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Na okładce: Janusz Stanny, Sierotka Marysia z gąską, str.2 – 1. Vadim Vozdvizhensky 
w wykładzie o Grigoriju Sawwiczu Skorowodzie, PWSZ w Krośnie, 2. Wernisaż wystawy 
malarstwa Agnieszki Słowik-Kwiatkowskiej w RCKP, 3. Wojciech Tomkiewicz,  dyr. GOK 
w Korczynie inauguruje jubileusz 10-lecia miesięcznika Prządki, 4. Janusz Zaorski, reżyser 
filmu  Syberiada polska  na  spotkaniu  z  widzami  w  krośnieńskim  artKinie,  5.  Stare  Dobre 
Małżeństwo, koncert w RCKP, 6. VII Przegląd Twórczości Artystycznej Krośnieńskich Szkół, 
zespoły muzyczne i taneczne na scenie RCKP (fot. P. Matelowski), fot. W. Turek
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6 MARCA 2013 ROKU 
MINĘŁA PIĄTA ROCZNICA
ŚMIERCI GUSTAWA HOLOUBKA

INTELEKTUALISTA  I  DOWCIPNIŚ,  ZNAKO-
MITY  AKTOR,  CENIONY  REŻYSER,  NIE-
ZASTĄPIONY  PEDAGOG.  AUTOR  NIEZA-
POMNIANYCH  KREACJI  W 70.  FILMACH 
I  JESZCZE  WIĘKSZEJ  ILOŚCI  SPEKTAKLI 
TEATRALNYCH. ZAGRAŁ PAMIĘTNĄ ROLĘ 
KONRADA  W „DZIADACH”  KAZIMIERZA 
DEJMKA.  POD  JEGO  SKRZYDŁAMI  NA 
ŚCIEŻKĘ  AKTORSKIEJ  KARIERY  WKRO-
CZYŁA  PLEJADA  POLSKICH  GWIAZD.  NIE 
MIAŁ  URODY  AMANTA,  A  KOBIETY  KO-
CHAŁY GO DO SZALEŃSTWA. WŁAŚCICIEL 
GŁOSU, KTÓRY KAŻDĄ GŁOSKĘ ZMIENIAŁ 
W SENS DLA  INNYCH  LEDWIE NAMACAL-
NY.  DLATEGO WŁAŚNIE MÓGŁ  SOBIE  PO-
ZWOLIĆ  NA  TĘ  PIĘKNĄ,  ANEGDOTYCZNĄ 
JUŻ,  WŁASNĄ  DEFINICJĘ  TEATRU:  JEŚLI 
DWÓCH LUDZI ROZMAWIA, A RESZTA SŁU-
CHA – TO JUŻ JEST TEATR. ZOSTAŁ DYREK-
TOREM  TEATRU,  BYŁ  PREZESEM  STOWA-
RZYSZENIA POLSKICH ARTYSTÓW TEATRU 
I FILMU, CZŁONKIEM POLSKIEJ AKADEMII 
UMIEJĘTNOŚCI, POSŁEM NA SEJM PRL VII 
I VIII KADENCJI, SENATOREM I KADENCJI. 
STAŁ SIĘ GWIAZDĄ, I ZNALI GO WSZYSCY. 
CHOĆ NIGDY SIĘ O TO NIE STARAŁ. OGNI-
SKOWAŁ UWAGĘ WIDZA I SŁUCHACZA NIE-
JAKO  MIMOCHODEM,  Z NATURY  RZECZY, 
JAKBY TA MOC BYŁA MU DANA I PRZYPI-
SANA OD SIŁ WYŻSZYCH. PO PROSTU BYŁ 
NORWIDOWSKIM  „DYJAMNETEM”,  KTÓRY 
ZAWSZE ROZPOZNAMY WŚRÓD POPIOŁÓW.

MBM

W numerze:

3. Witryna RCKP
 Wystawy
  Polecamy
  Bliżej Ameryki

M. Baranowska-Mika
  Ferie i po feriach

Katarzyna Hendzel
  Frank Morey&His Band
 Robert Lenert

10. Rozmaitości
  „Kontynenty” w Teatrze Bez Rzędów
  Jubileusz miesięcznika „Prządki”
  Wacław Turek
  Perypetie konkurencyjne

14. Z kart wspomnień
  Władysław Niepokój
  Adam Krzanowski

20. Ludzie pióra
  Ks. Zbigniew Jan Czuchra
  
22. Kolekcjonerstwo
 Zbigniew Więcek

23. Przeczytane

25. Podium

27. BWA
  O Krasnoludkach i o sierotce Marysi…
  Dni Autorskie- dyplom słuchaczy Studium
  Marek Burdzy

28. Centrum Dziedzictwa Szkła
  Trzy - wystawa prof. K. Pawlaka
  Dawid Iwaniec

 Muzeum Podkarpackie
  Klejnoty archeologiczne Muzeum …
  Łukasz Kłopot

30. Piwnica PodCieniami
  Krośnieńskie spotkania z podróżnikami
 Dorota Piwka
  Od ucznia do mistrza-krawiectwo
  Łukasz Stachurski

32. Konkursy

fot. archiw
um

 XIX K
ST
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1 – 30 marca
Malarstwo Agnieszki Słowik - Kwiatkowskiej 
Absolwentka  Wydziału  Konserwacji 
Akademii  Sztuk  Pięknych  w Warsza-
wie.  Od  1987  roku  mieszka  w Biesz-
czadach.  Maluje  nostalgiczne  pejzaże, 
kwiaty,  niezwykłe,  pełne  zadumy  por-
trety, anioły, diabły oraz promieniujące 
energią  obrazy  przedstawiające  konie. 
Dzieła  artystki  pokazują  świat  uczuć, 
emocji i doznań oraz oddają jej osobiste 
nastroje,  które  przekłada  na  język ma-
larski. Do ulubionych motywów należą 
konie, które są miłością i pasją jej życia, 
a ich  wizerunki  najczęściej  goszczą  na 
płótnach.  Artystka  prowadzi  autorską 

galerię  w Cisnej  nad  barem  „Siekiere-
zada”.  Agnieszka  Słowik-Kwiatkowska 
uczestniczyła  w wielu  plenerach  ma-
larskich  oraz  wystawach  zbiorowych 
i indywidualnych.  Najważniejsze  wy-
stawy  indywidualne:  Muzeum  Łowie-
ctwa i Jeździectwa Warszawa, Łazienki 
Królewskie Warszawa, Klub  Francuski 
Szczecin; Galeria ART Warszawa, Am-
basada  Amerykańska Warszawa,  Stara 
Prochownia Warszawa, BWA Rzeszów, 
KBP Krosno, Galeria  „Barak” Czarna, 
Muzeum  Marii  Konopnickiej  Żarno-
wiec.

Zbigniew Osenkowski to znany artysta, 
który poprzez rzadko stosowaną metodę 
linorytu  na  płytę  traconą,  trójkoloro-
wą grafiką prezentuje  m.in. zabytkowe 
drewniane obiekty sakralne naszego re-
gionu  w tym wiele  już  nieistniejących, 

często  tylko  przez  niego  udokumento-
wane  i  przywrócone  pamięci.  Wśród 
prezentowanych  prac  są  też  postacie, 
m.in. papieża Jana Pawła II, ikony oraz 
przyroda. Autor przygotował także eks-
pozycję  obrazującą  technikę  i poszcze-

1 – 31 marca
Zbigniew Osenkowski – grafiki
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gólne etapy wykonywania prac metodą 
linorytu na płytę  traconą, którą spopu-
laryzował w latach 60. XX wieku Pablo 
Picasso.  Absolwent  Politechniki  Kra-
kowskiej.  Ukończył  Studium  Wzorni-
ctwa Przemysłowego dla konstruktorów 
przemysłu motoryzacyjnego zorganizo-
wany  przez  Instytut  Wzornictwa  oraz 
Akademię  Sztuk  Pięknych  w Warsza-
wie. Uprawia rysunek i grafikę. Uczest-
niczył w ponad 200 wystawach zbioro-
wych - głównie pokonkursowych, m.in. 
w Argentynie,  Chinach,  Kazachstanie, 
Meksyku,  USA,  Ukrainie  oraz  więk-
szości krajów europejskich, zdobywając 
medale  i wyróżnienia. Miał  17 wystaw 
indywidualnych  m.in.  w Warszawie, 
Iwoniczu,  Sanoku,  Brzozowie,  Krako-
wie, Krośnie, Łodzi, Ostrowie Wielko-
polskim  i Zagórzu.  W bostońskim  ka-
talogu  wydanym  z okazji  światowego 
zjazdu  Międzynarodowego  Stowarzy-
szenia Miłośników Ekslibrisu  -   FISAE 
w 2000  r.  opublikowano  kilka  jego 
ekslibrisów.  Wykonał  ponad  400  gra-
fik  i 860 ekslibrisów, które eksponował 
w Polsce  i za  granicą.  Za  znaki  książ-
kowe  otrzymał  nagrody  i wyróżnienia. 

Z. Osenkowski, Galicyjski Chasyd

Jego prace znajdują się w wielu krajach 
w zbiorach prywatnych  i państwowych. 
Życiorys  Zbigniewa  Osenkowskiego, 
listę  prac  i reprodukcję  30  ekslibrisów 
zamieszczono  w encyklopedii  wydanej 
w Portugalii „Contemporary Internatio-
nal Ex-libris Artists” w 2004 roku.

opr. ab

Prezentowane na wystawie prace przed-
stawiają świat z perspektywy innej, niż 
zwykle go widzimy i odbieramy. Autor 
wyławia  z otaczającego  nas  szumu  in-
formacyjnego  kwintesencję  kształtu, 
kompozycji  i treści.  Wszystko  zbędne 
zostaje  odrzucone.  Króluje  geometria, 
minimalizm,  harmonia  i przejrzystość. 
Jednocześnie  prezentowane  motywy 
wywołują uśmiech, autor oprowadza nas 
po  swoim świecie  zaskakując  i bawiąc. 
Wyczuwa się w tych zdjęciach rytm, je-

żeli kolor, to mocny i zdecydowany. Mó-
wią one mocnym głosem, są pisane du-
żymi  literami.  Trochę  jak  inżynierskie 
projekty  i konstrukcje.  Autor  o swojej 
pracy: Fotografuję sytuacje zastane, nie 
kreuję ich. Głównym moim zadaniem 
jest znalezienie ciekawego obiektu i uję-
cie go w odpowiedni sposób, najlepiej 
w tym decydującym, jedynie słusznym 
momencie. Właściwie jest to definicja 
Bressonowskiej fotografii reporterskiej, 
u mnie jednak często „ciekawym obiek-

21 marca - 20 kwietnia
Opowieści przewrotne. Wystawa fotografii Leszka Górskiego
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tem” jest coś innego, coś co da się ująć 
w estetyczne ramy i jednocześnie zawie-
ra w sobie jakąś historię bądź anegdotę. 
Mimo, że na moich zdjęciach często brak 
ludzi, aspekt ludzki jest dla mnie bardzo 
istotny. Przy fotografowaniu zawsze 
myślę o tych, którzy będą moje zdjęcia 
oglądali, staram się przekazać pozytyw-
ny obraz świata, żeby oglądanie ich było 
przyjemnością.
Leszek Górski urodzony 1960 r. w Kroś-
nie, mieszka  i pracuje w Krakowie.  Fo-

tografią  zajmuje  się  od  blisko  30  lat. 
Fotografuje  głównie  motywy  architek-
toniczne i sceny uliczne. Nagrody i wy-
różnienia  m.in.  w konkursach  „Życie 
jest  piękne”  (KCK Kielce 2012  i 2011), 
„Między zdjęciem a filmem” (SanDisk, 
2011),  „Mistrzowskim  okiem  kibica” 
(SanDisk,  2012),  „Wodne  skojarzenia” 
(Aquanet/Świat  Obrazu,  2011).  Uczest-
nik  wystaw  zbiorowych  i  pokonkurso-
wych www.leszekgorski.pl 

opr.ab,wt

PREMIERA TEATRU itd… 
(6 kwietnia, 18.00)

„Dziecisieci”  -  autorski  spektakl  z ce-
chami  moralitetu  umiejscowiony  we 
współczesnej przestrzeni. Odnosi się do 
zagrożeń  cywilizacyjnych  pojawiają-
cych się przed młodym pokoleniem, do 
pokus  wciągających  młodzież  w świat 
iluzji, gdzie zaciera się granica między 
realnością  a bytem  wirtualnym.  Co-
raz  częściej  doświadczamy  dramatów 
i tragedii  młodych  ludzi  wyobcowa-
nych z rzeczywistości, zanurzonych bez 
umiaru  i pamięci  w fikcyjnym  świecie, 
czego  początkiem  jest  bezrefleksyjne 
korzystanie ze współczesnych narzędzi 

techniki. Sieć to niemal nieograniczone 
bogactwo  możliwości,  ale  też  miejsce 
najeżone  pułapkami  i mnóstwem  nie-
bezpieczeństw.  Nie  dać  się  wciągnąć 
w „mroczne gry”, w fałszywe przyjem-
ności, nie dać się zatracić w sieci. W for-
mule  fantastyki  i groteski  przed  tymi 
zagrożeniami  przestrzega  ten  spektakl, 
a właściwie tworzy lustro, w którym po-
winniśmy się przejrzeć dla umiejętności 
zadawania  sobie  pytań,  dla właściwych 
wyborów i zachowania równowagi. Sce-
nariusz i reżyseria Henryk Wichniewicz.
Występują:  Krzysztof  Sajdak,  Anna 
Maria  Zając,  Katarzyna  Rogala, Jakub 
Worwa, Martyna Ćwiąkała, Żaneta Jó-
zefczyk, Samanta Kozielec, Aleksandra 
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Brożyna,  Sylwia  Gradowicz,  Marcin 
Łącki,  Patrycja  Filuś,  Natalia  Habrat, 

Martyna Zawalska, Marlena Raś, Jago-
da Soboń. 

Dni  Kultury  Amerykańskiej  BLIŻEJ 
AMERYKI  to  szereg  spotkań  o cha-
rakterze kulturalnym, naukowym i to-

warzyskim,  których  celem  jest  propa-
gowanie  i rozwijanie  zainteresowań 
związanych  z amerykańskim  kręgiem 

BLIŻEJ AMERYKI (25 – 27 kwietnia)

7 kwietnia, 19.00
Kroke – muzyka świata
Skład  zespołu:  Tomasz  Kukurba  –  al-
tówka,  instrumenty  perkusyjne,  flet, 
śpiew, Jerzy Bawoł – akordeon, Tomasz 
Lato – kontrabas 

11 kwietnia, 10.00
VII  Przegląd  Twórczości  Artystycznej 
Krośnieńskich Szkół
Koncert galowy laureatów 
12 kwietnia, 20.00
Kabaret Ani Mru Mru

13 kwietnia, 19.00
Dżem  –  legenda  polskiego  bluesa  za-
gra w składzie: Maciej Balcar –  śpiew, 
harmonijka  ustna,  Adam  Otręba  –  gi-
tara  solowa,  śpiew,  Benedykt  „Beno” 
Otręba  –  gitara  basowa,  śpiew,  Jerzy 

Styczyński – gitara solowa, Janusz Bo-
rzucki – instrumenty klawiszowe, orga-
ny Hammonda,  Zbigniew  Szczerbiński 
– perkusja 

14 kwietnia,19.00
Koncert Fundacji Paderewskiego
Jan  Chlap  –  flet,  Monika  Fabisz  –  so-
pran, Daniel Eibib - fortepian
Koncert  Krośnieńskiej  Fundacji  Pade-
rewskiego ma  charakter  charytatywny. 
Cegiełki wstępu  przeznaczone  będą  na 
zakup  fletu  dla  Jana  Chłapa  uzdolnio-
nego ucznia ZSM w Krośnie, który ma 
już na swoim koncie wiele nagród i wy-
różnień w konkursach krajowych i mię-
dzynarodowych.  Janek  zaprezentuje 
swoje  umiejętności  w pierwszej  części 
koncertu. 

opr. ab
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kulturowym.  Stany  Zjednoczone  sta-
nowią  prawdziwą  mozaikę  etniczną, 
religijną i kulturalną. Oprócz Ameryka-
nów i rdzennych mieszkańców – Indian, 
mieszkają tutaj liczne mniejszości. Naj-
większa z nich mówi językiem hiszpań-
skim  (najczęściej  to  imigranci  z Mek-
syku  i Ameryki  Łacińskiej),  są  także 
Włosi,  Irlandczycy,  Portorykańczycy 
i – oczywiście – Polacy. 
Kultura amerykańska jest szalenie pręż-
na i ekspansywna. Nade wszystko nale-
ży brać pod uwagę jej uniwersalny, po-
nadnarodowy charakter. Amerykę w jej 
obecnym kształcie zbudowali emigranci 
–  wielu  amerykańskich  twórców  mia-
ło  imigranckie  korzenie.  Doskonałym 
przykładem  jest  „guru”  sztuki  awan-
gardowej Andy Warhol, którego rodzina 
przybyła z nieodległej od naszej granicy 
słowackiej miejscowości Medzilaborce.
Warhol  jest  jednym  ze  sztandarowych 
przykładów  tego,  co  historia  definiuje 
jako  american dream, narodowy etos 
Stanów Zjednoczonych, wyrażający ide-
ały demokracji, równości i wolności, na 
których  budowano  USA,  amerykański 
sposób życia; amerykańskie społeczeń-
stwo i kulturę.
Często  ta  definicja  używana  jest  rów-
nież  w znaczeniu  spełnienia swojego 
american dream,  czyli  dorobienia  się, 
doznania  szczęścia  poprzez  zorganizo-
wanie  sobie  życia,  założenie  rodziny, 
stworzenie  domu  marzeń,  spełnienia 
w życiu  osobistym  według  ogólnie 
przyjętych i propagowanych w bogatych 
społeczeństwach norm.
W  definicji  Jamesa  Truslow  Adamsa 
z 1931  roku:  życie powinno być lepsze 
i bogatsze i pełniejsze dla wszystkich, 
możliwość każdemu według zdolności 

czy osiągnięcia niezależnie od klasy 
społecznej i miejsca urodzin .
Idea  american dream  jest  zakorzenio-
na w Deklaracji Niepodległości Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, która głosi, że 
„wszyscy ludzie stworzeni są równymi” 
i że są „obdarzeni przez Stwórcę w pew-
ne niezbywalne prawa”  w tym  „życie, 
wolność i dążenie do szczęścia”.
Idee wolności, równych szans i nieogra-
niczonych horyzontów wiodły za ocean 
całe rzesze emigrantów. Według oficjal-
nych  danych  Amerykańskiego  Urzędu 
Imigracyjnego  do  USA  po  2000  roku 
przyjechało 1,5 miliona Polaków. Trud-
no szacować liczbę osób, które wyjecha-

President Dwight Eisenhower, right, enjoys 
a laugh with Arnold Palmer, just before they 
played a round of golf at the Gettysburg Country 
Club, Gettysburg, Penn., Sept. 9, 1960. (photo © 
AP Photo/Paul Vathis)
Prezydent Dwight Eisenhower, po prawej, żar-
tuje razem z Arnoldem Palmerem, tuż przed grą 
w golfa w Gettysburg Country Club, Gettys-burg 
w stanie Pennsylwania, 9 września 1960 r. (fot. © 
AP Photo/Paul)

U
dostępnione przez K

onsulat G
eneralny U

SA w
 K

rakow
ie



8 CROSCENA

ły  z  Podkarpacia,  niemniej  tradycyjnie 
wiele rodzin z naszych stron ma bliskich 
w różnych  regionach  Stanów  Zjedno-
czonych,  i jest  to  emigracja  sięgająca 
jeszcze XIX wieku. 
Dni  Kultury  Amerykańskiej  organi-
zowane  są w całej  Polsce  i ma  to  swo-
je  źródło  w nieustającym,  głębokim, 
autentycznym  zainteresowaniu,  jakie 
budzi  współczesność  i historia  Stanów 
Zjednoczonych w naszym kraju. 
BLIŻEJ AMERYKI to krośnieńska od-
słona tej tradycji. Przygotowania trwają 
już  od  pewnego  czasu,  bowiem  z wy-
przedzeniem  rozpisane  zostały  dwa 
konkursy  –  na  projekt  plakatu  i pracę 
plastyczna dla dzieci. Promuje to zainte-
resowania kulturą amerykańską, jej róż-
norodnością  i bogactwem,  odkryciami, 
techniką,  przyrodą  i realiami  codzien-
ności.  Wystawę  pokonkursową  będzie 
można  oglądać  w Regionalnym  Cen-
trum Kultur Pogranicza od 24 kwietnia 
do 10 maja 2013 r. 
Nie będzie to jedyna ekspozycja prezen-
tująca  Stany  Zjednoczone.  Jako  pierw-
szą  zaprezentujemy  wystawę  „Parki 
Narodowe USA” w obiektywie krośnia-
nina,  Stanisława Materniaka.  Pasją  au-
tora są podróże, które przybliżają świat 
i dokumentują  odwiedzane  miejsca. 
Fotografie  z wypraw,  pod  przewodnim 
mottem  „Ziemia  Planeta  Ludzi”  obej-
mują takie tematy jak: „Ziemia Święta”, 
„Europa,  Europa…”,  „Chiny”,  „Góra 
Athos”, „Etiopia”, „Borneo”, „Sumatra” 
a ostatnio  „Alaska”.  Wystawiał  w ga-
leriach  w Polsce,  Słowacji  i na  Litwie. 
Autor  jest  członkiem „Fotoklubu” przy 
RCKP w Krośnie. Wspiera – także ma-
terialnie – liczne akcje kulturalne i arty-
styczne środowiska krośnieńskiego.

Konsulat  Generalny  USA  w Krakowie 
zaproponuje dwie niezwykle interesują-
ce wystawy.
Pierwsza  z nich  to  „50-lecie  NASA”, 
National  Aeronautics  and  Space  Ad-
ministration  czyli  Narodowa  Agencja 
Aeronautyki  i Przestrzeni  Kosmicz-
nej,  legendarna  agencja  rządu  Stanów 
Zjednoczonych  odpowiedzialna  za  na-
rodowy  program  lotów  kosmicznych. 
Oprócz  programu  lotów  kosmicznych 
agencja  jest  również  odpowiedzialna 
za  długofalowy  (zarówno  cywilny,  jak 
i wojskowy)  program  badań  przestrze-
ni kosmicznej. W lutym 2006  r. NASA 
sama określiła swoje cele, uznając że jej 
misją  jest  „utorowanie  drogi  dla  przy-
szłej  eksploracji  kosmosu,  odkryciom 
naukowym  oraz  badaniom  z dziedziny 
aeronautyki”. Wystawa prezentuje spek-
takularne  fotografie  z kilku  najważ-
niejszych  amerykańskich  programów 
kosmicznych,  między  innymi  z pro-
gramu Apollo, Misji na Saturn  i Tytan, 
Teleskopu  Hubble,  systemu  obserwacji 
Ziemi,  programu  wahadłowców  i misji 
badania Marsa. Druga wystawa będzie 
poświęcona  prezydentom  i nosić  bę-
dzie  tytuł  „Prezydenci  wypoczywają”. 
To kolekcja 42 zdjęć prezydentów USA 
uwiecznionych  w sytuacja  nieformal-
nych,  rodzinnych, uprawiających  sport. 
Ekspozycja  uchyli  rąbka  tajemnic  Bia-
łego  Domu,  pokazując  styl  i prywatne 
zachowania ludzi przewodzących świa-
towemu mocarstwu.
Będziemy  również  gościć  panią  Ellen 
Germain, Konsul Generalną USA, któ-
ra  wygłosi  odczyt  inauguracyjny.  Pani 
Konsul szczególnie zależy na spotkaniu 
z młodzieżą,  i właśnie  w  pierwszym 
rzędzie do młodych ludzi będzie adreso-
wany jej wykład. Pani Konsul osobiście 
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Szanowni  Państwo,  przygotowujemy 
wydawnictwo  jubileuszowe  na  tego-
roczne, XXXV Krośnieńskie Spotkania 
Teatralne.  Zbieramy  materiały  i pro-

simy  o wzbogacanie  naszych  zbiorów. 
Czy ktoś z Państwa rozpoznaje siebie na 
tym zdjęciu ze spotkania z Mirosławem 
Baką?

XXXV KST

Zgodnie  z tradycją,  Regionalne  Cen-
trum Kultur Pogranicza w dniach od 11 
do  24  lutego  2013  roku  zorganizowało 
artystyczne  ferie  dla  dzieci  i młodzieży. 
Najmłodsi  mogli  skorzystać  z  zajęć  te-
atralnych,  wokalnych,  plastycznych,  ta-
necznych i grafiki tradycyjnej prowadzo-
nych  przez  instruktorów  RCKP,  a także 
rodzinnych  zajęć  z pierwszej  pomocy. 
Dodatkowo  podczas  zimowej  przerwy 
odbył się turniej szachowy, konkursy ka-
raoke  oraz  konkurs  taneczny  pn.  „Foka 
Dance”,  cieszący  się  dużym  zaintereso-
waniem dzieci i młodzieży. Na zakończe-

nie karnawału przygotowano bal, na który 
przybyły i wspólnie bawiły się całe rodzi-
ny. Dużą frajdą dla wszystkich okazała się 
rodzinna niedziela, w trakcie której prócz 
uczestnictwa  w grach  i zabawach,  moż-
na  było  przebrać  się  w kolorowe  stroje 
zgromadzone  w kostiumerniach  RCKP.  
Ciekawą  ofertę  dla  dzieci  spędzających 
ferie  w mieście  przygotowało  również 
artKino.  Były  zajęcia  i zabawy  integra-
cyjne,  a bezpośrednio  po  nich  dzieci 
miały możliwość uczestniczyć w seansie 
filmowym.  Na  zakończenie  ferii  RCKP 
zaprosiło dzieci na spektakl „Lokomoty-

Ferie, ferie i po feriach…

wręczy  nagrody  zdobywcom  laurów 
w konkursach plastycznych.
Dni Kultury Amerykańskiej  to wspólne 
przedsięwzięcie Konsulatu Generalnego 

USA w Krakowie  i Regionalnego Cen-
trum Kultur Pogranicza w Krośnie

Małgorzata Baranowska-Mika

fot. archiw
um
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Znamiennym jest, że długoletnie związ-
ki z jazzem i bluesem są przyczyną wy-
sokiej rangi artystycznej amerykańskiej 
„commercial  music”,  będącej  niewąt-
pliwie  najbardziej  wartościowym  nur-
tem w światowej muzyce rozrywkowej. 
Wiele  gwiazd  tego  gatunku  ma  jazzo-
we  i bluesowe  doświadczenia  i odbyło 
„jazzową  szkołę”  zanim  sięgnęło  po 
sukcesy  na  polu  muzyki  komercyjnej. 
Namacalnym przykładem na postawio-
ną  wyżej  tezę  był  koncert  amerykań-
skiego  tria Franka Morey’a w składzie: 
Frank Morey - gitara, harmonijka, śpiew, 
Scott  Pittman  -  perkusja,  instrumenty 
perkusyjne oraz Matt Murphy - kontra-
bas. Koncert odbył się na scenie RCKP 
w Krośnie  trzynastego  marca  2013 
roku. Frank Morey absolwent niezwykle 
prestiżowego  University  of  California 
Berkeley,  wspierany  przez  wykładow-
cę  perkusji  z Bostonu,  Scotta  Pittmana 
i wymienionego  już  w tym  tekście  ba-
sistę, zaprezentował mieszankę muzyki 
jaką zwykło się zwać „Americana”. Nie 
zabrakło  stylowych  bluesów,  powiewu 
country,  wpływów  nowojorskiej  awan-

gardy  i amerykańskiego  folku  spod 
znaku  Boba  Dylana.  Na  program  kon-
certu  złożyły  się  kompozycje  własne 
muzyków  oraz  garść  standardów.  Ca-
łość  podana  z niezwykłym  swingiem 
i swobodą.  Muzyka  unosiła  się  lekko 
i otulała zaczarowanych słuchaczy. Nie 
znaczy to, że zabrakło elementów dyna-
micznych.  Takich  było  całkiem  sporo. 
Chodzi o to,  że  za  sprawą perfekcyjnej 
dynamiki  w grze  zespołu,  te  mocne 
elementy  stawały  się  gęstą mgłą,  a nie 
ostrym  podmuchem  kłującego  wiatru. 
Frank Morey & His Band zaserwowali 
nam tego zimnego, marcowego wieczo-
ru  bezpośredni  kontakt  ze  sztuką  naj-
wyższego  lotu.  Należy  też  wspomnieć 
o znakomitej realizacji dźwięku i świet-
nej  pracy  oświetleniowca.  Bezsprzecz-
nie  ekipa  techniczna  RCKP  ma  swój 
wydatny udział w sukcesie koncertu, na 
co uwagę zwrócili sami artyści. Po  tak 
wysoko postawionej poprzeczce  zadaję 
sobie tylko jedno pytanie. Kogo zaprosić 
na scenę, by nie utracił blasku? Nie jest 
to łatwe zadanie. 

 Robert Lenert 

FRANK MOREY & HIS BAND „KONCERT ZA KURTYNĄ”

8  marca  br.  w zabytkowym  lokalu 
w dzielnicy  Kazimierz  w Krakowie 
miała  miejsce  prapremiera  spektaklu 
„Kontynenty”.  Dramat  „Kontynenty” 
autorstwa Jana Tulika powstał końcem 
lat 80. minionego wieku. Został wysoko 

oceniony  w „nieustającym  konkursie 
dramatycznym”, organizowanym przez 
Ministerstwo  Kultury  i Sztuki,  które 
zakupiło tę sztukę, jako pozycję reper-
tuarową  dla  profesjonalnych  teatrów. 
Redakcja  kwartalnika  „Fraza”  posta-

„Kontynenty” w Teatrze Bez Rzędów

wa II” w wykonaniu Teatru im. Ludwika 
Solskiego  w Tarnowie  oraz  prezentację 
twórczości uczestników wszystkich form 
zajęć  odbywających  się  w ciągu  tych 
dwóch tygodni. 

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas 
i zapraszamy w przyszłym roku.

Katarzyna Hendzel
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nowiła opublikować go w formie książ-
kowej (1998), a lokalne media ogłosiły 
to wydanie książką  roku.  Inscenizacja 
dramatu  Jana  Tulika  dotyczy  funda-
mentalnych  dla  ludzkiego  bytu  dyle-
matów  jak:  bezpieczne  zniewolenie, 
czy szansa na ryzykowną wolność. Czy 
z szansy  tej  skorzystają  metaforycz-
nie  przedstawieni  pensjonariusze  nie-
określonego do końca szpitala  - obozu 
dla  chromych?  Czy  brak  określonych 

zmysłów  można  nazwać  kalectwem 
czy  błogosławieństwem?  I  czym  jest 
zanik  wzroku,  smaku,  węchu,  słuchu 
czy dotyku wobec zaniku poczucia ota-
czającej nas rzeczywistości oraz braku 
odwagi  do  stawienia  czoła  prawdzie. 
„Kontynenty” to próba dialogu z ideo-
logią równości oraz szukanie efektyw-
nego  sposobu  zaspokajania  indywidu-
alnych  ludzkich  potrzeb.  To  wreszcie 
doskonała  metafora  dokonujących  się 
na naszych oczach politycznych meta-
morfoz. Oszczędna, selektywna sceno-
grafia  oraz  kameralność  scenicznych 
zdarzeń  pozwala  publiczności  znaleźć 
się  wewnątrz  akcji,  co  w połączeniu 
z komediowym  charakterem  dialogu 
i postaci, gwarantuje także świetną za-
bawę.  Reżyserem  spektaklu  i autorem 
scenografii jest Lech Walicki.
Jan Tulik – poeta, prozaik, eseista. Au-
tor  kilkunastu  słuchowisk  radiowych 
emitowanych  przez  stacje  ogólnopol-
skie i regionalne. Za twórczość literacką 
(tłumaczoną  na  kilkanaście  języków) 
otrzymał m.in. nagrody im. St. Piętaka, 
im.  R. Milczewskiego-Bruno  oraz  sze-
reg  nagród  i wyróżnień  lokalnych. Kil-
kakrotny  stypendysta Ministra  Kultury 
i Sztuki.

W. Turek

W  uroczystej  atmosferze  przebiegały 
obchody  10-lecia  miesięcznika  gminy 
Korczyna.  Na  jubileuszowe  spotkanie 
zespołu  redakcyjnego  „Prządek”  przy-
byli  przedstawiciele  władz  gminnych, 
a także zaproszeni goście, w tym współ-
pracownicy redakcji. 
Reprezentujący  wydawcę  Wojciech 
Tomkiewicz, dyrektor GOK nakreślił 

miejsce  i rolę  „Prządek”  w kulturo-
twórczych  przedsięwzięciach  gminy, 
zwracając szczególną uwagę na infor-
macyjno-dokumentacyjną działalność 
miesięcznika,  potrzebę  odtwarzania 
na  jego  łamach  dziejów  poszczegól-
nych  miejscowości  gminy  oraz  pro-
mocję  jej  walorów  krajobrazowo-tu-
rystycznych. 

Jubileusz miesięcznika „Prządki”
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Spotkanie stało się okazją do podzielenia 
się osób piszących swoimi spostrzeżenia-
mi i uwagami dotyczącymi redagowaniu 
pisma. Jan Stachyrak, pomysłodawca ty-
tułu miesięcznika przypomniał pierwsze 
spotkanie redakcji z 2003 roku, nakreślił 
historię  Rezerwatu  Prządki  i związek 
z tytułem pisma. Prof. dr hab. Kazimierz 
Ożóg  odniósł  się  w swoim  wystąpie-
niu  do  budowania  wspólnoty  lokalnej, 
w tym  roli  lokalnego  miesięcznika. 
Spotkanie było  też okazją do zaprezen-
towania wystawy prac malarskich, foto-
graficznych, rzeźb, gobelinów, wyrobów 
z wosku  pszczelego  i ikon  wykonanych 
przez miejscowych artystów. 
W okolicznościowym artykule ostatnie-
go numeru miesięcznika, Tadeusz Woj-

nar, redaktor naczelny napisał, że ta de-
kada redagowania „Prządek” ma dla nie-
go szczególny wymiar poprzez związek 
z rodzinną  Korczyną  i 45-leciem  pracy 
twórczej i dziennikarskiej. 
Z  kronikarską  dokładnością  przyto-
czył kilka  liczb. Wydanych zostało 120 
numerów  miesięcznika,  czyli  dziesięć 
roczników. Gdyby  je  rozłożyć, zajęłyby 
prawie  600  m2  powierzchni.  Roczniki 
zawierają  blisko  2400  artykułów,  oko-
ło  6000  informacji  i ponad  3000  zdjęć. 
Jubileusz każe zamyślić się nad upływa-
jącym czasem i dokonaniami na  terenie 
gminy. Do słów uznania i gratulacji pod 
adresem  twórców  „Prządek”  dołączyła 
również redakcja Crosceny.

 W. Turek

Ażeby godnie uczcić pamięć Józefa Pił-
sudskiego, Kraków przystąpił do usypa-
nia kopca na peryferiach miasta. Ziemię 
na ten cel zwożono ze wszystkich krań-
ców Polski.
Powiat  krośnieński  zaś  zorganizował 
podniosłe uroczystości na granicy z Cze-
chosłowacją  w Barwinku.  Byłem  zdzi-
wiony i zaskoczony propozycją pana sta-
rosty,  abym  robił  w czasie  uroczystości 
zdjęcia. Osobiście, w drodze do Barwin-
ka, przyjechał on Na Puszczę, aby zabrać 
do swego samochodu pustelnika –  foto-
grafa.  Ponieważ  te  ceremonie miały  się 
przedłużyć  do  zmroku,  zabrałem  także 
spory zasób magnezji.
Po przybyciu na miejsce okazało  się,  że 
Krosno  i Dukla  reprezentowane  były 
przez solidnych mistrzów sztuki fotogra-
ficznej. Z samej Dukli było aż trzech foto-
grafów wyznania mojżeszowego. Spełni-
ły się moje przewidywania, że w zetknię-

ciu z nimi nie obejdzie się bez krótkiego 
spięcia.  Pierwszym  i na  szczęście  jedy-
nym oponentem był Żydek dukielski, któ-
ry zaczepił mnie niewybrednymi słowami 
protestu w obronie swojego zawodu:
- Panie ksząc! Kto pana upoważnił do fo-
tografowania tutaj?
- Jak to kto? Sam się upoważniłem, a je-
żeli pan nie wierzy – mogę się wykazać 
nawet pisemnym upoważnieniem z moją 
osobistą pieczątką – wyjaśniłem.
- Co pan ksząc mówi do tego? Pan ksząc 
bez  diplom  nie  ma  prawa  fotografowa-
nia. Niech się ksząc zaraz usunie stąd! – 
rzekł stanowczo.
- O nie! Tak tu przyjemnie, że wcale nie 
myślę  usuwać  się  na  pańskie  życzenie. 
Proszę  tylko,  żeby  mi  pan  w pracy  nie 
przeszkadzał i niepotrzebnie nie psuł so-
bie  nerwów,  bo  jeszcze  możemy  sobie 
być  wzajemnie  potrzebni  –  wyjaśniam 
pojednawczo.

PERYPETIE KONKURENCYJNE
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-  Co?  Mam  może  przystąpić  do  spółki 
z panem? – Nigdy!... – zawołał.(…) 
Okazało  się  niebawem,  że  mimo  jego 
protestów  w Barwinku,  byliśmy  sobie 
potrzebni.  Dyplomowany  fotograf  od-
wiedzał mnie, od tej chwili, często w celu 
porady  w swoich  niepowodzeniach  za-
wodowych. 
„Nadworny”  fotograf  dukielski  został 
zaproszony  do  odległej  miejscowości 
w celu wykonania pewnych zdjęć. Pech 
zrządził,  że  wszystkie  zdjęcia,  fotograf 
nieprzyzwyczajony do pracy poza atelier 
–  naświetlał  za  krótko.  Subtelne,  ledwo 
dostrzegalne  szczegóły  na  negatywach 
nie  nadawały  się  do  wykopiowania  na 
żadną  gradację  papieru.  Przyniósł  te 
„nieszczęsne”  klisze  i z płaczliwą  miną 
zapytał:
-Panie  ksząc!  Mam  straszne  zmartwie-
nie! – co z takich klisz można zrobić?
- Z tych klisz, proszę pana, można zrobić 
wszystko.  Można  solidnie  sknocić,  jak 
również można zrobić porządne fotogra-
fie – odrzekłem. (...)

- Bardzo mi przykro, panie mistrzu,  ale 
w tej  chwili  czekam na  zamówioną  fur-
mankę  do  Tylawy  i do  Hyrowej,  bo  na 
zlecenie Starostwa Krośnieńskiego mam 
wykonać fotografie zabytkowych cerkie-
wek  na  ilustracje  do  przewodnika  tury-
stycznego.
Po przybyciu furmanki poprosiłem foto-
grafa,  żeby mnie  zechciał  odwiedzić  za 
dwa dni. Kiedy wróciłem z terenu zabra-
łem  się  najpierw  do  tej  czarodziejskiej 
pracy  z kliszami  fotografa.  W szklan-
ce  przegotowanej  wody  rozpuściłem 
dwie  pastylki  (2  gramy)  sublimatu,  to 
tego dodałem 4 cm 3 kwasu siarczanego 
i w tym płynie subtelne cienie negatywu 
uległy wybieleniu. Po wysuszeniu klisze 
umieściłem  w kopiarce,  jak  zwykle,  do 
kopiowania.  Na  klisze,  zamiast  papieru 
do kopiowania, nałożyłem czarny, gład-
ki papier i przymknąłem deklem kopiar-
ki.  W ten  sposób  powstaje  w kopiarce 
wizja  zupełnie  poprawnego  pozytywu 
o wszystkich  subtelnych  szczegółach. 
Słabe, ciemne szczegóły na negatywie po 

Pustelnia św. Jana z Dukli fot. W. Turek
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wybieleniu  dają  pozytywny  obraz  uzu-
pełniony przez cienie podłożonego czar-
nego papieru. (...)
Oryginalne  negatywy,  aby  się  na  tym 
przedsięwzięciu  fotograf  nie  poznał, 
odbieliłem  z powrotem  w słabym  uży-
wanym  wywoływaczu.  Dla  fotografa 
przygotowałem po jednej odbitce. Kom-
binował  sobie  chytrze,  że  do  uzyskania 
choćby tych przeciętnych wyników będę 
musiał  jego  klisze  w jakiś  sposób  po-
prawić.  Tymczasem  przechytrzyłem  go 
i kiedy  zjawił  się w oznaczonym dniu  - 
oniemiał  z podziwu,  gdy  ujrzał  zdjęcia, 
lecz  wkrótce  zrzedła  mu  mina,  kiedy 
zobaczył  swoje  negatywy  bez  żadnych 
śladów zmian.
Był  zdumiony,  że  odmówiłem  jakiego-
kolwiek wynagrodzenia. Doznał  jeszcze 
większego  zdumienia,  kiedy  go  zachę-
ciłem,  żeby  mnie  częściej  odwiedzał. 
I rzeczywiście, po kilku dniach przyszedł 
znowu,  tym  razem  ze  sporą  paczką  ja-
kiegoś towaru i już z daleka od furmanki 
wyciągnął rękę na przywitanie, i zawołał:
Proszę  pana  ksziędza!  Przynoszę  ser-
deczne  pozdrowienia  od  mojej  mame, 

od mojego tate i od mojej Salcie! Proszę 
ksziędza! Jak ja im to wszystko w domu 
opowiedział, to moje mame, moje Salcie 
i moje tate popłakali się i powiedzieli, że 
pan ksząc to straśnie fajny chłop. (…)
W  ten  sposób  nasza  przyjaźń  została 
utrwalona dosłownie do grobowej deski. 
Pan Moryc odwiedzał mnie często, aż do 
czasu  całkowitego mojego  rozstania  się 
z Duklą.
W  czasie  ostatniej  wojny  po  naszych 
biednych Żydkach dukielskich nie zosta-
ło ani śladu. Niedawno odwiedziłem ich 
wspólny grób w lesie, na granicy Tylawy 
i Barwinka,  i poleciłem  Panu  Bogu  ich 
dusze.

(fragment  rozdziału  XVII  Pamiętników 
pustelnika  autorstwa  Brata  Januarego 
Wilka OFM wydanych nakładem Sank-
tuarium św. Jana z Dukli, 2010)

Brat January Władysław Wilk ur. w 1900 
roku w Ostrowach Tuszowskich. Pra-
cował w różnych klasztorach, najdłużej 
przebywał w Dukli, gdyż aż 34 lata. Tutaj 
w 1986 r. dokończył biegu swego życia.
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Władysław Niepokój urodził się 20 mar-
ca 1924 roku w Szczepańcowej k/Kros-
na, zmarł 13 marca 1982  roku w Kroś-
nie.  Fotografii  uczył  się  w Zakładzie 
Fotograficznym  Kazki  w  Krośnie.  Po 
egzaminie dojrzałości, od 1944 r. rozpo-
czął  samodzielną  działalność  rzemieśl-
niczą pod szyldem - Zakład Fotograficz-
ny  Władysława  Niepokoja  w Krośnie 
przy ulicy Franciszkańskiej. Przez wiele 
lat  pełnił  różne  funkcje  w Izbie  Rze-
mieślniczej. Niepokój był w gronie osób 
organizujących  Muzeum  PTTK,  które 

KROSNO I OKOLICE W FOTOGARFII MISTRZA 
WŁADYSŁAWA NIEPOKOJA

później  przekształciło  się  w Muzeum 
Regionalne  w Krośnie.  Był  współzało-
życielem  Stowarzyszenia  Miłośników 
Ziemi Krośnieńskiej i członkiem zarzą-
du  w latach  1958-1973.  Od  roku  1956-
1975  pełnił  funkcję  przewodniczącego 
Zarządu  Oddziału  PTTK  w Krośnie. 
w latach 1955  -1975 był  członkiem Za-
rządu Okręgowego PTTK w Rzeszowie, 
a w latach  1967-1975  członkiem Zarzą-
du Głównego PTTK w Warszawie. 
Władysław  Niepokój  jest  krośnieńskim 
mistrzem  fotografii.  Interesował  się  fo-



FERIE ARTYSTYCZNE 
W RCKP 

fot. P. Fiejdasz



INSPIRACJE, NATCHNIENIA, 
KREACJE 

SPOTKANIE TRZECH 
POKOLEŃ PAŃ 

fot. W.Turek



KONCERTY ... ZA KURYNĄ 
FRANK MOREY 
& HIS BAND 

fot. W.Turek



MARCIN WYROSTEK 
TANGO CORAZON 

fot. W.Turek
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tografią krajoznawczą. Pozostawił wiele 
prac  podkreślających  urok  ziemi  kroś-
nieńskiej.  Jego  pasją  było  fotografowa-
nie  i dokumentowanie  zmieniającej  się 

Władysław Niepokój 
(Fot. źródło ZO PTTK Krosno)

Widok na starówkę Krosna z mostu na Wisłoku

rzeczywistości. Stąd posiadamy fotogra-
fie pejzaży, obiektów sakralnych, budyn-
ków  użyteczności  publicznej  (szkoły, 
remizy  strażackie,  domy  ludowe),  po-
mników, zabytkowych kamienic, pomni-
ków  przyrody  oraz  miasteczek  i miej-
scowości powiatu krośnieńskiego, m.in. 
Dukli  i Iwonicza. Wiele  jego  fotografii 
znajdujemy w opracowaniach monogra-
ficznych Krosna i regionu, w przewodni-
kach  turystycznych,  licznych  folderach 
i mapach. Prace mają walory historycz-
no  -  krajoznawcze,  dlatego  stanowiły 
materiał  dokumentacyjno  -  poznawczy 
wielu  organizowanych  wystaw.  Galerię 
zdjęć  udostępnił  autorowi  dr Karol Bal 
z Warszawy.  Zostały  podarowane  przez 
Władysława  Niepokoja Antoniemu  Ba-
lowi z Krosna. Fotografie pochodzą z lat 
pięćdziesiątych  i sześćdziesiątych  XX 
wieku i utrwalają w naszej pamięci pięk-
ne widoki Krosna i okolic. 

Adam Krzanowski
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Metryka księdza pochodzi z Krosna z roku 1934. Nowi-
cjat odbył u Księży Saletynów w Dębowcu, a po studiach 
w Krakowie  został  wyświęcony  na  kapłana  w 1968  r. 
Przez pierwsze trzy lata był na placówce duszpasterskiej 
w Trzciance Lubuskiej, w latach  1971-79  był  duszpaste-
rzem  w Rzeszowie,  a później  (1979-  85)  wychowywał 
nowicjuszy i kleryków w Dębowcu i Krakowie. Kapłań-
stwo  od  zawsze  wiąże  z działaniami  z zakresu  kultury 
i  twórczością  poetycką. Organizuje wieczory  poetycko-
-muzyczne,  wydaje  tomiki  wierszy,  publikuje  artykuły 
w „Niedzieli” i „Posłańcu M.B. Saletyńskiej”, głosi słowo 
Boże  w rzeszowskim  „Radiu  Via”,  prowadzi  rekolekcje 

dla różnych środowisk w całej Polsce. Mimo tak wielu narzuconych sobie powinno-
ści znajduje także czas na spotkania z przyjaciółmi i pouczające dyskusje. Wiersze 
pochodzą z ostatnio wydanego zbioru poezji „Powiew rodzinnych stron”.

Miasto nad Wisłokiem

Miasto moje w objęciach dwóch rzek,
ozłocone południowym słońcem
jest jedyne na świecie.
Położone na wzgórzu,
jak podłużny bochen chleba,
zaprasza gościnnością i cieniem
odrzykońskich wzgórz.
Strzela w niebo wieżami kościołów,
złocistej bazyliki farnej,
wyniosłością franciszkańskich filarów
i zaciszem kapucyńskiej świątyni.
Uwielbia Boga i rozsławia piękno
głosem dzwonu o tęsknym sercu.
Snuje legendę w podcieniach rynku
i gdy staniesz pod pręgierzem
przemijania, zegar wystuka ci
czas przeszły dzieciństwa
co minęło jak złota nić,
młodości dźwięczącej radością
dojrzałych powrotów
wśród drżenia i jesieni życia,
którą zwiastuje srebrny całun ciszy.

Stary cmentarz w Krośnie

Cisza wśród drzew
snuje się jak żałobny rapsod...
Niewydeptane alejki,
kikuty piaskowca i krzyże,
wyblakłe napisy,
które zatarł czas
i zniszczyli źli ludzie.
A przecież spoczywają tu ci,
co szli przed nami w twórczym
i trudnym korowodzie historii...

Stań chwilę na poświęconej ziemi,
zamyśl się modlitewnie,
a zamigoce przed twoimi oczyma
płomień świecy i łza, co spływa
po liściach drzew niczym brylant
spadający w ziemię błogosławieństwem
na nowy podarowany czas.

Requiem aeternam dona eis Domine
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Ziemia rodzinna

Krośnieńska Ziemio moja
rzucona na przepastną dolinę wiatrów
opromieniona blaskiem wschodów słońca
zwiastujących powroty,
zamknięta w tęsknocie z oddali
wśród zachodów płonących jak żagiew.
Granicą twoją na widnokręgu
łańcuch gór błękitnych
z dumną Cergową, 
a w dolinie miasto wznoszące się
do nieba papieskim krzyżem
i wieżami kościołów,
lśniące nocą jak brylantowa kolia,
oparte w swej przestrzeni
o Górę Królewską
i dumny Kamieniec powstający
z gruzów i zakrętów historii.

Zapatrzone w kontury Prządek
głazów olbrzymów osnutych legendą,
w przecinający chmury maszt nowoczesności
i białą kapliczkę zawieszoną w błękicie,
która unosi nas z szarości mroków
w szczęście nieprzemijające...

Ziemio moja rodzinna
trudna i piękna,
bądź pozdrowiona.

Krośnieńska Alma Mater

Czy pamiętasz ten czerwony gmach
z oknami połyskującymi słońcem?
Długie korytarze i drzwi klas,
za którymi kryła się tajemnica
wiedzy i drżenie przed ocenami,
zachwyt pierwszej miłości,
i pierwszy bal, i dzwonek woźnego
przecinający marzenia.
I wyfrunięcie z gniazda
w szarą rzeczywistość,
rozstanie i żal,
że przyjaźń nie wytrzymała próby czasu.
Tęsknota za tymi, którzy odeszli,
a przekazali najcudowniejszą wiedzę
i piękno mowy polskiej,
łacińskie sentencje,
matematyczne zawiłości
patriotyzm
i wiarę, która przetrwała
jak herb z koroną i orłem
dumnego królewskiego miasta.
Jak Kopernik wpatrzony w kosmos,
wskazujący harmonię
niezmąconej ciszy. 
I miejsce, w którym znajdziesz
miłość wiosenną, piękniejszą
od tej sprzed lat.

Krośnieński Dzwon

Ponad dachami przez ulice
wśród dolin i gór płynie głos dzwonu
obwieszczając historię dumną i trudną.

Jęczy podczas wojen i pożarów,
łka dzwoniąc tym co odeszli,
jasnym tonem leci w czas wesela.

Śpiewa Magnificat przy zwiastowaniu,
kłania się czterokrotnie na Boże Ciało,
milczeniem wita Wielki post,
srebrzystym Alleluja ogłasza 
Zmartwychwstanie.
Najpiękniej jednak głosi 
w Pasterkową Noc wielka nowinę,
że Bóg jak Miłość 
przyszedł na świat.

opr. W. Turek
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Obecny  Plac  Monte  Cassino  w 1942 
roku  nie  posiadał  jeszcze  większych 
walorów  urbanistycznych.  Zbiegały 
się  tutaj  cztery  ulice:  Zembergstrasse, 
Sanocerstrasse,  Legionenstrasse  i nie 
nazwana  ulica,  nosząca  obecnie  nazwę 

Powstańców  Warszawskich,  podczas 
wojny adresowała się Krościenko Niżne 
i numer  domu.  Ten  promienisty  układ 
dróg  powstał  w czasie  regulacji  miasta 
po 1929 r. Do końca XVIII wieku na od-
cinku między obecnym Placem Konsty-

Fot. Edward Lubieniecki, 15 maja 1942 r.

Fot. Wacław Turek, 3 marca 2013 r.
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tucji 3 Maja a Placem Monte Cassino nie 
było drogi bitej. 
W  kierunku  na  Sanok  i Duklę  rozcho-
dziły się drogi tuż za Bramą Węgierską.
Urbanistyka otoczenia Placu Monte Cas-
sino  zmieniła  się  bardzo po  roku 1966. 
Wówczas  w  jego  centrum  usadowiono 
pomnik  nazywany  w czasach  PRL- 
u Pomnikiem Tysiąclecia. Wybudowano 
go w czynie społecznym dla upamiętnie-
nia  poległych  w walkach  z niemieckim 
faszyzmem z okazji Tysiąclecia Państwa 
Polskiego. Jest to druga wersja autorstwa 
Władysława Kandefera. Pierwsza wersja 
z walczącymi  żołnierzami  została  od-
rzucona  przez  ówczesne  władze.  Duży 
wkład organizacyjny w budowę pomni-

ka położył inż. Tadeusz Merski, więzień 
Auschwitz. To on zdobył w Kopalnictwie 
żerdzie  wiertnicze,  które  wmurowano 
do postumentów. Z powodu  tych żerdzi 
– rur, przyjęła się nazwa „pomnik z ru-
rami”. Plac pod pomnikiem w kształcie 
koła  należało  teraz  objeżdżać,  stąd  po-
toczna nazwa „rondo”.
Porównując oba zdjęcia, zauważamy po 
lewej  stronie  nowy  blok  wybudowany 
w latach  1967/68,  w głębi  w perspek-
tywie  Dom  Handlowy  wybudowany 
w 1963  roku,  a po  prawej  stronie  bloki 
- osiedle powstałe na tzw. kapucyńskich 
polach.

Zbigniew Więcek

Stach Ożóg - mieszkaniec wielu światów, 
sam nie wie czy jest bardziej poetą, recyta-
torem, rzeźbiarzem, malarzem, reżyserem, 
czy polonistą. Przyznaje, że nie potrafi się 
skupić  tylko  na  jednym  z tych  światów. 
Jest  wykładowcą  w Instytucie  Filologii 
Polskiej  na Uniwersytecie  Rzeszowskim, 
gdzie prowadzi warsztaty teatralne i zaję-
cia z dykcji połączone z elementami kultu-
ry. Uhonorowany wieloma odznaczeniami 
państwowymi,  laureat  ogólnopolskich 
konkursów poetyckich, teatralnych i recy-
tatorskich Stworzył cykle foniczne -„Poeci 
Podkarpacia”(około 260 pozycji) i „Litera-
tura  polska  i światowa”(ponad  100  płyt). 
Wiersze z tomiku „Imię z wczoraj” mówią 
o samotności  człowieka,  jego  cierpieniu 
i potrzebie  miłości.  Pomimo,  że  otacza 
mnie wielu ludzi, czuję się samotny - wy-
znaje poeta. 
Wydawca: Klub Kultury KARTON Rze-
szów, 2009
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Stanisław  Kochanek,  malarz,  rzeźbiarz, 
autor licznych, niezwykle udanych kary-
katur.  I  właśnie  te  karykatury  zamiesz-
czone  są  w albumie.  Oglądamy  znane 
postacie ze świata polskiej kultury, nauki, 
a także  postacie  nam  bliskie  z Krosna, 
Jasła  i  Sanoka.  Jest  także  cykl  karyka-
tur  „naftowców”  ze  zbiorów  Muzeum 
Przemysłu  Naftowego  w Bóbrce  oraz 
pierwszej  drużyny  sekcji  żużlowej  KS 
Legia  Krosno.  Jan  Izydor  Sztaudynger 
w rewanżu za karykaturę napisał fraszkę 
– „Nie potrzeba beczki soli, starczy kawy 
dzbanek. By się poznał z muz kochankiem 
malarstwa Kochanek” (Krosno,  listopad 
1963). Album Karykatura czyli przesada 
podobieństwa jest drugą publikacją książ-
kową  Wojciecha  Kochanka.  Pierwsza 
ukazała się w 2010 r. i nosiła tytuł „Stani-
sław Kochanek. Malarz i rzeźbiarz”.
Wydawnictwo „Jamnik” Kraków 2012

Autorka jest absolwentką UJ w Krakowie. 
Od 2011 roku należy do Grupy Poetyckiej 
„Feniks”.  Laureatka  wielu  konkursów 
poetyckich, również o zasięgu międzyna-
rodowym. Za zbiór „Jesteś elfem” wyda-
ny w 2006 r. otrzymała nagrodę rzeszow-
skiego ZLP za Najlepszy Debiut Literacki 
Podkarpacia. „Żyje autorka w dwóch prze-
ciwstawnych światach, jakby miotając się 
w uczuciach między dobrem a złem, mię-
dzy radością a smutkiem, pewnością sie-
bie a lękiem przed jutrem (…). Panoszące 
się w jej utworach znaki zapytania (…). To 
jest jej koło ratunkowe, cumy utrzymujące 
przy nabrzeżu rozchybotany okręt przepeł-
niony kotłującymi się uczuciami. To pomo-
sty stawiane jako łączniki odrealnionego 
poetyckiego świata ze światem realności” 
– pisze Janusz M. Paluch . 
Wydawnictwo i drukarnia Towarzystwa 
Słowaków w Polsce, Kraków 2012

ab, wt
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Na III Festiwalu Piosenki Polskiej i An-
glojęzycznej  O’beeBOK  w Warszawie 
(22 – 23 lutego 2013) pierwsze miejsca 
w swoich  kategoriach wyśpiewało  tro-
je młodych wokalistów Studia Piosen-
ki  SWING  z Regionalnego  Centrum 
Kultur Pogranicza w Krośnie. W festi-
walu wzięło  udział  600 wykonawców. 
W kategorii  „Piosenka polska”  I miej-
sca (klasy 1-3) otrzymali: Ignacy Bła-
żejowski  (SP  klasy  1-3)  oraz  Natalia 
Niedziela (szkoły średnie). W kategorii 
„Piosenka angielska” I miejsce (gimna-
zjum) zdobyła Aleksandra Mielcarek. 
Studiem Piosenki SWING opiekuje się 
Lucyna Durał,  która  od  lat  prowadzi 
swoich podopiecznych do wielu sukce-
sów.

Wyśpiewane nagrody

Honorową  Nagrodę  „Złote  Pióro” 
ustanowiono  na  XXV-  lecie  Oddziału 
Związku Literatów Polskich w Rzeszo-
wie, a pierwszy raz przyznano ją za1992 
rok. Nagroda indywidualna, bądź zbio-
rowa przyznawana jest w trzech katego-
riach:  za  książkę  poetycką,  za  książkę 
prozatorską,  za  krytykę,  dramat,  esej, 
satyrę,  scenariusz,  publikowane  w po-
przednim roku kalendarzowym, a także 
za cenną działalność artystyczno-litera-
cką, działalność samorządową na rzecz 
literatury, za szczególne osiągnięcia lub 
działalność,  związane  z twórczością  li-
teracką  w poprzednim  roku.  23  lutego 
2013 roku członkowie Oddziału zdecy-
dowali o przyznaniu nagród Złote Pióra 
za  2012  r.  Spośród  trzynastu  nomino-
wanych  w kategorii  poezja  Złote  Pióro 
otrzymał s. Dawida Ryll za tomik Czy-

tanie z księgi lat. Zarząd Oddziału uho-
norował dodatkowo dwie osoby, w tym 
Marka Petrykowskiego - statuetką  za 
najlepszy  debiut  Podkarpacia  za  tomik 
Cytrynowo. Obydwoje  są  członkami 
Klubu Literackiego Regionalnego Cen-
trum Kultur Pogranicza w Krośnie.

Laury poetów

fot. W
. Turek

Natalia Niedziela
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Talent, Temperament, Osobowość
Tak zatytułowana jest wystawa twórczo-
ści  Joanny Topolskiej – Uliasz,  którą 
można  oglądać  w  marcu  w Filharmonii 
Podkarpackiej  im.  Artura  Malawskiego 
w Rzeszowie.  Organizatorem  wystawy 
jest Fundacja AKAPI. 
Artystka  prezentuje  na  niej  grafikę,  ry-
sunek  i malarstwo.  Joanna  Topolska 
-  Uliasz  ukończyła  Liceum  Sztuk  Pla-
stycznych w Krośnie oraz Instytut Sztuk 
Pięknych  Uniwersytetu  Rzeszowskiego. 
Specjalizuje  się w rysunku  i grafice,  fo-
tografuje. Prowadzi w RCKP Pracownię 

Grafiki Tradycyjnej, która jest dziedziną 
niełatwą, wymagającą doskonałej znajo-
mości warsztatu. Jej podopieczni uczest-
niczą  z sukcesami  w wielu  konkursach 
i przeglądach  m.in.  w Międzynarodo-
wym Biennale Grafiki Dzieci i Młodzie-
ży  w Toruniu.  Jest  autorką  projektów 
większości  wydawnictw  RCKP  –  pla-
katów,  afiszy,  folderów,  katalogów  oraz 
wielu  innych,  różnorodnych materiałów 
informacyjno – reklamowych. Ich orygi-
nalny i niepowtarzalny charakter ożywia 
lokalny rynek reklamy wizualnej.

W IV Ogólnopolskim Przeglądzie Dzie-
cięcych  i Młodzieżowych  Zespołów 
Tanecznych w Jedliczu, który odbył się 
19 marca 2013 r. w hali GOSiR, wzięły 
udział  trzy grupy Dziecięco-Młodzie-
żowego Zespołu Tanecznego KLEKS, 
i wszystkie wyjechały ze statuetkami.
W kategorii wiekowej  7-11  lat KLEKS 
III  wytańczył  drugie  miejsce  za  układ 
choreograficzny  „Co  w kapuście  pisz-

Sukcesy KLEKSA
czy…”.  W kategorii  12-15  lat  KLEKS 
II zajął miejsce trzecie za układ „Prze-
syłka  z Afryki”,  a KLEKS  I  otrzymał 
wyróżnienie za układy „F- 1” i „Tajem-
nica  opuszczonego  sklepu”.  Instrukto-
rami zespołu, który na co dzień pracuje 
w Regionalnym Centrum Kultur Pogra-
nicza w Krośnie są Dagmara Krzanow-
ska – Szelc i Paulina Leśniak.

ab, wt

fot. P. Leśniak
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Nieograniczona fantazja i pomysłowość 
w kreowaniu  i wizualizacji  baśniowego 
świata  oraz  różnorodność  rozwiązań 
plastycznych to najważniejsze atuty wy-
stawy ilustracji do książki Marii Konop-
nickiej  „O  krasnoludkach  i o sierotce 
Marysi” zaliczanej do klasyki literatury 
dziecięcej. Ta niezwykła książka wyda-
na  została  przez  Krasnobrodzki  Dom 
Kultury  z okazji  170.  rocznicy  urodzin 
Marii  Konopnickiej.  W 2009  r.  tema-
tem  spotkania  warsztatów  ilustratorów 
była  baśń  „O Krasnoludkach  i o sierot-
ce  Marysi”.  I  tak  powstała  wyjątkowa 
pozycja  z pracami wybitnych  artystów, 
laureatów wielu nagród, twórców i kon-
tynuatorów  znanej  w świecie  polskiej 
szkoły  ilustracji.  Autorami  są:  Janusz 
Stanny,  Zdzisław  Witwicki,  Elżbieta 
Gaudasińska,  Tomasz  Borowski,  Kry-
styna  Michałowska,  Bogusław  Orliń-
ski, Krystyna Lipka- Sztarbałło, Marian 

Nowiński,  Mieczysław  Wasilewski, 
Franciszek Maśluszczak, Zbigniew Ko-
łaczek, Jolanta Kolary, Jolanta Marcolla, 
Joanna  Zimowska-Kwak,  Aleksandra 
Kucharska-  Cybuch,  Elżbieta  Wasiu-
czyńska, Artur Gołębiowski, Stanisław 
Ożóg,  Halina  i Bartłomiej  Kuźniccy, 
Małgorzata Sawicka-Woronowicz, Han-
na Grodzka-Nowak, Katarzyna Stanny, 
Anna  Sędziwy,  Aleksandra  Michalska 
-Szwagierczak, Jowita Płoszajska.
Realizacja projektu pod nazwą „Maria 
Konopnicka. O Krasnoludkach i o sie-
rotce Marysi”,  obejmującego  wystawę 
ilustracji  i wydanie książki, ma na celu 
popularyzację  i przywrócenie  do  obie-
gu  czytelniczego  najbardziej  znanej 
polskiej  książki  o krasnoludkach  oraz 
zachowanie w kulturze polskiej wypie-
ranych przez obcą  literaturę rodzimych 
bohaterów bajek.

Marek Burdzy

1 – 22 marca 
„Maria Konopnicka. O Krasnoludkach i o sierotce Marysi 
– ilustracje”

Biuro  Wystaw  Artystycznych  w Kroś-
nie  od  wielu  lat  prezentuje  w swoich 
salach  wystawowych  prace  dyplomo-
we  absolwentów  Studium  Animatorów 
Kultury. Każdy z nich pokazywał foto-
grafie,  będące  odzwierciedleniem  jego 
wrażliwości oraz nabytych umiejętności 
warsztatowych. Rokrocznie każdy z au-
torów  przedstawia  własne  artystyczne 
credo i broni go przed wymagającą ko-

misją. Warunki  dyplomowe  zawarte  są 
w fotografii czarno - białej i w tematach 
takich  jak:  architektura,  detal,  portret, 
pejzaż, martwa natura. Fotografie, któ-
re  prezentowane  są  w naszej  Galerii, 
w zgodnej  opinii widzów  są  osobistym 
sposobem  patrzenia  na  rzeczywistość, 
a równocześnie  umiejętnością  do  two-
rzenia obrazów za pomocą klasycznych 
technik  fotograficznych.  Przytoczyć 

27 marca – 12 kwietnia
„Dni Autorskie” – dyplom słuchaczy Studium Animatorów Kul-
tury i Bibliotekarzy
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MUZEUM PODKARPACKIE

CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA

należy w tym miejscu zapis z księgi pa-
miątkowej: (…) Fotografie to plastycznie 
oddają i można nasycić duszę tym pięk-
nem. Mamy nadzieję, że wystawa dyplo-
mowa będzie źródłem satysfakcji  twór-

czej  i po  latach  –  we  wspomnieniach 
–  dobrym  początkiem  profesjonalizmu 
dla młodych adeptów tej najnowszej ze 
sztuk.

Marek Burdzy

Prof.  Kazimierz  Pawlak  jest  jednym 
z najbardziej  uznanych  artystów  szkła 
w Polsce. Jego twórczość może sprawiać 
problemy  kolekcjonerom  i miłośnikom 
szkła  artystycznego,  przyzwyczajonym 
przez wielu twórców do konsekwentne-
go  rozwijania  własnego  stylu  dostrze-
galnego w kolejnych dziełach. Ta posta-
wa  jest  zupełnie  obca  prof.  Pawlakowi, 
którego bardziej interesuje narażanie się 
na  wciąż  nowe  ryzyko,  niż  konformi-
styczne podążanie raz obraną drogą. Je-
sienią  ubiegłego  roku  artysta  obchodził 
30 rocznicę swojej artystycznej i dydak-
tycznej  działalności  w Katedrze  Szkła 
Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniu-
sza Gepperta we Wrocławiu. Na trzech, 
różnych  tematycznie  jubileuszowych 
wystawach, zaprezentował swój dorobek 
oraz część archiwalnych dokumentów. 
Przygotowana  na  kwiecień w krośnień-
skim  Centrum  Dziedzictwa  Szkła  wy-
stawa  będzie  łączyła  w sobie  elementy 
ze  wszystkich  trzech  wystaw.  Artysta 
zaprezentuje część prac wykonanych na 

przestrzeni 30 lat, obejmujących kolekcje 
szkieł zrealizowanych w technikach „na 
zimno”,  obiektów  topionych w formach 
w piecach elektrycznych, form wykona-
nych w unikalnej technice pate de verre 
oraz  obiektów  dekoracyjnych,  do  kre-
acji,  których  używa  szklanego  włókna 
wyprodukowanego  w Krośnie.  Całość 
ekspozycji  wzbogacą  przygotowane  fo-
togramy  z międzynarodowych  sympo-
zjów, konferencji  i warsztatów  szkła, w 
których artysta uczestniczył oraz multi-
medialne prezentacje fotografii.

Dawid Iwaniec

TRZY – wystawa jubileuszowa prof. Kazimierza Pawlaka

Kazimierz Pawlak, Kolumnada

10 kwietnia 2013 r. odbędzie się werni-
saż wystawy,  która ma  na  celu  prezen-
tację  niezwykle  cennych,  aczkolwiek 
mało znanych zwiedzającym w naszym 

kraju, zabytków pochodzących ze zbio-
rów  Muzeum  Wschodniosłowackiego 
w Koszycach na Słowacji. Te efektowne 
eksponaty są plonem działalności Muze-

Klejnoty archeologiczne Muzeum Wschodniosłowackiego 
w Koszycach
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um koszyckiego- zarówno pozyskiwania 
zbiorów  od  prywatnych  kolekcjonerów 
od  początków  działalności  muzealnej, 
jak  i efektem  późniejszych  regular-
nych  badań  archeologicznych.  Początki 
Wschodniosłowackiego Muzeum w Ko-
szycach  związane  są  z datą  27.10.1872 
roku,  kiedy  to  powstało  Górnowęgier-
skie Towarzystwo Muzealne – zaczątek 
muzeum.  Przy  jego  powstaniu  znaczną 
rolę  odegrali  ówcześni  przedstawiciele 
kulturalnego życia w mieście: Wojciech 
Klimkowicz  (1823-1885),  Franciszek 
Klimkowicz (1826-1890) i Wiktor Mysz-
kowski  (1838-1909).  Oni  też  wystarali 
się o powstanie gmachu muzeum. Towa-
rzystwo  swą  działalność  rozpoczęło  od 
prężnego gromadzenia zbiorów i tak już 
po dwóch latach swej działalności zgro-
madziło 14016 zabytków, w tym zbiorów 
archeologicznych.  Jedną  z pierwszych 
ekspozycji  przy  ul.  Głównej  odwiedził 
w roku 1877 sam Cesarz Franciszek Jó-
zef I. Przez dziesięciolecia działalności, 
muzeum  zgromadziło  znaczna  ilość 
zbiorów archeologicznych, nie tylko z re-
gionu. Do muzeum trafiały także zbiory 
śródziemnomorskie:  egipskie,  greckie, 
rzymskie.  Najcięższym  okresem  dla 
muzeum były  lata wojenne - zarówno I 
jak i II wojny światowej. Część zbiorów 

z Koszyc  trafiła 
bezpowrotnie  do 
Muzeum  Narodo-
wego w Budapesz-
cie, część zaginęła. 
W  latach  powo-
jennych, w historii 
działalności arche-
ologicznej,  zasłu-
żył  się  PhDr.  Jan 
Pastor  (1909-1981) 
–  pierwszy  profe-

sjonalny  archeolog  w muzeum.  Dzięki 
jego  badaniom  na  wielu  stanowiskach 
archeologicznych w regionie koszyckim, 
znacznie wzrosła wiedza na temat prahi-
storii wschodniej Słowacji. Rozpoczął on 
badania na tak znanych stanowiskach jak 
m.  in. Niżna Myszla, Barca  k. Koszyc, 
Somotor, Borsza, Vyżna Hutka, Czania 
i przede wszystkim samych Koszycach. 
Dzieło tego pierwszego, profesjonalnego 
archeologa  Muzeum  kontynuuje  PhDr. 
D. Gašaj – badacz  takich stanowisk  jak 
m.in.  Rozhanovce,  Valaliky-Koštany, 
Niżna Myszla i samych Koszyc. Ekspo-
naty zgromadzone na wystawie to dzieła 
wytwórczości rąk ludzkich od neolitu aż 
po średniowiecze. To wybór najcenniej-
szych  zabytków  archeologicznych  Mu-
zeum Wschodniosłowackiego w Koszy-
cach. Są  to  zarówno naczynia gliniane, 
figurki  antropo  i zoomorficzne, wyroby 
z brązu  i żelaza:  ozdoby,  broń,  narzę-
dzia, przedmioty wykonane z metali 
szlachetnych: złote i srebrne ozdoby. 
Serdecznie  zapraszamy  wszystkich 
zainteresowanych  do  zapoznania  się 
z klejnotami  archeologicznych  zbiorów 
Wschodniosłowackiego Muzeum w Ko-
szycach.

Łukasz Kłopot
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MUZEUM RZEMIOSŁA - Piwnica PodCieniami

18 marca 2013 roku w ramach cyklu pod 
tą nazwę odbyła się prelekcja Jacka Wnu-
ka „Mali krośnianie na krańcach świata”. 
Podróże dla Jacka są wielką pasją, którą 
od wielu lat realizuje wraz z żoną. Ostat-
nio włączyli w nią również swoje dzieci 
Anię i Miłosza. Najpierw były to krótkie 
wypady w Beskid Niski. Wtedy okazało 
się, że dzieci wolą biegać po łące, wrzu-
cać kamyki do potoku, niż siedzieć przed 
telewizorem czy na placu zabaw. 
Pierwszą dużą wyprawę wraz z dziećmi 
odbyli do Transylwanii w 2011 roku, kie-
dy Miłosz miał siedem miesięcy, a Ania 
dwa i pół roku. W tym czasie odwiedzili 
dwa najwyższe pasma górskie Karpat Po-
łudniowych (Góry Paring i Góry Fogara-
skie), a także Wyżynę Transylwańską. 
W 2012 roku podczas wyprawy na Bał-
kany  przemierzyli  pięć  krajów,  w  tym 
trzy  pasma  Gór  Dynarskich  sięgające 
2500 m n.p.m. „Wyprawy z maluchami” 
to  poważne  wyzwanie,  ale  duży  samo-
chód z przyczepą kempingową pozwolił 
im  być  całkiem niezależnym na wypra-
wie. Więcej  informacji  o ich  podróżach 
można uzyskać pod adresem aniaimilosz.
blogspot.com
Jacek Wnuk- absolwent fotografii na wy-
dziale operatorskim PWSFTviT w Łodzi 

Krośnieńskie spotkania z podróżnikami

i geografii UMCS w Lublinie. Swoje pa-
sje  podróżnicze  i fotograficzne  rozwijał 
studiując te kierunki. Od wielu lat prze-
mierza  bezdroża  Karpat  Wschodnich, 
czego efektem są jego prace dyplomowe, 
wystawy  i pokazy  slajdów.  Organizator 
i uczestnik wielu wypraw popularnonau-
kowych w trudno dostępne tereny Ukra-
iny, Rumuni, Białorusi, Rosji  i Maroka. 
Założyciel  i redaktor  portalu  Karpaty-
Wschodnie.pl.  Uczestniczył  w Rewolu-
cji  Pomarańczowej  w Kijowie. W  trak-
cie  studiów pracował  jako wolontariusz 
w Międzynarodowej  Inicjatywie Huma-
nitarnej  w Czeczenii.  Pracownik  PWSZ 
w Krośnie.

Dorota Piwka

Ania i Miłosz fot. J. Wnuk

Najnowsza wystawa z cyklu „Od ucznia 
do  mistrza”  jest  z całą  pewnością  naj-
lepiej  skrojona,  a to  za  sprawą  tematu 
przewodniego  tj.  historii  krawiectwa 

i rzemiosł  mu  pokrewnych  jak  czap-
nictwo  czy  bieliźniarstwo.  Bohaterem 
wystawy  jest  krawiec,  który  dołączył 
do  grupy  innych  rzemieślników  jako 

21 marca – 15 maja
Od ucznia do mistrza – krawiectwo
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ważny  członek  społeczności  miejskiej, 
bez  którego  nie można  było  sobie wy-
obrazić  życia.  To  głównie miasta  stały 
się  areną  działań  i popisów  krawców,  
a  w konsekwencji  miejscem  narodzin 
nowej  kategorii  -  mody.  Wszak  histo-
ria  krawiectwa  to  dzieje  mody.  Jak 
świat  stary  tak  długo  jedni  ludzie  szy-
ją ubrania, drudzy stroją i z pietyzmem 
odziewają się. To krawiectwo stworzyło 
wieczną dewizę „jak nas widzą tak nas 
piszą”.  Nie  brakuje  też  takich,  którzy 
twierdzą,  że  kobiety  nie  stworzył Bóg, 
ale są one owocem pracy krawca. Cichy-
mi  bohaterami  wystawy  są  igły,  nitki, 
nożyce, guziki no i oczywiście maszyny 
do szycia. Bez  tych atrybutów nie było 
by  krawiectwa  i mody.  Narzędzia  te 
w rękach  ludzi  kreowały  modę,  wyty-
czając trendy w ich rozwoju. 
Od  początku  funkcjonowania  krawie-
ctwa  istniała  silna  specjalizacja  i po-
dział  pracy  tego  rzemiosła. W średnio-
wiecznej Polsce krawiectwo dzieliło się 
na „płócienne” (odpowiednik męskiego) 
i „jedwabne”  (odpowiednik  damskie-
go).  Od  średniowiecza  do  końca  XIX 
wieku istniał „wymuszony” przez klasy 
społeczne podział krawiectwa na klasz-
torne,  dworskie,  folwarczne,  miejskie 
i wiejskie.  Dziś  obserwujemy  maso-
wą  produkcję  ubrań  na  niespotykaną 
wcześniej w historii  skalę. Krawiectwo 
i szycie na miarę stało  się potrzebą elit 
i  celebrytów.  Z całą  pewnością  ikoną 
i symbolem, nawet dla  tych, którzy nie 
interesują się krawiectwem i modą, jest 
Christian  Dior.  Jest  globalnym  mitem, 
który  utożsamia  wszystko  to  co  wiąże 
się  z tematem  wystawy,  a więc  modę, 
trendy ale i solidne rzemiosło.
Na przestrzeni dziejów widać, iż sztuka 
krawiectwa,  a co  za  tym  idzie  i moda, 

zmieniały  się,  pojawiały  się  coraz  to 
nowe  trendy.  Najlepszym  przykładem 
transformacji mody zdaje się być fakt, iż 
na początku swojej historii ubrania trak-
towane były jako sposób na ukrycie cia-
ła. Z czasem ubrania zaczęły podkreślać 
kształty ciała tak, by dziś głównie je po-
kazywać. Stąd punktem kulminacyjnym 
wystawy  jest  historia  jednego  ubrania, 
która prezentuje zmiany mody i techni-
ki  krawieckiej.  Transformacja  ta  poka-
zana  jest  na  detalu  ubraniowym  chyba 
najbliższym  naszemu  ciału,  a więc  na 
majtkach.  Dziś  zakładając  majtki  na-
wet nie zastanawiamy się jak ubranie to 
ewoluowało: od pantalonów i kalesonów 
do fig i stringów, jaka była moda przez 
wieki zmieniająca tę bieliznę. 
Eksponaty  zebrane  na  wystawie  „Od 
ucznia do mistrza – krawiectwo” pocho-
dzą ze zbiorów m.in. Muzeum Rzemio-
sła w Krośnie, Muzeum Kultury Ludo-
wej  w Kolbuszowej,  Muzeum  Okręgo-
wego w Rzeszowie, Teatru  im. W. Sie-
maszkowej w Rzeszowie oraz z kolekcji 
prywatnych.

Łukasz Stachurski
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Y BLIŻEJ AMERYKI. KONKURS NA PROJEKT PLAKATU

Organizacja: Regionalne Centrum Kul-
tur  Pogranicza  i Konsulat  Generalny 
USA  w Krakowie.  Celem  konkursu 
jest  zainteresowanie młodzieży kulturą 
amerykańską.  Upowszechnianie  wśród 
młodzieży  zagadnień  plakatu  oraz 
możliwości  projektowania  za  pomocą 
komputerowych  technik  graficznych. 
Do  udziału  w konkursie  zaprasza  się 
młodzież  szkół  ponadgimnazjalnych 
z Krosna  i powiatu  krośnieńskiego.  Do 
konkursu  można  zgłaszać  wyłącznie 

prace  własnego  autorstwa,  wykonane 
w programach  graficznych  –  za  pomo-
cą  komputera.  Każdy  uczestnik  może 
zgłosić w konkursie 1 projekt graficzny. 
Warunkiem  udziału  w konkursie  jest 
dostarczenie  do  RCKP  w Krośnie,  ul. 
Kolejowa  1  prac  konkursowych  do  10 
kwietnia 2013 r.  Koordynator  Joanna 
Topolska  –  Uliasz,  poligrafia2@rckp.
krosno.pl tel. 43 218 98 wew.215. Szcze-
gółowe  informacje  na  stronie  www.
rckp.krosno.pl

BLIŻEJ AMERYKI. KONKURS PLASTYCZNY

Organizacja: Regionalne Centrum Kul-
tur  Pogranicza  i Konsulat  Generalny 
USA  w Krakowie.  Celem  konkursu 
jest  zainteresowanie młodzieży kulturą 
amerykańską  oraz  promocja współpra-
cy polsko – amerykańskiej. Do udziału 
w konkursie  zaprasza  się  dzieci  i mło-
dzież  szkół  z Krosna  i powiatu  kroś-
nieńskiego.  Uczestnik  przedstawia  1 
pracę,  dowolna  technika  malarska  lub 
graficzna  na  papierze,  min.  format  A3 
lub B3, max format A2 lub B2. Na od-
wrocie  pracy  należy  umieścić  infor-

macje o autorze:  tytuł pracy,  imię  i na-
zwisko,  wiek,  nazwa  i adres  placówki/ 
szkoły/organizacji  oraz  imię  i nazwi-
sko  nauczyciela/opiekuna,  pod  kierun-
kiem  którego  praca  została  wykonana. 
Warunkiem  udziału  w konkursie  jest 
dostarczenie  do  RCKP  w Krośnie,  ul. 
Kolejowa  1  prac  konkursowych  do  10 
kwietnia 2013 r.  Koordynator  Nina 
Rostkowska  rckp@rckp.krosno.pl,  tel. 
43 218 98 wew. 147, Szczegółowe infor-
macje na stronie www.rckp.krosno.pl

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI 
„O KWIAT DZIEWIĘĆSIŁA”

Konkurs skierowany jest do autorów nie-
zrzeszonych jak też zrzeszonych w związ-
kach  twórczych.  Uczestnik  musi  mieć 
ukończone  16  lat. Warunkiem  uczestni-
ctwa  jest  nadesłanie  zestawu  3  wierszy 
w 4 egzemplarzach maszynopisu, wcześ-
niej  nie  publikowanych,  ani  nie  nagra-
dzanych  w innych  konkursach.  Wiersze 
winny być podpisane godłem. Takim sa-
mym godłem należy opatrzyć dołączoną 

do nich zaklejoną kopertę, zawierającą na 
kartce dane autora (imię i nazwisko, data 
urodzenia (dzień, miesiąc, rok), adres, te-
lefon, e-mail). Prace nadsyłać do 15 maja 
2013 r. na adres pomysłodawcy konkur-
su: Lesław Urbanek, 32 - 437 Skomielna 
Czarna 240,  z dopiskiem „Konkurs poe-
tycki”.  Podsumowanie  konkursu  odbę-
dzie się 14 września 2013. Tel. organiza-
tora 663221329.



CROSCENA 33



GALERIA JEDNEGO ZDJĘCIA  
Leszek Górski


