i Rzeszowie oraz wielu innych artystów 
z Polski, Słowacji, Ukrainy i Białorusi. 
Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sztu-
ki „Pogranicze” reprezentowane przez 
Mariana Cyprysia i Violettę Błotko trze-
ci rok organizuje warsztaty artystyczne 
„Znaki Pogranicza”. W 2012 roku Sto-

warzyszenie dążąc do poszerzenia zakre-
su swoich działań tworzy program pod 
nazwą Karpackie Warsztaty Artystyczne 
„Znaki Pogranicza”, który niezależnie od 
organizacji pleneru przewiduje realiza-
cję szeregu działań społecznych, kultu-
rowych i artystycznych z bezpośrednim 
udziałem twórców, działaczy kultury 
i społeczeństwa Euroregionu Karpat, w 
szczególności Polski i Słowacji (wysta-
wy, warsztaty, panele dyskusyjne). War-
to podkreślić ponadregionalny charakter 
przedsięwzięcia. Wokół jego idei zgro-
madzono środowiska nie tylko polskie 
i słowackie lecz także ukraińskie i bia-
łoruskie. Spotkanie i wspólne działanie 

pozwala na przenikanie się 
trendów w sztuce, a z od-
rębności kulturowych po-
wstają formy uniwersalne, 
zrozumiałe dla wszystkich 
i ponadczasowe. Artyści 
tworzą symbole i znaki gra-
ficzne naszej kultury, poka-
zują, określają i wartościu-
ją, tworzą mody i trendy. 
Obrazy Pogórza Karpa-
ckiego zapisane na płótnach 
będą wędrować przez sale 
wystawowe, muzea Europy 
i świata.

Dymytryj Surynowich
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W roku 2012 na Słowacji zrodził się mię-
dzynarodowy konkurs – w Bardejowie 
ogłoszono Salon Fotograficzny – Sport, 
Dynamika, Akcja pod patronatem Mię-
dzynarodowej Federacji Sztuki Fotogra-
ficznej. Organizatorzy poszerzyli dotych-
czasowe konkursy o ruch i dynamikę, 
czyniąc interesującą kolekcję wybranych 
tematycznie fotografii.
Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: 
czarnobiała fotografia cyfrowa i kolorowa 
fotografia cyfrowa. Swoje prace zgłosiło 
141 autorów z 32 krajów, którzy nadesła-
li 348 czarnobiałych i 514 kolorowych 
fotografii. Uczyniony został dobry krok 
w stronę prezentacji dyscyplin sportu mniej 

17 lutego - 15 marca
Sport, Dynamika, Akcja - światowy salon fotografii sportowej 
Bardejów (Słowacja)

znanych i mało pokazywanych. Szczegól-
ną uwagę zwrócił na siebie Joseph Tama 
z Australii, który uzyskał główną nagrodę, 
a jego fotografie zarówno kolorowe jak 
i czarnobiałe zyskały duże uznanie. Rów-
nież fotografie innych autorów w niczym 
nie ustępują w ujęciu tematów, pomysło-
wości i pokazania sportowych zmagań.
Bardejowski fotosalon rozszerza te-
matyczne możliwości fotograficznych 
konkursów i jest pierwszym takim na 
Słowacji i w niczym nie ustępuje innym 
międzynarodowym światowym konkur-
som, przynosząc wiele poznawczych i ar-
tystycznych przeżyć.

opr. ab, wt 
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23 lutego,18.00
Koncert zespołu Stare Dobre Małżeń-
stwo

24 lutego, 16.00
Lokomotywa II – Teatr im. L. Solskiego 
w Tarnowie
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M
Y 8 marca, 19.00

Marcin Wyrostek - Tango Corazon

13 marca, 19.00
Koncerty …..za kurtyną
Fank Morey & his Band
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artKino serdecznie zaprasza od 15 marca 
br. na film Janusza Zaorskiego „Syberia-
da polska”. Epicka opowieść o Polakach, 
Ukraińcach i Żydach, mieszkańcach pol-
skiej wsi Czerwony Jar. Losy przesiedlo-
nych obserwujemy z perspektywy mło-
dego Staszka (Paweł Krucz), który trafia 
na Syberię wraz z ojcem (Adam Worono-
wicz), matką (Urszula Grabowska) i bra-
tem (Marcin Walewski). Chłopak będzie 
musiał szybko nauczyć się bezwzględnie 
walczyć o przetrwanie i podejmować 
decyzje, których stawką będzie życie 
jego bliskich. Stanie on również przed 
wyborem pomiędzy miłością do Żydów-
ki a Rosjanki Lubki. Razem ze swoimi 
towarzyszami niedoli rozpoczyna cięż-

kie zmagania o przetrwanie, w których 
najgroźniejszym przeciwnikiem okazuje 
się nie NKWD, a straszliwa, bezlitosna 
natura. Ponad historycznymi podziałami, 
wbrew narodowym uprzedzeniom Pola-
cy, Żydzi, Ukraińcy, Buriaci, Czeczeni 
razem muszą stawić czoła swojemu prze-
znaczeniu. „Syberiada polska” to filmo-
wy zapis tragicznej historii współczesnej 
Europy, której zapomnieć nie wolno. To 
opowieść o zwycięstwie człowieczeń-
stwa. Zdjęcia do filmu kręcone były się 
min. w Sanoku. 
Scenariusz filmu powstał na podstawie 
powieści Zbigniewa Domino pod tym 
samym tytułem. 
18 marca artKino gościć będzie reży-
sera Janusza Zaorskiego. Zapraszamy 
na specjalne seanse i spotkanie z reży-
serem o godz.17.00 i 20.30. 
19 marca reżyser spotka się z ucznia-
mi szkół ponadgimnazjalnych, spotka-
nia i seanse o godz. 8.00, 11.15 i 14.30. 

Paweł Jermak

NAGRODY:
Kategoria I-szkoła podstawowa, klasy 
1 - 3
Miejsce I - Ignacy Błażejowski
Miejsce II - Miłosz Pańczuk, Natalia Be-
restecka
Miejsce III - Maria Jarosz
Wyróżnienie - Marcelina Gerlach, Emi-
lia Zbyr 
Kategoria II - szkoła podstawowa, kla-
sy 4 - 6
Miejsce I - Weronika Wnęk
Miejsce II - Paulina Pawluś
Miejsce III - Karolina Kołacz
Wyróżnienia - Weronika Pelczar, Maja 
Szelc, Rafał Stryczniewicz, Tomasz Kędra

Kategoria III - gimnazja
Miejsce I - Anna Kmonk, Monika Mazur
Miejsce II - Emilia Szarota
Miejsce III - Michał Stryczniewicz, Ja-
goda Soboń
Wyróżnienie Kinga Wróbel, Katarzyna 
Makoś
Kategoria IV - szkoły ponadgimna-
zjalne
Miejsce I - Magdalena Klimkiewicz
Miejsce II - Klaudia Dereniowska, Joan-
na Jabłońska
Miejsce III - Gabriela Lipka, Monika 
Szufnarowska
Wyróżnienia - Aleksandra Dyl, Kamila 
Macieik, Natalia Wałaha

XXII KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK POGRANICZA (28.01)
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Centrum Kultury KSK w Koszycach na 
Słowacji zaprosiło 30 stycznia miłośni-
ków sztuki na wernisaż wystawy foto-
grafii i malarstwa „Na gotyckiej drodze”. 
Wystawa prezentuje prace powstałe pod-
czas dwóch międzynarodowych plene-
rów promujących program Kraj koszycki 
Terra Incognita, ukazujący dziedzictwo 
i bogactwo naturalne tematycznie zwią-
zane z gotyckim szlakiem leżącym w tym 
regionie. 
We wrześniu 2012 roku, odbyły się 
trzydniowe międzynarodowe plenery, 
z udziałem artystów polskich, słowackich 
i węgierskich. Powstało wiele obrazów 
malowniczej okolicy z oznakami nadcho-
dzącej kolorowej jesieni. Uczestnicy pra-
cowali z dużym zaangażowa-
niem i entuzjazmem, doceniając 
obecność i wskazówki profesjo-
nalne takich artystów jak Kvo-
riak Paul i Andy Gore z Koszyc. 
Odwiedzający wystawę będą 
mogli zobaczyć 24 dzieła po-
chodzące z tych plenerów. 
W październiku Centrum Kul-
tury KSK zorganizowało także 
plener dla fotografów amatorów. 
W imprezie wzięło udział 16 
fotografów ze Słowacji, Polski 
oraz Ukrainy. Punktem wyjścia 
była miejscowość Ves, gdzie 
uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję 
robić zdjęcia z najwyższej wieży kościel-

nej na Słowacji. Twórcza atmosfera, dzie-
lenie się doświadczeniem w fotografii, 
analiza prac, wrażenia z odwiedzanych 
miejsc wzbogaciły wszystkich. Atmosfe-
rę jesiennej przyrody, zabytki, pierwsze 
płatki śniegu można obejrzeć na ponad 60 
zdjęciach wyeksponowanych w Centrum 
Kultury w Koszycach do 22 lutego 2013 
roku. W późniejszym terminie pokazane 
zostaną w Miszkolcu na Węgrzech oraz 
Krośnie. 
W plenerach udział wzięły Katarzyna 
Markowicz i Magdalena Zajdel z Otwar-
tej Pracowni oraz Marzena Trygar i Ma-
riusz Kasza z Fotoklubu RCKP w Kroś-
nie.

WaT.

Malarze i fotograficy „Na gotyckiej drodze”

Wywiad z Marzeną Trygar przeprowadza Urszula 
Zomerska-Sabados.  fot. W. Turek

Organizacja ta działa na terenie Słowacji. 
Jak nadmienia Urszula Zomerska-Sza-
bados, prezeska oddziału koszyckiego, 
wiele osób ciekawych jest naszej kul-
tury, zwyczajów i obrzędów. Pierwsze 

stowarzyszenie powstało w Bratysła-
wie, później tworzono regionalne kluby 
w Żylinie, Trnavie, Koszycach. W tym 
okresie organizowane były dziecięce 
imprezy typu workshop oraz Dni Kul-

STOWARZYSZENIE POLAKÓW I ICH PRZYJACIÓŁ
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tury Polskiej, które nadal cieszą sie du-
żym zainteresowaniem. Prezentowane są 
wówczas wystawy malarstwa, fotografii, 
występują zespoły i teatry z Polski. Jedną 
z form działalności jest opieka nad dzieć-
mi i młodzieżą plastycznie uzdolnioną. 
Zajęcia prowadzone są tak, aby uczestni-
cy prócz pracy artystycznej mieli czas na 
zabawę i rozrywkę.
Ponieważ w tym roku Koszyce będą eu-
ropejską stolicą kultury planuje się zorga-
nizowanie koncertu dla uczczenia pamię-
ci Czesława Niemena, z którym Urszula 
Zomerska-Szabados 
uczyła się w szko-
le muzycznej we 
Wrzeszczu. Uważa, 
że byłby to dobry 
polski akcent, po-
nieważ artysta jest 
znany i ceniony na 
Słowacji.
Organizacja nie po-
siada własnego lo-
kalu, a działalność 
prowadzona jest 
w pomieszczeniu udostępnionym przez 
muzeum. Na wiele wsparcia liczyć może 
ze strony Konrada Szenfelda, Polaka 
z Krakowa, właściciela restauracji „Miód 
Malina”. Jest on sponsorem i współorga-
nizatorem wielu przedsięwzięć.
W Koszycach w ramach Radia Regina 
funkcjonuje także radio polskie. Jego 
celem jest przekazywanie informacji 
związanych z regionem i informowanie 
słuchaczy o wszelkich poczynaniach Po-
laków. W programie rozgłośni jest dużo 
publicystyki oraz kilka audycji poświę-
conych sztuce. Redaktorką tego wydania 
jest Urszula Zomerska-Szabados, która 
współpracuje również z miejscową tele-
wizją. 

Polacy stanowią na Słowacji mniejszość 
liczącą ok. 4 tysięcy osób i zaznaczyć 
trzeba, że są bardzo rozproszeni. Ich 
działalność w stowarzyszeniu finanso-
wana jest z dotacji państwowych. Z tych 
pieniędzy organizowane są m.in. szkółki 
polskie i koncerty organowe w Nitrze. 
Ale jak zwykle tych pieniędzy nie jest za 
wiele. 
Kiedy wróciłem z Koszyc, w Internecie 
ukazała się następująca informacja PAP. 
Otóż dotacje dla polskiej mniejszości na-
rodowej na Słowacji zostaną w tym roku 

obcięte o połowę, 
do kwoty 40 tysię-
cy euro. Jak po-
wiadomiły media 
i działacze polonij-
ni, propozycję prze-
głosowała, wbrew 
protestom Polaków, 
Rada ds. Mniejszo-
ści Narodowych. 
O ostatecznym 
rozdziale dotacji 
rozstrzygnie szef 

kancelarii Urzędu Rady Ministrów Igor 
Federicz. Na oficjalny list Polaków kan-
celaria odpowiedziała, że będzie się on 
kierował propozycją Rady. Kontrower-
syjny projekt podziału środków, opra-
cowany przez szefa rady, pełnomocnika 
rządu ds. mniejszości Laszlo Nagya, 
przewiduje obniżenie w stosunku do ub. 
roku dofinansowania działalności dla 10 
mniejszości narodowych na Słowacji z 4 
mln 500 tys. euro do 4 mln 250 tys. euro. 
Projekt przewiduje jednocześnie pod-
wyżkę dotacji dla mniejszości węgier-
skiej i romskiej.

Wacław Turek
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Ewelina Moskal – sopranistka, współ-
pracuje na stałe z operą w Hamburgu, 
urodziła się w 1983 roku w Krośnie 
i tutaj stawiała swoje pierwsze sce-
niczne kroki.
Od zawsze śpiewaliśmy i muzykowaliśmy 
w moim rodzinnym domu. Pewnego razu 
mama, która była wówczas dyrektorem 
CKU w Krośnie, uznała, że mój głos jest 
na tyle ciekawy, że należy go kształcić. 
Zaczęła szukać odpowiedniej osoby. 
Tą osobą była, nieżyjąca już Jadwiga 
Kądzielewska - Ruselewicz, śpiewaczka 
(sopran koloraturowy), wieloletni peda-
gog w krośnieńskim liceum, popular-
nym „Koperniku”, osoba bardzo zasłu-
żona na polu kultury muzycznej Krosna. 
Jako 12- letnia dziewczynka występo-
wałam w Biurze Wystaw Artystycznych 
i ówczesnym Krośnieńskim Domu Kul-
tury, obecnie Regionalnym Centrum 
Kultur Pogranicza. Wtedy moim wiel-
kim przebojem była „Kukułeczka kuka, 
chłopiec panny szuka...”, a teraz aria 
Lauretty „O mio babbino caro” Giaco-
mo Pucciniego. To właśnie krośnieńska 
publiczność nagradzając moje występy 
brawami i bisami przekonała mnie, że 
powinnam kształcić swój głos – wspomi-
na Ewelina Moskal.
Zaczęła jeździć z mamą na przesłucha-
nia m.in. do Włodzimierza Korcza i prof. 
Ryszarda Karczykowskiego, którzy wy-
soko ocenili jej głos i jednoznacznie 
uznali, że należy go kształcić w kierun-
ku operowym, a ze względu na młody 
wiek (14 lat) rozwijać się muzycznie. 
W 1998 roku rozpoczęła naukę w I Lice-
um Ogólnokształcącym im. M. Koper-
nika, a rok później w Szkole Muzycznej 
I stopnia w Krośnie w klasie fortepianu. 
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Y „Złoty Słowik” z Krosna

Nauczyciel tejże szkoły, Aleksander 
Sieczkowski nauczył ją podstaw mu-
zycznych, które pozwoliły w przyszłości 
przetrwać trudy studiów muzycznych 
i śpiewać koncerty muzyki współczes-
nej, wymagającej niezwykle dobrego 
słuchu wykształconego na początku na-
uki.
Zawsze chętnie brałam udział we wszyst-
kich koncertach poświęconych uroczy-
stościom narodowym. Tańczyłam rów-
nież w klubie tanecznym „Gracja” pro-
wadzonym przez Andrzeja Orszulaka, co 
bardzo pomogło mi w późniejszej pracy 
artystycznej. Zwłaszcza przy współpra-
cy z reżyserem Januszem Józefowiczem, 
który przy produkcji „Zemsty nietope-
rza” często wymagał ode mnie bardziej 
umiejętności tanecznych niż wokalnych. 
Po zdaniu matury kontynuowała edu-
kację muzyczną na wydziale Wokal-
no - Aktorskim Akademii Muzycznej 
w Krakowie (lata 2002 – 2007). Z Kros-
na wyjeżdżała z wyróżnieniem  - Brązo-
wym Medalem Kopernikańskim przy-
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znawanym uczniom rozsławiającym 
i przynoszących chlubę szkole.
W 2003 roku zajęła I miejsce w uczelnia-
nym Konkursie Pieśni Polskiej w Krako-
wie,  a w 2004 roku zdobyła III miejsce 
i nagrodę Opery Krakowskiej w Kon-
kursie Operetkowo-Musicalowym im. 
Ireny Borowickiej w Krakowie. Na trze-
cim roku studiów zadebiutowała na de-
skach Teatru im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie w roli Adeli w „Zemście 
Nietoperza“ J. Straussa (produkcja Ope-
ry Krakowskiej w reżyserii Janusza Jó-
zefowicza). 
Ciekawym doświadczeniem scenicznym, 
jak sama mówi, była współpraca z reży-
serem Jerzym Gruzą w letnim, opero-
wym projekcie festiwalowym „Gianni 
Schicchi” G. Puccini, gdzie zaśpiewała 
rolę słodkiej córeczki o imieniu Lauretta.
Rok 2005 to udział w koncertach w ra-
mach prezentacji kulturalno - artystycz-
nej Polski podczas EXPO 2005 w Na-
goja w Japonii. Kolejne lata przynoszą 
wyjazdy i sukcesy m.in. trasę koncertów 
operetkowo-musicalowych po Finlandii 
wraz z „Młodzieżową Orkiestrą Straus-
sowską” pod dyrekcją Gustawa Gabora 
czy recital wokalny na XII Wielkim Balu 
Krakowa w Chicago/ USA (2008) oraz 
zwycięstwo w Konkursie Pieśni „Tit 
Kussik Competition” w Estonii (2012)
W Polsce niezmiernie trudno jest dostać 
się młodemu śpiewakowi do opery, dla-
tego Ewelina spróbowała w Niemczech. 
Udało się już na trzecim przesłuchaniu, 
efektem był kontrakt. Została wyłoniona 
jako jedyna, spośród ponad 120 śpiewa-
ków. Artystka od 2010 roku współpracu-
je na stałe z operą w Hamburgu - Junges 
Musik Theater in Hamburg OPERN-
LOFT i śpiewa m.in. takie role jak: Zu-
zanna w „Weselu Figara“ W.A. Mozarta, 

Seleuce w „Tolomeo” Haendla czy Leila/
Nadin w „Poławiaczach pereł” G. Bize-
ta. Popularne są również cykle teatral-
no - muzycznych spektakli pod tytułem 
„Sängerkrieg” czyli „Bitwa śpiewaków”, 
gdzie artystka umiejętnie wciela się 
w barwne postacie operowe. 
Młoda artystka prowadzi w Niemczech 
także ożywioną działalność koncertową. 
Śpiewa dużo polskiej muzyki, głównie 
F. Chopina, H. Wieniawskiego, H.M. 
Góreckiego czy St. Niewiadomskiego. 
Jednak największą popularnością wśród 
niemieckiej publiczności cieszy się pieśń 
Witolda Lutosławskiego do słów Julia-
na Tuwima „Słowik”. Stąd przydomek 
artystyczny wybrany przez niemiecką 
publiczność „Złoty Słowik”.
Aktualnie śpiewa z powodzeniem rów-
nież w drugim hamburskim teatrze mu-
zycznym „Opernfactory”. 
Wykształceniu zdobytemu w Krośnie za-
wdzięczam szacunek do literatury. Po-
zwala mi świetnie zrozumieć śpiewane 
pieśni, a tym samym zdobywać nagrody 
w konkursach. To, czego się nauczyłam 
wcześniej daje mi naturalność i swobo-
dę ruchu na scenie, co bardzo podoba 
się niemieckiej publiczność. Z aplauzem 
przyjmuje słowiańskie poczucie estetyki 
muzycznej. Krosno i jego atmosfera dały 
mi też patriotyczne wychowanie oraz 
ogromny szacunek i przywiązanie do 
polskości.
Pomimo, że na stałe mieszka w Niem-
czech, stara się nie zapominać o Kroś-
nie. W ubiegłym roku wystąpiła podczas 
sierpniowego Wieczoru operetkowo 
- operowego zorganizowanego przez 
Krośnieńskie Towarzystwo Muzycz-
ne na Rynku Starego Miasta. Solo za-
śpiewała arię Lauretty „O mio babbino 
caro...” Pucciniego i arię Krysi z ope-
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retki „Ptasznik z Tyrolu” Karla Zellera. 
Wystąpiła także w duetach z Witoldem 
Wroną – tenor i Leopoldem Stawarzem 
– baryton. Licznie zgromadzona pub-
liczność zgotowała im ogromny aplauz. 
Wysoka klasa wokalna, wyrafinowany 
smak artystyczny, pełne zaangażowania 
emocjonalnego interpretacje wykony-

wanych utworów sprawiają, że występy 
artystki cieszą się dużą popularnością. 
Młoda sopranistka ma na swoim koncie 
koncerty w Japonii, Stanach Zjednoczo-
nych, Francji, Niemczech, Austrii, Fin-
landii… A wszystko jeszcze przed nią.

Anna Bryła

Kto szuka Cię, już znalazł Ciebie... 
Leopold Staff 

Julian Tuwim, jedno z najświetniejszych 
i najgłośniejszych nazwisk poetyckich 
pierwszych lat niepodległości, wymie-
niane nieodmiennie obok Jana Lechonia, 
Kazimierza Wierzyńskiego, Jarosława 
Iwaszkiewicza i Antoniego Słonimskie-
go. To oni, wielka piątka Skamandra, 
określili charakter polskiej poezji po wie-
kowej niewoli i zdobyli niebywałe uzna-
nie najszerszych rzesz czytelników. Po 
latach prof. Artur Hutnikiewicz nazwał 
ich „beatlesami polskiej poezji”. Z całej 
piątki właśnie Tuwim uchodził za praw-
dziwego rewelatora nowej sztuki. Po 

jego śmierci Jan Lechoń napisał w swo-
im emigracyjnym Dzienniku: „Wszyscy, 
którzy po nim przyszli, i wielu jego ró-
wieśników powinno powiedzieć teraz: 
»My wszyscy z niego«. Jak romantycy 
Szekspira i Byrona, tak on przełożył na 
polski Whitmana, rosyjskich demoni-
stów i Rimbauda, i jeden jedyny, nie ze-
starzawszy się nigdy, nie popadł w żadną 
fałszywą nowość – zawsze naprawdę 
nowy – prawdziwością swej poezji, 
świeżością słów, do których głębi do-
drapywał się nieprześcignionym przez 
nikogo instynktem.” Zdaniem zaś Tade-
usza Raabe, pomysłodawcy słynnej ka-
wiarni „Pod Pikadorem”, gdzie narodziła 
się sława młodych poetów, już pierwszy 

W wiecznej rozmowie z duszą ...

Poławiacze pereł - G. Bizet, z lewej Ewelina Moskal
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wieczór przyniósł Tuwimowi „rozgłos, 
mnóstwo propozycji wydawniczych, 
a przede wszystkim – oszałamiającą po-
czytność, nie mającą chyba precedensu 
od blisko stu lat, od wileńskiego debiutu 
Mickiewicza”
O głębokim zanurzeniu rodziny Tuwi-
mów w polszczyznę świadczy najlepiej 
fakt, że także siostra poety, Irena, ma 
swoje miejsce w naszej literaturze, za-
równo jako autorka utworów oryginal-
nych, jak i znakomita tłumaczka z wielu 
języków, w tym nieśmiertelnego Kubusia 
Puchatka. To właśnie jej wspomnieniom 
(przeżyła brata o ponad trzydzieści lat!) 
zawdzięczamy wiele szczegółów na te-
mat atmosfery ich łódzkiego domu. Pisa-
ła m.in.
„W dzieciństwie nigdy nie mieliśmy cho-
inki. I nagle któregoś Bożego Narodzenia 
(a Julek był już wtedy uczniem siódmej 
czy ósmej klasy gimnazjum) zjawiło się 
u nas pięknie przystrojone drzewko. Spra-
wił mi je Julek za pierwsze pieniądze, 
które zarobił jako korepetytor w pewnym 
zamożnym fabrykanckim domu. Cho-
inka była obwieszona od góry do dołu 
najwymyślniejszymi ozdobami, jakie 
tylko można było w Łodzi dostać. Byłam 
olśniona, a domownicy trochę zdziwieni, 
ponieważ nie byłam wtedy dzieckiem, 
tylko sporą pensjonarką z długim warko-
czem. To zdarzenie, na pozór błahe, głę-
boko zapadło mi w pamięć. Uważam je 
za bardzo znamienne. Była w tym spóź-
niona rekompensata za wszystkie minio-
ne bezchoinkowe Boże Narodzenia.” 
Z tymi najgłębiej wpisanymi w chrześ-
cijańską tradycję świętami związany jest 
też jeden z ostatnich, jakże wymownych 
epizodów z życia Tuwima. Poeta, we-
dług świadectwa tych, którzy towarzy-
szyli mu w ostatnich dniach przed nagłą 

śmiercią w zakopiańskiej „Halamie”, 
był wyjątkowo niespokojny. „Jednakże 
te chwile niepokoju i chmurnego zamy-
ślenia – wspominał Eugeniusz Żytomir-
ski – szybko się rozpływały w dziecięcej 
jakby radości, z jaką śledził Tuwim przy-
gotowania do wigilijnej wieczerzy. Inte-
resowało go, czy jest pod obrusem siano, 
klasnął w dłonie na widok wnoszonych 
do jadalni opłatków, wybiegał co chwila 
do oszklonego z kilku stron hallu i chciał 
koniecznie dojrzeć na niebie pierwszą 
gwiazdę. 
– Ja już mam taki zwyczaj! – tłumaczył. 
– Zawsze wypatruję w wigilijny wieczór 
pierwszej gwiazdki. Od dzieciństwa. Za-
wsze i wszędzie... 
A potem śmiał się i jakby zawstydzony 
dodawał z rozbrajającą prostotą: 
Bo chociaż jestem Żyd – jestem przecież 
Polak.” 
Powróciwszy do ojczyzny, Kazimiera 
Iłłakowiczówna kontynuowała swoistą 
opiekę nad „bratem Tuwimem”. Kie-
dy poeta ciężko zachorował i omal nie 
umarł w 1949 roku, „..w Poznaniu – jak 
czytamy w jej wspomnieniu – odprawio-
no wtedy w Sacré Coeur mszę na jego in-
tencję. Nie chciałabym nikogo gorszyć – 
dodawała autorka, bo było to wszak jesz-
cze przed Soborem Watykańskim – ani 
braci w wierze, ani braci w niewierze, ale 
istotnie mszę na intencję wyzdrowienia 
Tuwima, oczywiście bez jego wiedzy.” 
Potem, „przez lojalność”, napisała o tym 
do niego. Otrzymała w odpowiedzi bar-
dzo serdeczny list: 
„Najdroższa Iłło, 
dziękuję za modlitwę – największy chy-
ba dowód przyjaźni, jaki istnieć może. 
Słowa »dziękuję« nie zaopatruję w żad-
ne przysłówki, bo by ich nie starczyło. 
Modlitwa, moja kochana, poskutkowała. 
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Byłem półtora nogą na tamtym świecie... 
i ze wszystkiego zwycięsko wyszedłem... 
zabieg operacyjny usunął samo źródło 
choroby, która mnie przez długie lata tra-
piła. Słowa wielkiej miłości i dozgonnej 
przyjaźni 

Julian Tuwim.” 
Julian Tuwim napisał wiele wierszy o du-
szy; utożsamiał ją z tym, co w człowieku 
najbardziej tajemnicze, ale i stałe zara-
zem: „Niech życie moje zwie się: wiecz-
na zmienność / W wiecznej jedności na 
duszy cokole.” W wierszu Mędrkom wy-
znał, iż „w wiecznej rozmowie z duszą 
pędzi ciche życie”, a śmierć – jak czyta-
my w innym miejscu – przyjdzie, kiedy 
„wygaśnie Płomień Święty w umęczonej 
duszy”.
Ze swego łódzkiego dzieciństwa i mło-
dości poeta zapamiętał także obrazy zu-
pełnie inne, iście apokaliptyczne, które 
znamy choćby z wielkiej powieści Wła-
dysława Stanisława Reymonta Ziemia 
obiecana. Dlatego w przypadku nawet 
najbardziej brutalnych wierszy nie moż-
na mówić jedynie o chęci epatowania 
odbiorców, tym bardziej, że także wśród 
największej człowieczej nędzy, wśród 
„zbirów, katów, wyrzutków, wisielców, 

prostytutek, syfilityków, nożowników, 
łotrów, złodziei, chlaczy wódki”, potrafił 
dostrzec Chrystusa, jak w głośnym wier-
szu Chrystus miasta. Przejmującą puentę 
tego wiersza nie sposób przyjąć inaczej, 
niż w najgłębszym milczeniu: 

Podeszła Magdalena: 
Poznała, powiedziała... 
 Płakał... 
Ucichło. Coś szeptali. 
Na ziemię padli. Płakali. 

Na tym tle nawet wielokrotnie przywoły-
wany tu wiersz Chrystusie... może wydać 
się jedynie pięknie ułożonymi słowami, 
chociaż z całą pewnością byłaby to oce-
na zbyt surowa. Julian Tuwim, jak każdy 
wielki poeta, ukazał w swojej twórczo-
ści pełną gamę człowieczych doświad-
czeń – od rajskich obrazów dzieciństwa 
po grozę zła i występku. Nigdy wszakże 
nie pozwolił, by te ostatnie zdominowały 
jego poezję. Do końca zachował – jakby 
powiedział ks. Jan Twardowski – „dzie-
ciństwo oczu, spojrzenia, uśmiechu”.

Waldemar Smaszcz
Skrót materiału dokonany za zgodą autora

Większość pierwszych wierszy trafia do 
szuflady. Lecz pisanie to niekiedy prze-
jaw tęsknoty za drugim człowiekiem, 
rozmową z nim i próbą poradzenia so-
bie z samotnością. Ale szuflada toleruje 
naszą nieśmiałość, nie zadaje pytań, nie 
krytykuje, także nie chwali – z pochwa-
łami w gruncie rzeczy też nie radzimy 
sobie najlepiej. 
Znany i ceniony poeta, autor tekstów 
piosenek -Adam Ziemian, kiedy święto-
wał 40-lecie pracy twórczej powiedział, 

że prawdziwym poetą poczuł się, kiedy 
zaczęto drukować jego wiersze. Podob-
nie jest z momentem, w którym tekst 
warto komuś pokazać. Konfrontacja ze 
słuchaczem, czytelnikiem zawsze jest 
pouczającym doświadczeniem. Pewne 
jest jednak, że nie krytykuje się tylko 
tego, kto nic nie robi.
A jak to bywało u poetów z naszego 
podwórka? Również większość z nas 
ukrywała pierwsze wiersze przed czy-
telnikami. Kiedy szuflady udostępniły 

Poeci słowem zapalają znicz
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swoje strofy, otworzyły się na świat. Tak, 
na świat bo ostatni czas to potwierdził. 
Ukazujący się w Bostonie, a dostępny na 
rynku amerykańskim dwutygodnik Bia-
ły Orzeł zapoznał czytelników z twór-
czością Janka Tulika. Grudniowy numer 
Krynicy, pisma mniejszości polskiej na 
Ukrainie zamieścił „Śniegiem przypró-
szone” wiersze członków rzeszowskiego 
oddziału ZLP oraz Klubu Literackiego 
RCKP (s. Dawidy Ryll, Haliny Kurek, 
Jana Tulika, Zdzisława Pękalskiego, 
Tadeusza Wojnara, Jana Belcika, Bro-
nisławy Betlej, Marka Petrykowskiego 
i Wacława Turka). Zdzisława Górska 
w strzyżowskim miesięczniku Waga 
i Miecz zaprezentowała wiersze kroś-
nieńskich twórców. Nieregularne Re-
gionalne Pismo Literackie Ulotna Prze-
strzeń z Wołczyna wydrukowało artykuł 
na temat naszej działalności poetyckiej. 
W grudniowym numerze Nasz Dom 
Rzeszów znajdziemy wiersze M. Petry-
kowskiego, który w zeszłym roku de-
biutował tomikiem „Cytrynowo”. Warto 
zatem otworzyć szuflady, by sprawdziło 

się to o czym napisał anonimowy autor:  
Poeci słowem zapalają znicz / by świecił 
po wieczność pokonując / pamięć i praw-
dę i żal z grudą / pogrzebanego jutra / 
bez możliwości rozkwitu magnolii.

Wacław Turek 

II Najazd Awangardy na Rzeszów to 
poetycko - muzyczny wieczór, podczas 
którego dwudziestu pięciu cenionych 
poetów i literatów z Podkarpacia czy-
tało swoje utwory, dając publiczności 
możliwość i okazję do literackiej dys-
kusji. Teatr im. Wandy Siemaszkowej 
podejmując tę inicjatywę, we współpra-
cy z Klubem Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich, Związkiem Literatów Polskich 
oraz Sekcją Twórczości Literackiej Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, 8 lutego 2013 
roku zorganizował II Najazd Awangar-
dy na Rzeszów. Towarzyszył on Bziko-

II Najazd Awangardy – Rzeszów 2013

W
iersze czyta M

arek Petrykow
ski, w głębi 

Stanisław
 D

łuski, prow
adzący spotkanie. Fot. W

. Turek
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wi Totalnemu!, czyli 20 Rzeszowskim 
Spotkaniom Karnawałowym. Środowi-
sko krośnieńskie reprezentowali człon-
kowie Klubu Literackiego Regionalnego 
Centrum Kultur Pogranicza: Jan Belcik, 
Marek Petrykowski i Wacław Turek. Or-

ganizatorzy wyrażali chęć kontynuacji 
tej imprezy podkreślając, że nie powinna 
zniknąć z kulturalnej mapy Rzeszowa.

WaT.

22 stycznia br., w 150. rocznicę wybuchu 
Powstania Styczniowego, spora grupa 
krośnian przybyła po południu na Stary 
Cmentarz, aby zamanifestować swą pa-
mięć i godnie oddać należny hołd uczest-
nikom wolnościowego zrywu, zwłaszcza 
rodakom związanym z Krosnem i jego 
okolicami. Zgodnie z ponad stuletnią tra-
dycją, uroczystość zorganizowana przez 
Prezydenta Miasta Krosna, Stowarzy-
szenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej 
i Komitet Ratowania Starego Cmentarza 
w Krośnie rozpoczęła się przy pomniku-
-obelisku, miejscu szczególnej pamięci, 
troski i szacunku. Tę umowną enklawę, 
nigdy nie mającą charakteru wydzielonej 

kwatery, już cztery pokolenia krośnian 
uznają za styczniowe campo santo. 
W jego bezpośrednim sąsiedztwie po-
chowani zostali insurgenci Jan Nepomu-
cen Gniewosz (1892), Jan Grabowski 
(1906), Feliks Machinko (1906; obecnie 
grób przeniesiony na Cmentarz Komu-
nalny) i Franciszek Bernard (1907), 
zaś w związku z aktualną rocznicą na-
grobkiem symbolicznym upamiętnio-
ny został także Robert Jan Dembow-
ski (1865), rodowity krośnianin, który 
wzięty przez Rosjan do niewoli zmarł 
na Syberii. Natomiast w różnych miej-
scach spoczywają na cmentarzu kolejni 
weterani lub osoby działające na rzecz 
powstania, których mogił nie zatarł czas: 
Walery Kozłowski (1895), August Le-
wakowski (1891), Dionizy Mazurkie-
wicz (1902), Stefan Ludwik Tekielski 
(1892), Jan Wain (1901).
Po okolicznościowych przemówieniach 
i modlitwie Anioł Pański, przedsta-
wiciele władz samorządowych miasta 
i powiatu krośnieńskiego, delegacje Sto-
warzyszenia, Komitetu, służb munduro-
wych, młodzieży szkolnej, organizacji 
i mieszkańców miasta złożyły kwiaty 
i zapaliły znicze przed pomnikiem oraz 
na mogiłach powstańców. 
Tego dnia wieczorem w bazylice kole-
giackiej odprawiona została Msza św. 
w intencji powstańców. Przewodniczył 
jej ks. prał. Karol Bryś, dziekan deka-
natu Krosno I i proboszcz parafii, który 

PAMIĘĆ I HOŁD POWSTAŃCOM Z 1863 ROKU

Wartę honorową przy pomniku-obelisku zaciąg-
nęła Straż Miejska. Fot. Tadeusz Łopatkiewicz



WIECZORY KARNAWAŁOWE W RCKP 
fot. P.Matelowski, W.Turek
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Z NADZIEJĄ 
W KOLEJNY ROK 
- KONCERT STUDIA 
PIOSENKI SWING 
fot. P. Matelowski



WALENTYNKI W RCKP 
- REWIA KIESZONKOWA 
RÓŻOWE KONIE

fot. W.Turek
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wygłosił homilię oraz poświęcił pa-
miątkową tablicę. Kaznodzieja podkre-
ślił głęboko patriotyczną postawę, jaką 
okazał gen. Romuald Traugutt, ostatni 
dyktator Powstania oraz przedstawicie-
le Kościoła katolickiego uczestniczący 
w wydarzeniach sprzed półtora wieku 
(św. abp Zygmunt Szczęsny Feliński, św. 
Brat Albert Chmielowski, św. ks. Ra-
fał Kalinowski, św. bp Józef Sebastian 
Pelczar, ks. Stanisław Brzóska). Akcen-
tując, jak wielką cenę ma wolność Oj-
czyzny, okupiona cierpieniem i śmiercią 
tysięcy rodaków, powiedział: – Zawsze 
winniśmy się starać, aby wolności tej nie 
poniewierać, a tablica w bazylice niech 
będzie znakiem pamięci, który chcemy 
przenieść i przekazać przyszłym pokole-
niom. Niech w niej trwa pamięć o miło-
ści do Boga, Człowieka i Ojczyzny.
Zgodnie ze znaną od wieków, a spopula-
ryzowaną w XX stuleciu, dewizą BÓG 
+ HONOR + OJCZYZNA, za którą sto-
ją długie dzieje naszych sił zbrojnych, 
w tym również lata 1863-1864, powstań-
cy, pokładając ufność w Bogu, nadzieję 
w pomoc Królowej Polski oraz kierując 
się honorem, ofiarnie poszli do boju. De-
wizę tę wraz z rocznicową inskrypcją 
wyryto na pamiątkowej płycie z czar-
nego marmuru, której wmurowanie na 
filarze bazyliki zainicjowało Stowarzy-
szenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. 
W końcowej części liturgii reprezen-
tanci miejscowej młodzieży z I LO 
im. M. Kopernika i Katolickiego LO 
odczytali imiona i nazwiska 63. insur-
gentów związanych z Krosnem i wielu 
okolicznymi miejscowościami, którym 
poświęcono tablicę. Uroczystego aktu 
jej odsłonięcia w obecności Prezydenta 
Miasta Krosna i Wicestarosty Krośnień-
skiego dokonały – Barbara Szergiel, 

wnuczka rannego w bitwie pod Chruśli-
ną (30 V 1863) gimnazjalisty Dionizego 
Mazurkiewicza oraz Janina Prajsnar, 
prawnuczka powstańca Józefa Ligęzy. 
Dr med. D. Mazurkiewicz, osiedliwszy 
się w Krośnie po powstaniu, był przez 
33 lata (1869-1902) cenionym lekarzem 
miejskim, z czasem także sądowym i ko-
lejowym oraz społecznikiem i filantro-
pem. Natomiast miejscowy rzemieślnik 
rodowity krośnianin J. Ligęza to krawiec 
z zawodu, który na przełomie XIX i XX 
w. przez dłuższy czas pełnił obowiązki 
cechmistrza cechu krawieckiego; zmarł 
w 1927 r. i z honorami wojskowymi po-
chowano go na Cmentarzu Komunalnym 
(znicze na jego grobie i na grobach tam 
spoczywających powstańców zapalono 
przed południem).
Po poświęceniu tablicy – przy której 
wartę honorową pełnili harcerze – wła-
dze samorządowe miasta i powiatu kroś-
nieńskiego, organizatorzy i delegacja 
krośnieńskiego Oddziału Związku Sy-
biraków złożyli pod nią wiązanki z ży-
wych kwiatów. Końcowym akcentem 
uroczystości były hymn Boże, coś Pol-
skę, kolęda Bóg się rodzi, a także pieśń 
powstańcza Hej, strzelcy wraz, nad nami 
orzeł biały… w wykonaniu Chóru Mie-
szanego „ECHO” w Krośnie (dyr. Ma-
riola Rybczak). Uczestnikom obchodu 
wręczono okolicznościową pamiątkę 
w postaci reprodukcji kartki pocztowej 
(z ok. 1907). Widokówka przedstawia 
pomnik-obelisk na Starym Cmentarzu, 
wzniesiony ku czci poległych powstań-
ców (1903). Edycją tą Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Krośnieńskiej upa-
miętniło 150. rocznicę wybuchu Powsta-
nia Styczniowego.

Andrzej Kosiek
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Zmęczenie

w naszą pościel
wkradła się szarość
nie topniejemy już
od wzburzonej krwi
świt budzi nas bezgłosem

zmęczenie nazbyt odurza
aby krzyknąć
że wietrzne dzwonki w chmurach
zwiastują łabędzi śpiew
na tę sama nutę

Wyjść na prostą

co bolało przebolałam dawno
roztarłam na miazgę
ciernie w błękicie
i zapisany mur

nie potrzebuję już
własnych prochów na przetrwanie
w nich umilkła
walka z wiatrakami

wyjść na prostą
nie jest takie proste

Czysta księga

otworzyłaś przede mną
czystą księgę

na próżno kartkowałam
by znaleźć choć jeden
pomocny wers
by wykreślić błędy z przeszłości
rozpoznać
drogowskazy w przyszłość

niezapisane strony
dzień po dniu

w sobie odkrywam

Znajdź mnie

znajdź mnie
jak czasami
znajdujesz marny grosz
pod topniejącym śniegiem
i nie rozglądaj się
jakbyś chciał litościwie
złożyć ofiarę

zamknij go w dłoni
by nie spłynął kroplą słońca

Marta Świderska - Pelinko zajmuje się krytyką literacką. Od 
2006 roku tłumaczy teksty literackie z języka słowackiego na pol-
ski. W 2003 roku została przyjęta do Związku Literatów Polskich. 
W rzeszowskim Oddziale ZLP pełniła kolejno funkcję sekretarza 
i wiceprezesa. Obecnie jest jego prezesem. Opublikowała: Zatrzy-
many czas (1996), W labiryncie bólu (2003), Tułaczy smak edenu 
(2007) – powieść ta ukazała się w tłumaczeniu na język słowacki 
w 2010 roku, Za drzwiami deszczu (2010). Poezja i fragment prozy 

w przekładzie na języki: angielski, słowacki, ukraiński, bułgarski, gruziński i serb-
ski. Literacka Nagroda I stopnia Prezydenta i Rady Miasta Rzeszowa 2007 za cało-
kształt twórczości literackiej, Literacka Nagroda Marszałka i Zarządu województwa 
Podkarpackiego 2009 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechnianie i ochronę kultury.
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Cztery pory

podczas spaceru
czterema porami roku
mówisz o trawach
co spłonęły wiosną
smakujesz konfitur
pękatych od lata
zawieszasz przeszłość tam
gdzie w plastrach jesienny miód
i schronienie
za oknem z freskami
nie zauważasz
że podczas spaceru
czterema porami roku
każdy przemierza
inny kontynent

Jest we mnie

jest we mnie akceptacja
i bunt co dojrzewa
w cichym kącie pokłosie
zasuszone łzami
i myśli w nieznane
ciekawością budzone

jest we mnie 
wiara
płochliwa i pewna
i znak zapytania
ile jest jeszcze
we mnie
mnie

Boso

pod powiekami
dojrzewa jeszcze
pokora na jutro
a ja w niepewności dzisiaj
skłaniam się
w stronę dziesięciu przykazań
i potykam
o kolejny zmierzch
minionych dni

nie wiem
co kiedyś przyniesie
okamgnienie
na wskroś udręczy
czy uświadomi
że nie przekroczę
boso
progu nocy?

Pytam

żywię nadzieję
a trawi mnie jej brak

mam dar
a karmię się jego głodem

rosną we mnie uczucia
a jestem zimnym kamieniem

pytam słowika
bezgłośnie odlatuje

pytam słońca
zachodzi

 opr. W.Turek
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Krościenko Niżne – wieś lokowana 
współcześnie z Krosnem w I połowie 
XIV w. na 21 łanach zasiedlonych kmie-
ciami. Na początku XX wieku wieś zaj-
mowała ok. 11 km2 i liczyła 1827 miesz-
kańców zamieszkujących 273 domy. 
Gmina posiadała własną gospodę i muro-
wany budynek szkolny. Burmistrz Kros-
na Józef Bergman w roku 1924 rozpoczął 
procedurę przyłączenia wsi do miasta. 
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O Praktycznie nastąpiło to dopiero w 1926 
roku, gdyż mieszkańcy wsi odwoływali 
się od tej decyzji do Najwyższego Trybu-
nału Administracyjnego w Warszawie. 
Tam też nie zapadła żadna decyzja, do-
piero władze wojewódzkie rozwiązały 
zarząd gminy.
W okresie międzywojennym życie kultu-
ralne Krościenka Niżnego koncentrowa-
ło się w „Kółku”, budynku położonym po 
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lewobrzeżnej stronie Wisłoka, w pobliżu 
dzisiejszego mostu im. Władysława Fin-
dysza. Budynek „Kółka” w części piętro-
wej mieścił w przyziemiu sklep z artyku-
łami pierwszej potrzeby, na piętrze biuro, 
w części parterowej salę zabaw i wesel. 

Na zdjęciu obok „Kółka” drewniany 
dom Celnych i Kielarów. Zdjęcia wyko-
nano wiosną 1969 roku w początkowej 
fazie rozbiórki tych obiektów. 

Zbigniew Więcek
Fotografie ze zbiorów autora.

W konkursie Leśne Foto-
grafie 2012 drugą nagrodę 
zdobył Tomasz Okoniew-
ski z Korczyny za zdję-
cie „Leć, jak Adam, leć!” 
przedstawiające jelenie w 
skoku. Jedno z sześciu wy-
różnień otrzymał Antoni 
Panek z Krosna za zdjęcie 
„O wschodzie na szlaku”. 
Obydwaj są członkami Fo-
toklubu RCKP. Konkurs 
zorganizowała Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwo-
wych w Krośnie przy udziale TVP/O 
Rzeszów, Tygodnika Nowe Podkarpacie, 

Leśne Fotografie 2012

III Festiwal Piosenki Aktor-
skiej, Filmowej i Musicalowej 
Piosenka w Meloniku odbył 
się w Rzeszowie 5 lutego 2013 
w Instytucie Muzyki Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego. O laury 
w trzech kategoriach wieko-
wych walczyło 100 wykonaw-
ców z Podkarpacia. Wokaliści 
Studia Piosenki Swing z Re-
gionalnego Centrum Kultur 
Pogranicza w Krośnie wrócili 
z festiwalu z nagrodami i wy-
różnieniami. W kategorii 13-16 lat I na-
grodę zdobyła Ola Mielcarek, II nagro-
dę Michał Stryczniewicz, wyróżnienie 
otrzymała Monika Mazur. W kategorii 

Wyśpiewane nagrody

16 -19 lat III nagrodę wyśpiewała Nata-
lia Niedziela. Studiem Piosenki Swing 
kieruje od wielu lat Lucyna Durał.

opr. ab

Ola Mielcarek i Michał Stryczniewicz

Portalu Gfoto.pl i Krośnieńskiej Biblio-
teki Publicznej. 
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poświęcona jest głównie pamięci ludzi, 
którzy tworzyli historię Zakładu Urzą-
dzeń Naftowych „Naftomet” w Krośnie. 
Monografia podzielona została na pięć 
części. Pierwsza obejmuje szeroko pojęty 
zarys historii przemysłu naftowego oraz 
zarys historii Krosna jako „stolicy” pol-
skiej nafty. Część druga przedstawia hi-
storię fabryki od momentu jej powstania 
w 1920 roku aż po czasy współczesne. 
Trzecia część poświęcona jest załodze 
Naftometu. W części czwartej zawarta 
jest historia stowarzyszeń i organizacji 
działających przy zakładzie. Część pią-
ta, zawierająca osobiste wspomnienia 
pracowników jest klamrą spinającą ca-
łość publikacji. Publikacja zilustrowana 
jest zdjęciami archiwalnymi ze zbiorów 
muzealnych i prywatnych. 
Wydawnictwo RUTHENUS Rafał Barski 
Krosno 2012.

Każda z prezentowanych w tym zbiorze 
opowieści, inspirowana była rzeczywi-
stymi wydarzeniami, rozgrywającymi 
się w Rzeszowie i Bostonie. Ukazują one 
nieocenzurowany świat uczuć i emo-
cji, codziennych obserwacji i zaanga-
żowania w bieżące wypadki polityczne 
i obyczajowe kogoś, kto dysponuje tem-
peramentem dociekliwego reportażysty 
i nostalgicznego nieco liryka, a często 
także fantasty. Opowieści te nazwałbym 
przede wszystkim rejestratorem indy-
widualnego, a także w pewnej mierze, 
zbiorowego losu Polaków z czasu trans-
formacji ustrojowej, okresu bezpośred-
nio ją poprzedzającego, aż po chwilę 
obecną. Polaków częściej bywających 
niż przebywających poza granicami kra-
ju. – pisze we wstępie Jan Wolski.
Rzeszowskie Zakłady Graficzne, 2012
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BWA

Wystawa „C + S Art” oraz goście- 
stworzona z nadzieją na przekształ-
cenie się jej w cykl wystaw, organi-
zowanych na Słowacji i zagranicą - 
to artystyczny eksperyment w dzie-
dzinie aktualizowania topografii 
obszarów twórczej mentalności 
w realnej , konkretnej przestrzeni. 
Dotyczy on średniej generacji ar-
tystów, tworzących we wschodniej 
Słowacji, z centrum w Koszycach. 
Z reguły ci artyści rozpoczyna-
li  swoją działalność pod koniec lat 
80-tych, a osiągnięcia odnotowywa-
li w latach 90-tych ubiegłego stule-
cia.
Działalność ich zaowocowała wielo-
ma wspólnymi projektami. Aktualna 
wystawa grupy „C + S Art.” i przy-
jaciół jest próbą „rozgryzienia” 
problematyki obecnej sytuacji ży-
ciowej i twórczej średniej i starszej 
generacji artystów. 
Uczestniczą w tym przedsięwzię-
ciu Andrea Lipkovičová, Peter Lip-
kovič, Julia Zelená, Andrej Bandy 
Jurin, Stano Šalko, Viktor Šefčík, 
František Turcsányi, Vlado Bro-
niševský oraz jako gość polska ar-
tystka Renata Szyszlak. Niektórzy 
z nich w tej grupie znaleźli się po raz 
pierwszy. Prezentowana wystawa 
ma za cel pokazanie rozszerzonego 
obrazu działań w koszycko - preszow-
skim środowisku artystycznym. Twórcy 
podejmują się utworzenia na nowo spe-
cyficznej, wyjątkowej mapy obszarów 

1 – 28 lutego
Realne i twórcze obszary sztuki słowackiej

O
statnia w

ieczerza - S. Śalko

mentalnych aktualizowanych do nazwa-
nych lub nieokreślonych granic, a zatem 
- znacznego poszerzenia świata sztuki.

Marek Burdzy
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Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie 
poprzez plener miejski „Portret Krosna” 
realizuje ideę kształtowania świado-
mości estetycznej mieszkańców miasta 
i pomnażania zbiorów.
Miasto, w którym żyjemy reklamuje się 
hasłem „niepowtarzalne miasto w wy-
jątkowym miejscu”. Przypuszczamy, 
że to zdanie nie jest na wyrost. Wiemy 
o wielu wyjątkowych miastach – jednak 
Krosno jest jedyne w swoim rodzaju. Bo 
to ludzie stanowią o klimacie miejsca. 
Umiemy być współcześni będąc również 
miłośnikami historii i tradycji. Obraz 

miasta, które ukazuje się przyjeżdża-
jącym gościom z każdej strony - i z tej 
ciekawej i tej gorszej - jest również ka-
lejdoskopem wszystkich mieszkańców – 
i młodych, i starszych. 
Przed oczami twórców przesuwały się 
zabytki wysokiej klasy i współczesne 
budowle. Zapraszając do nas artystów 
oddaliśmy miasto pod ich życzliwą oce-
nę. Mamy nadzieję, że czas spędzony 
w twórczej atmosferze malarskiego war-
sztatu pozostanie na długo w pamięci 
każdego z nich. Mamy również nadzieję, 
że bariera językowa nie stanowiła więk-
szej przeszkody w pracy twórczej.
Wiedzą to dobrze artyści, że uczestni-
ctwo w plenerze jest spotkaniem niezwy-
kłym. Jak każdy z nas podlegają oni tym 
samym prawom fizyki. Jednak spotkanie 
artystów niesie ze sobą niezwyczajne 
wartości. Potrafią ci ludzie nawiązać ze 
sobą nić porozumienia mimo różnic wie-
ku, narodowości, płci. Każdy dzień jest 
dniem pełnym pracy twórczej, pracy nad 
kolejnymi obrazami wbrew pogodzie, 
na przekór okolicznościom, w zapamię-
taniu charakterystycznym dla pasjona-
tów. Postronni często mówią, że plener 
to czas relaksu, beztroski i zabawy. Jak 
bardzo obraża to artystów wiedzą o tym 
tylko nieliczni. 
Bo koniec końców liczy się efekt osta-
teczny – obraz, dzieło sztuki. Tak więc 
pozostaje czekać w myśl hasła „finis 
coronat opus” i po plenerze oglądać wy-
stawę. BWA organizując kolejne Mię-
dzynarodowe Plenery Malarskie „Por-
tret Krosna” stara się o systematyczne 
gromadzenie dzieł sztuki współczesnej. 

„Portret Krosna” w Preszowie
Wystawa prezentowa jest w Šarišskéj galérii w Prešovie 
od 5 lutego – 17 marca br.
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CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA

Projekt „UnderGlass” polegający na 
tworzeniu trójwymiarowego graffiti 
o powierzchni 80 m2 na podłodze ogól-
nodostępnego pomieszczenia schodów 
ruchomych krośnieńskiego Centrum 
Dziedzictwa Szkła ruszył w połowie 
grudnia 2012 r. Malowidło będzie mia-
ło formę podziemnej pracowni hutniczej 
i jest najnowszym pomysłem placówki 
na promocję tradycji i osiągnięć miasta 
w zakresie produkcji szkła. Jego auto-
rem jest krakowski artysta i architekt 
Ryszard „Ryho” Paprocki. 
Po raz pierwszy powstawanie tego typu 
dzieła może oglądać na żywo każdy – 
osobiście w Krośnie lub online (www.3d.
miastoszkla.pl). To wyjątkowa sytuacja. 
Okazuje się jednak, że nie jedyna. Cen-
trum od początku realizacji projektu za-
powiadało wzbogacenie go o dodatkowe 
elementy. Wiadomo już, że najważniej-
szym z nich będą multimedialne poka-
zy 3D. Projekcje 3D mappingu są jedną 
z najbardziej spektakularnych i widowi-
skowych odmian video artu. Zazwyczaj 
mają formę jednorazowych pokazów na 
elewacjach budynków, jednak w CDS 
technologia ta zastosowana zostanie do 
stworzenia animacji prezentowanej na 
zamienionej w obraz posadzce. Trójwy-
miarowe projekcje na trójwymiarowym 
malowidle odbywać się będą regular-

nie w sezonie zimowo-wiosennym oraz 
jesiennym. Będą pierwszym tego typu 
przedsięwzięciem na świecie! Pierwszy 
pokaz odbędzie się początkiem mar-
ca. Wówczas także malowidło „Under-
Glass” zostanie oficjalnie otwarte. Do-
kładna data zostanie opublikowana na 
stronie www.3d.miastoszkla.pl.

Dawid Iwaniec

Sztuka podwójnie trójwymiarowa

fot. Damian Krzanowski

Mamy przekonanie, że jako Galeria fi-
nansowana przez krośnieński samorząd 
jesteśmy także mecenasem sztuki. Po-
przez nasze starania miasto Krosno po-
strzegane jest nie tylko w Polsce, ale tak-
że za granicą jako roztropny przykład in-

westowania w przyszłość. Bo waluty czy 
złoto raz są tańsze, raz droższe a sztuka 
jest wiecznie cenna. 

Marek Burdzy



28 CROSCENA

7 marca br. w Muzeum Podkarpa-
ckim w Krośnie odbędzie się spotkanie 
z Krzysztofem Hejke i wernisaż wysta-
wy „Polesie – ślady, zdjęcia i pamiąt-
ki ze zbiorów prof. Krzysztofa Hejke”. 
W trakcie spotkania wyświetlony zosta-
nie białoruski film dokumentalny z 2012 
roku „Księżniczka z Leicą. Latopis 
w promieniach światła” o Zofii Chomę-
towskiej, wybitnej i jednej z najaktyw-
niejszych fotografek dwudziestolecia 
międzywojennego w Polsce. Film opo-
wiada o życiu i dokonaniach artystki, 
w tym o jej rodzinnym Polesiu. Obraz 
zrealizowany został przez Juryja Garu-
lowa, białoruskiego reżysera i operatora, 
autora szeregu dokumentów poświęco-
nych polskiemu dziedzictwu kulturowe-
mu na Białorusi. Współorganizatorem 
imprezy jest Fundacja Pomocy Polakom 
na Wschodzie.

Wystawa prezentowana od 8 lutego do 
30 kwietnia br. w Muzeum Podkar-
packim w Krośnie pochodzi ze zbiorów 
Krzysztofa Hejke. Jest profesorem sztuk 
filmowych, fotografem, operatorem, ab-
solwentem Państwowej Szkoły Filmowej 
Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi i In-
stytutu Fotograficznego w Pradze. Od 20 
lat wykłada fotografię na Wydziale Reży-
serii i Wydziale Operatorskim macierzy-
stej uczelni. Jego prace prezentowano na 
ponad 100 wystawach indywidualnych 
w kraju i za granicą. Jest również auto-
rem kilkunastu albumów.
Pierwszą część wystawy stanowi prezen-
tacja współczesnych zdjęć wykonanych 
na terenie Polesia białoruskiego przez 
Krzysztofa Hejke. Przedstawiają one 
krajobrazy i pejzaże poleskie, niszczeją-
ce zabytki kultury świeckiej i sakralnej 
oraz ludzi, często starszych i osamotnio-
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MUZEUM PODKARPACKIE

Spotkanie muzealne
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MUZEUM RZEMIOSŁA - Piwnica PodCieniami

8 – 28 lutego
5 - Edyta Dufaj, Tomasz Tajak, Dominika Jasińska,  
Magdalena Szyszlak, Joanna Florek

KROŚNIEńSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

O szóstym tomie studiów w Krośnieńskiej Bibliotece
Dokumentacja przeszłości Krosna i re-
gionu to jedno z ważniejszych zadań 
statutowych Stowarzyszenia Miłośni-
ków Ziemi Krośnieńskiej. Realizacją 
tego zadania było opracowanie i wydanie 

kolejnego VI tomu serii „Krosno. Studia 
z dziejów miasta i regionu”. W Czytelni 
KBP w dniu 9 lutego, przy licznie zgro-
madzonej publiczności, wśród której 
obecni byli przedstawiciele władz samo-

Wystawa ta jest nagrodą dyrektora Mu-
zeum Rzemiosła w Krośnie dla Edyty 
Dufaj w 6. Ogólnopolskim Biennale Fo-
tografii Miasto i ludzie – relacje (2012) 
za zdjęcie pt. brak. Edyta Dufaj jest rów-
nież laureatką Grand Prix 5. OBF Kros-
no (2009) Miasto i ludzie - dynamika. 
Fotografka do udziału w swojej wysta-
wie zaprosiła czworo artystów reprezen-
tujących różne dziedziny sztuki. Edyta 
Dufaj, Tomasz Tajak, Dominika Jasiń-
ska, Magdalena Szyszlak, Joanna Flo-
rek – absolwenci Liceum Plastycznego 
im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie. 
Obecnie studenci krakowskich uczelni 
artystycznych. Zajmują się malarstwem, 
fotografią, rzeźbą, konserwacją dzieł 
sztuki, projektowaniem wnętrz, grafiką. 
Uczestnicy wielu wystaw, konkursów, 
plenerów, ale przede wszystkim grupa 

Autorzy prac fot. M. Kus

młodych artystów przyjaciół. Po pięciu 
latach powracają do Krosna, by zapre-
zentować własne działania twórcze.

nych. Autor zdjęć od lat przemierza daw-
ne Kresy Rzeczypospolitej, z pasją i za-
angażowaniem poszukując i rejestrując 
ślady polskości. Drugą część ekspozycji 
zajmuje pokaz archiwalnych zdjęć, doku-
mentów, książek związanych z Polesiem 
oraz interesujących zabytków etnogra-

ficznych i sakralnych. Uwagę zwracają 
pamiątki związane z fotografką Polesia – 
Heleną Mikołajczyk, która jako samouk 
od 1946 r. w rejonie Pińska fotografowała 
śluby, pogrzeby i sceny rodzinne.

 Robert Kubit
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rządowych Krosna i Starostwa Powia-
towego odbyła się prezentacja książki 
z udziałem redaktora naukowego prof. 
Franciszka Leśniaka z Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie, komitetu 
redakcyjnego i autorów artykułów za-
mieszczonych w tomie.
Tadeusz Łopatkiewicz w szczegółowej 
prezentacji podsumował dotychczaso-
wy dorobek serii studiów. Przedstawił 
w ujęciu liczbowym artykuły, autorów, 
materiał ilustracyjny oraz zawartość 
treściową dotychczasowych tomów, 
wskazując na podobne przedsięwzięcia 
innych miast i miejscowości. Następnie 
prof. F. Leśniak podkreślił wysiłek miej-
scowych regionalistów w wydaniu pub-
likacji i podziękował władzom samorzą-
dowym Krosna za wsparcie finansowe 
tego ważnego dzieła.

W dalszej części spotkania, w kolejności 
alfabetycznej omówienia swoich artyku-
łów dokonali autorzy. 
Wanda Belcik wskazała na źródła i mate-
riały ilustracyjne, które umożliwiły wy-
dobycie szczegółów pobytu Wincentego 
Pola na Podkarpaciu. 
Andrzej Kosiek opisał niezwykle boga-
ty materiał faktograficzny o Wietrznie 
i podkrośnieńskich okolicach na podsta-
wie pamiętników Kazimierza Chłędow-
skiego. 
Do lektury szkicu biograficznego o Zdzi-
sławie Denece (1910-1959) zachęcał 
Adam Krzanowski podkreślając jego 
zasługi dla rozwoju sportu i kultury 
w Krośnie w latach powojennych. 
Prof. F. Leśniak zaproponował zapozna-
nie się z artykułem o „Procesach sądo-
wych w latach 1538-1630” w Krośnie. 

Tadeusz Łopatkiewicz prezentuje dotychczasowy dorobek serii studiów., fot. Damian Krzanowski
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O kaplicy Oświęcimów w Krośnie jako 
mauzoleum rodzinnym i pomniku glo-
ryfikacji jej fundatora St. Oświęcima 
mówił Piotr Łopatkiewicz, wskazując 
na wyposażenie malarskie i motywy 
dekoracji stiukowej o tym świadczące. 
Tadeusz Łopatkiewicz, autor dwóch ar-
tykułów, omówił historię zabiegów kon-
serwatorskich prowadzonych w XIX w. 
m. in. przez galicyjskich konserwatorów 
zabytków: Mieczysława Potockiego, Sta-
nisława Tomkowicza i Tadeusza Stryjeń-
skiego w kościele OO. Franciszkanów 
w Krośnie oraz przedstawił w skrócie 
kształt architektoniczny XIV w. kościoła 
św. Marcina w Krościenku Wyżnym.
W prezentowanym tomie znalazł się arty-
kuł Zdzisława Łopatkiewicza „O nazwi-
skach mieszkańców Żarnowca w świetle 
osiemnastowiecznych inwentarzy pau-
lińskich”, dodajmy nazwiskach i prze-
zwiskach kmieci, ale autor dużą część 
swego wystąpienia poświęcił również na 
przypomnienie znanych sobie z autopsji 
kulisów powstania pierwszego i drugie-
go tomu Studiów krośnieńskich, w dru-
giej połowie lat sześćdziesiątych XX 
wieku, a także pozytywne oddziaływanie 

wydanych wówczas książek na identy-
fikację z regionem krośnian mieszkają-
cych w Krakowie i Warszawie.
Obszerną historię Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego im. I. Łuka-
siewicza w Bóbrce opracował Stanisław 
Szafran, prezes Oddziału krakowskiego 
SMZK. W swoim wystąpieniu mówił 
o znaczeniu tej placówki, o trudnościach 
związanych z utrzymaniem i rozbudową 
Muzeum i o własnych inicjatywach, któ-
rych rezultatem było utworzenie fundacji 
muzealnej. 
Ostatnim prezentującym się autorem był 
prof. Kazimierz Szmyd, który zachęcał 
do lektury swojego artykułu „Chłop-
ski etos Podkarpacia a nowoczesność’. 
Na spotkanie nie przybyli Łukasz Ku-
charski, autor artykułu o Franciszku Pi-
ku-Mirandoli i Jerzy Zieliński, który za-
mieścił w tomie artykuł o krośnieńskim 
aptekarzu Aleksandrze Żurawskim.
Podsumowując spotkanie T. Łopatkie-
wicz podziękował Ewie Cisowskiej za 
wykonanie projektu obwoluty i Rafało-
wi Barskiemu za realizację wydawniczą 
publikacji. 

Wanda Belcik

K
O

N
K

U
R

S
Y

IX KONKURS RECYTATORSKI TROPEM WSPÓLCZESNEJ POEZJI 
Krosno 16 -17 IV 2013

Konkurs przeprowadzany w 3 katego-
riach artystycznych i 2 grupach wieko-
wych: recytacja (szkoły podstawowe, 
gimnazja), poezja śpiewana (gimnazja). 
Uczestnicy prezentują opublikowane 
teksty literackie, które powstały w la-
tach 1914 – 2010. W kategorii recytacja 
obowiązuje wykonanie jednego utwo-
ru poetyckiego lub kompilacji utworów 
poetyckich albo poetycko-prozatorskich. 
Czas wykonania całości nie może prze-

kroczyć 7 min. W kategorii poezja śpie-
wana uczestnicy prezentują dwa utwory 
poetyckie. Zgłoszenia w terminie do 
20 marca 2013 r. prosimy przesyłać na 
adres: Regionalne Centrum Kultur Po-
granicza, 38-400 Krosno ul. Kolejowa 1, 
lub e-mail: rckp@rckp.krosno.pl, tel./fax 
13 43 218 98. Informacji udziela Henryk 
Wichniewicz. Regulamin i karta zgło-
szenia na stronie www.rckp.krosno.pl
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W festiwalu uczestniczą młodzieżowe 
zespoły teatralne działające przy szko-
łach, ośrodkach/domach kultury, sto-
warzyszeniach, innych instytucjach, 
a także grupy niezinstytucjonalizowane 
/z całego kraju/. Przedstawienia mogą 
być oparte o wszelkie istniejące formy 
wypowiedzi teatralnej. Przedstawienia 
oceniać będzie profesjonalne jury powo-
łane przez organizatorów. Przewidziane 
są nagrody: Złota, Srebrna, Brązowa Ot-

warta Kurtyna. Podstawą zgłoszenia jest 
nadesłanie do 30 kwietnia 2013 roku 
zapisu spektaklu na płycie DVD oraz 
karty zgłoszenia, a także obowiązkowo 
materiałów reklamowych na adres: Re-
gionalne Centrum Kultur Pogranicza, 
38 - 400 Krosno, ul. Kolejowa 1. z dopi-
skiem „INNY”, tel. 013 43 218 98, fax. 
013 43 215 71 e-mail: rckp@rckp.krosno.
pl, Regulamin i karta zgłoszenia na stro-
nie www.rckp.krosno.pl

X INNY FESTIWAL TEATRÓW MŁODZIEŻOWYCH, 
Krosno 2-5 VI 2013

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

Celem jest utrwalenie w fotografii pięk-
na krajobrazu górskiego. Konkurs ma 
charakter otwarty, mogą w nim wziąć 
udział profesjonaliści i amatorzy z kra-
ju i zagranicy. Każdy może nadesłać do 
4 prac. Zestawy wielozdjęciowe będą 
traktowane jako jedna praca pod warun-
kiem, że stanowić będą jednolitą kom-
pozycję. Fotografie mogą być wykonane 
dowolną techniką, ich format nie może 
być mniejszy niż 24 x 30 cm. Każde 
zdjęcie powinno posiadać na odwrocie 

godło autora oraz nr zgodny z zapisanym 
w karcie zgłoszenia. Do nadesłanych 
prac należy dołączyć kopertę opatrzoną 
godłem zawierającą dokładnie i czytel-
nie wypełnioną kartę zgłoszenia udziału 
w konkursie. Prace należy nadsyłać do 
28 kwietnia 2013 na adres organizatora: 
Miejski Ośrodek Kultury, Al. Tysiącle-
cia 37, 34-400 Nowy Targ. Informacji 
udziela Stanisław Krzak tel. 18 266 21 
32, www.mok.nowytarg.pl, e-mail: sta-
nislaw_krzak@mok.nowytarg.pl

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRAFICZNO – FOTOGRAFICZNY

Część fotograficzna - kategorie wieko-
we: gimnazjum, szkoły ponadgimna-
zjalne i młodzież pozaszkolna do 22 
roku życia. Uczestnik może zgłosić do 3 
prac lub 1 zestaw – max. 6 zdjęć. Każda 
praca powinna być opisana i zawierać: 
tytuł, imię i nazwisko autora, wiek, typ 
i nazwę szkoły lub placówki, imię i na-
zwisko opiekuna/nauczyciela. Część 
graficzna – kat. wiekowe: SP kl. I -VI, 
gimnazjum, szkoły ponadgimnazjal-

ne i młodzież pozaszkolna do 22 roku 
życia. Dozwolone wszystkie techniki 
grafiki warsztatowej. Termin dostarcze-
nia prac ma adres organizatora: Zespół 
„Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci 
i Młodzieży”, ul. Kołłątaja 20, 50-007 
Wrocław, z dopiskiem: „Polskie Szlaki 
Wodne” upływa 30 kwietnia 2013 r. 
Więcej na www.mdk.wroclaw.pl, tel. 71 
3438856, e-mail:mdkkopernik@wp.pl
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GALERIA JEDNEGO ZDJĘCIA  
Ján Marhulík


