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Na okładce: Andrzej Seweryn w monodramie Wokół Szekspira na 10. Festiwalu Teatrów 
Młodzieżowych inny w Krośnie, str.2 –1. Zdobywca Grand Prix 10. FTM inny – Teatr TARA 
BUM z Rybnika, 2. Uczestnicy XII Międzynarodowego Pleneru Fotograficznego Krosno 
2013, 3. Poeta Janusz Szuber gościem Wiosennej Biesiady Poetyckiej w RCKP, 4. Opera 
dziecięca Alicja w Krainie Czarów PSM Pro Musica na scenie RCKP, 5. Laureaci Konkursu  
Piosenki Dziecięcej Debiutek 2013 (fot. P. Matelowski)      Fot. 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.

BEATA WÓJTOWICZ

***

W ciszy lasu idę,

w zgodzie z samą sobą, 

w przyjaźni z moimi ptakami,

w przyjaźni z pięknymi drzewami...

Odcinam kartki w kalendarzu,

odcinam dat w pamięci wiele,

a Tylko te zostawiam sobie,

gdzie wierni moi przyjaciele...

I chociaż czasem tęsknię bardzo

za światem, co już gdzieś daleko,

to jednak najpiękniejszym kartom,

zostawiam czas

płynącą rzeką...

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

3.  Witryna RCKP
 Wystawy
 Ja śpiewam dla Was i gram, bo…

Dorota Cząstka
 Debiutek 2013
 Wiosenne spotkanie poetów
 Międzynarodowy Plener 
 Fotograficzny
  Wacław Turek
 Polecamy

10. Rozmaitości
 Dziejba kamieniecka
  Anna Bryła
 A w Krośnie dzieciaki 
 wystawiły operę

12. Kolekcjonerstwo
 Dworzec kolejowy
  Zbigniew Więcek

19. Przeczytane

20. Poezja

22. Podium

25. BWA
 M. Marek, B. Radziszewski – 
 malarstwo

Marek Burdzy

26. CDS
 Krośnieńskie CDS laureatem 
 konkursu…

Dawid Iwaniec
27. Muzeum Rzemiosła 
 Piwnica PodCieniami
 Moja przygoda w muzeum

Iwona Jurczyk
 Krośnieńskie spotkania 
 z podróżnikami

Dorota Piwka
 Juraj i Matej Gavula – rzeźba

Bożena Paradysz
 Laureaci konkursu na koszulkę 
 promocyjną..

Dorota Piwka
30. KBP
 Bronisław Burek, człowiek, 
 który nie był bierny

Joanna Łach
 Krośnieńscy Mistrzowie Ortografii

Monika Machowicz

32.  Konkursy

LEGALNA KULTURA

PROJEKT LEGALNA KULTURA TO KAM-
PANIA SPOŁECZNA, PROMUJĄCA KO-
RZYSTANIE Z LEGALNYCH ŹRÓDEŁ 
KULTURY, REALIZOWANA PRZEZ FUN-
DACJĘ LEGALNA KULTURA. 

WRAZ Z ODBIORCAMI KAMPANII I JEJ 
PARTNERAMI LEGALNA KULTURA TWO-
RZY BAZĘ LEGALNYCH ŹRÓDEŁ KULTU-
RY I WSPIERA POWSTAWANIE NOWYCH. 
BIERZE UDZIAŁ W NAJWIĘKSZYCH WY-
DARZENIACH KULTURALNYCH W POL-
SCE I ORGANIZUJE WARSZTATY EDUKA-
CYJNE. DŁUGOFALOWY CEL PROJEKTU 
TO BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI OD-
BIORCÓW KULTURY W NOWEJ, CYFRO-
WEJ RZECZYWISTOŚCI.

KULTURA. CAŁA SZTUKA W TYM, BY 
CIESZYĆ SIĘ NIĄ RAZEM - TO PRZEWOD-
NIE HASŁO KAMPANII LEGALNA KUL-
TURA. KAMPANIA JEST SKIEROWANA 
DO WSZYSTKICH ODBIORCÓW KULTURY 
- TYCH, KTÓRZY ŚWIADOMIE Z NIEJ KO-
RZYSTAJĄ I CZUJĄ SIĘ ZA NIĄ ODPOWIE-
DZIALNI ORAZ DO TYCH, KTÓRZY JESZ-
CZE NIE PRZYWIĄZUJĄ ZNACZENIA DO 
LEGALNOŚCI ŹRÓDEŁ.

BAZA LEGALNYCH ŹRÓDEŁ DOSTĘPNA 
NA www.legalnakultura.pl
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Do konkursu zgłoszono ponad 600 prac 
plastycznych. Wśród nich znalazły się 
odbitki graficzne: linoryty i monotypie, 
nadesłane z Młodzieżowego Domu Kul-
tury w Gorlicach, Niżańskiego Domu 
Kultury w Nisku, Centrum Kultury 
w Przemyślu i Pracowni Grafiki Trady-
cyjnej RCKP w Krośnie. Kilkadziesiąt 
rysunków ołówkiem oraz prace malar-
skie: akwarele, gwasze, tempery ze szkół 
i placówek kulturalnych z województwa 
podkarpackiego. Nie zabrakło także 
prac wykonanych w technice plakatowej 
i prac kolażowych. 
Nagrodzono 20 autorów, do wystawy 
wytypowano 70 prac.

3 – 30 czerwca
Konkurs Plastyki Dzieci i Młodzieży Pogranicza „Kredki”

NAGRODY
Sylwia Szpond – SP Baryczka
Ola Kędzierska – Gimnazjum Nr 4 Krosno
Błażej Kmonk – Pracownia Grafiki Trady-
cyjnej RCKP Krosno
Kamil Chmura – SP Glinik Górny
Justyna Kazanecka – Gimnazjum w Isk-
rzyni
Dawid Półchłopek – SP Nr 8 Krosno
Julia Żurawska, Karolina Kołodziej, Ma-
ciej Piątkowski – Centrum Kulturalne 
Przemyśl
Maria Makoś, Józef Fornal, Szczepan 
Tomkowicz, Miłosz Tomkowicz – Otwarta 
Pracownia RCKP Krosno
Anna Pyzik, Kamil Hajduk Gabriela 
Kmon, Maria Zagórska, Jakub Mendyka, 
Faustyna Jakubowska, Wiktoria Gazda – 
Młodzieżowy Dom Kultury Gorlice

W
iktoria G

azda, linoryt
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Prace wykonane w obydwu pracowniach zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia 
w konkursach i przeglądach ogólnopolskich. Na koniec roku artystycznego efekty 
całorocznej pracy prezentowane są na pięknej, niezwykle kolorowej wystawie.

14 – 30 czerwca
Wystawa Pracowni Grafiki Tradycyjnej i Otwartej Pracowni 
RCKP

nywania odbitek z matryc metalowych, 
drewnianych i tworzyw sztucznych, do 
technik wypukło i wklęslodrukowych, 
elektryczny piec do podgrzewania płyt, 

Pracownia Grafiki Tradycyjnej dys-
ponuje profesjonalnym wyposażeniem 
warsztatu: uniwersalna prasa graficzna 
walcowa ręczna, przeznaczona do wyko-
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14 czerwca – 15 lipca
Damska jazda – Koszyce/Słowacja

Diana Čereiová w latach studenckich 
zaczęła wykonywać swoje pierwsze pra-
ce, które następnie publikowane były 
w zagranicznych czasopismach. Od 2010 
roku jest aktywnym członkiem fotoklubu 
RARA Koszyce. Na wystawie regional-
nego koła AMFO w roku 2012 zdobyła 
trzecie miejsce. Pierwsza autorska wysta-

wa we współpracy z fotografikami z foto-
klubu RARA (Spišáková, Tomondyová) 
miała miejsce także w 2012. Na początku 
tego roku fotoklub zorganizował wysta-
wę, w której brała również udział. Swo-
ją twórczość prezentuje w Internecie. 
Uwiecznia piękno przyrody na swoich 
zdjęciach. W ostatnim czasie swoje prace 

O
d lew

ej: Š. Spišáková D
. Č

ereiová, J. Tom
ondyová, fot. W

. Turek
kuweta do namaczania papierów, wał-
ki do nakładania farby, igły rytowni-
cze, gładziki, skrobacze, rylce, ruletki, 
chwiejaki, farby drukarskie, papiery 
graficzne. Wszyscy chętni do poznania 
techniki druku wklęsłego, wypukłego 
i strukturalnego mogą w tych zajęciach 
brać udział. Prowadzi je Joanna Topol-
ska - Uliasz.

W roku artystycznym 2012/2013 zajęcia 
w Otwartej Pracowni prowadzone były 

w czterech grupach: dwie dziecięce, 
młodzieżowa i dorosłych. We wszyst-
kich grupach realizowane były podob-
ne tematy i zagadnienia. Rozwijanie 
wyobraźni, kształtowanie postrzegania 
i obserwacji natury i otoczenia. Umie-
jętność wrażliwego interpretowania i ka-
drowania obrazu. Sztuka wyboru moty-
wu i kompozycji. Wszyscy uczestnicy 
odbyli zajęcia z modelowania i formo-
wania w glinie. Zajęcia prowadzi Nina 
Rostkowska.
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Gdyby zapytać pasjonatów fotografii 
czym ona jest dla nich, otrzymamy cie-
kawe i różnorodne odpowiedzi. W życiu 
piękne są tylko chwile - śpiewał Ryszard 
Riedl, i właśnie ta chwila dla fotogra-
fa jest zwykle wyczekiwana, czasami 
zaskakuje. Pozwala uchwycić emocje, 
uczucia, wszystko to, co wokół, cały 
ten wspaniały świat. Fotografia to ra-
dość z odnajdywania zagubionych czy 
tajemniczych miejsc i uwieczniania ich. 
Czasami jest łamaniem praw logiki. Tam 
mniej znaczy więcej – mniej pokażesz 
więcej przekażesz. Fotografia, to więcej 
niż pasja, to styl życia, a także sposób na 
życie. Do końca nie wiemy czy kreuje 
nową rzeczywistość, czy ją tylko reje-
struje, a resztę dopowiadają odbiorcy.
Warto zatem przytoczyć wypowiedzi 
znakomitych twórców z tej dziedziny. 

Henri Cartier - Bresson, jeden z najwy-
bitniejszych francuskich fotoreporterów 
XX wieku uważany za ojca fotoreporta-
żu stwierdził: „zrobić zdjęcie to znaleźć 
równowagę między umysłem, okiem 
i sercem” … 
Donald McCullin brytyjski fotograf 
i dziennikarz uważał, że fotografia nie 
jest związana z patrzeniem, lecz z czu-
ciem. „Jeżeli nie czujesz nic w tym, na 
co patrzysz, nigdy nie uda ci się sprawić, 
aby ludzie patrząc na twoje zdjęcia, co-
kolwiek odczuwali”. 
Wystawa zdjęć członków Fotoklubu 
RCKP w Krośnie jest okazją do zasta-
nowienia na ile te teorie i twierdzenia 
znajdują odzwierciedlenie w rzeczywi-
stości. 

Wacław Turek

14 czerwca – 15 lipca
Widok na codzienność – wystawa Fotoklubu RCKP

wzbogaciła o indywidualny wkład pla-
styczny - kolaż, warstwy i faktury.
Jana Tomondyová jak każdy począt-
kujący fotograf rozpoczęła od krajobra-
zów, ludzi i wszystkiego co nas otacza. Z 
czasem stopniowo zmierzała w kierunku 
fotografii kreatywnej. Próbuje uchwycić 
piękno i kolor, który przetwarza graficz-
nie tworząc fotografie artystyczne. W jej 
pracach pojawiają się fragmenty kwia-
tów, przyrody z ukazaniem szczegółów 
i kształtów. Każde przetworzone zdjęcie 
to niepowtarzalne dzieło sztuki. Profesjo-
nalnie zajmuje się aranżacją wnętrz, przy 
tworzeniu których wykorzystuje również 
swoje kompozycje. Współpracuje przy 
projektowaniu graficznym i przy ilustro-
waniu książek. 
Od 2010 r. jest członkiem klubu fotogra-
ficznego RARA w Koszycach.

Štefánia Spišáková jest członkiem klu-
bu fotograficznego RARA w Koszycach. 
W konkursach fotograficznych ogłasza-
nych w czasopismach, zdobyła kilka 
nagród, a zdjęcia zostały opublikowane. 
W 2012 wspólnie z D. Čereiovou i J. 
Tomondyovou zorganizowała wystawę 
„Damska jazda”. W 2013 zaprezentowała 
swoją twórczość na wystawie fotoklubu 
RARA. Jest stałym współpracownikiem 
projektu Tydzień Życia, gdzie dokumen-
tuje rok życia 9 fotografiami dziennie, 
czyli 3285 fotografii w ciągu roku. Na 
większości zdjęć widoczne jest jej po-
czucie artyzmu i wrażliwość na piękno. 
Zajmuje się również fotografią rodzinną 
i portretową. Bardzo chętnie fotografuje 
dzieci. 

opr. ab
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Andrzej Seweryn powiedział niedaw-
no (X Festiwal Filmów Niezwykłych 
w Sandomierzu 2013), że „prawdziwe 
aktorstwo jest zagrożone”. Publiczność 
10. Festiwalu Teatrów Młodzieżowych 
INNY w Krośnie wsparta niestety za-
ledwie garstką krośnian, miała okazję 
zobaczyć Andrzeja Seweryna - i można 
powiedzieć przekornie, że prawdziwe ak-
torstwo wciąż jednak istnieje i ma się cał-
kiem dobrze. Treść widowiska wypełniły 
monologi szekspirowskich bohaterów 
w mistrzowskiej interpretacji. Fragmen-
ty m.in. „Hamleta”, „Makbeta”, „Otel-
la”, „Romea i Julii” i  „Burzy” ułożyły 
się w fascynującą opowieść o ludzkich 
doświadczeniach, wzlotach i upadkach, 
miłości, zazdrości, samotności, zdradzie, 
obsesji władzy, zwątpieniu w sens życia.
Po raz pierwszy do widowiska wykorzy-
stana została dosłownie cała głębokość 
sceny RCKP. Sami się zdziwiliśmy, że 
tak można. Nawet jeśli jeszcze raz przy-
pomnę, że był to spektakl jednego aktora, 
nie oddam magii tego co zobaczyliśmy 
i usłyszeliśmy nawet z najdalszego za-
kątka. W takiej wielkości sceny zbudo-
wana światłem droga wydawała się wy-

jątkowo długa, kroki znacząco wymie-
rzalne, a szept i krzyk w sposób znaczący 
się różniły.
Jeden jasny punkt, ostatnia rampa, a na-
wet dalej, ostatni jej centymetr, a słychać 
było jak spadają ziarenka piasku i głos 
łkający drży. 
Gdyby, jakimś cudem, ktoś nie zauroczył 
się aktorem w trakcie ponad 100 minut 
monologów i pieśni, to prawie na sam 
koniec Andrzej Seweryn zafundował 
wszystkim dialog, ukazując kumulację 
aktorskiego kunsztu najwyższych lotów. 
Tych, którzy przestraszyli się nieco na-
zwy monodram i nie przyszli na spektakl 
geniusza polskiego teatru powinni się 
dowiedzieć, że wieczór z mistrzem był 
szalenie wesoły, spontaniczny, aktywny 
i trzymał każdą myśl publiczności cały 
czas w napięciu. Zaryzykuję stwierdze-
nie, że chyba była to jedyna okazja, by 
poczuć geniusz aktorski tak blisko. 
Dwa kawałki materiału, kapelusz, buty, 
laska i urokliwy pies na kółkach i głos… 
którego nie można i nie chce się zapo-
mnieć… „ja śpiewam dla Was i gram, bo 
gram dla Was to żyję…” 

Dorota Cząstka

„JA ŚPIEWAM DLA WAS I GRAM, 
BO GRAM DLA WAS TO ŻYJĘ…”

GRAND PRIX - Nagroda Główna, 
Teatr TARA - BUM z Rybnika
ZŁOTA OTWARTA KURTYNA 
Teatr PRÓG JUNIOR z Wadowic
SREBRNA OTWARTA KURTYNA   
Teatr NO GENTELMAN z Lublina
BRĄZOWA OTWARTA KURTYNA 
ARLETeatr z Bydgoszczy

NAGRODY 10. Festiwalu Teatrów Młodzieżowych INNY `2013

Wyróżnienia 
Jakub Adamski - Teatr GRYMAS z Rze-
szowa, Teatr GĘBA z Tychów
Monika Siara - Teatr PLASTER z Jaro-
sławia
Nagroda Forum Młodych 
Teatr NA MARGINESIE z Andrychowa
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Wiersze jednakowo lubią wszystkie 
miejsca. Takim szczególnym jest dla 
poetów Regionalne Centrum Kultur Po-
granicza w Krośnie, gdzie odbywają się 
coroczne spotkania w ramach Wiosennej 
Biesiady Poetyckiej. Tym razem rozpo-
częto muzycznie - recitalem wokalistów 
Studia Piosenki SWING. 
W drugiej części spotkania gościł sano-
cki poeta, Janusz Szuber – autor ponad 
20 książek, laureat nagród Fundacji Kul-
tury, Fundacji im. Turzańskich, Nagrody 
im. Kazimiery Iłłakowiczówny. Przez 27 
lat pisał wyłącznie do szuflady. Zadebiu-
tował dopiero w 1995 r. tzw. pięcioksię-
giem: „Paradne ubranko i inne wiersze”, 
„Apokryfy i epitafia sanockie”, „Pan 
Dymiącego Zwierciadła”, „Gorzkie pro-
wincje”, „Srebrnopióre ogrody”. Wystą-
pieniem na spotkaniu oraz odczytaniem 
kilku swoich wierszy poeta potwierdził 
wysoką pozycję na mapie współczesnej 
poezji polskiej. 
Z kolei Stach Ożóg, rzeszowianin, lau-
reat wielu ogólnopolskich konkursów 

recytatorskich i teatralnych, twórca 260 
pozycji cyklu fonicznego „Poeci Podkar-
pacia” zaprezentował wybrane wiersze 
członków Klubu Literackiego RCKP, 
które ukazały się w ostatnio wydanych 
tomikach. Warto dodać, że klubowi 
przybywa poetów związanych z Kros-
nem i regionem. 

Wiosenne spotkanie poetów

W 15. Krośnieńskim Konkursie Piosen-
ki Dziecięcej „Debiutek” wzięło udział 
blisko 80 uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów. Jury biorąc pod uwagę wa-
runki głosowe, muzykalność, interpreta-
cję, dykcję oraz ogólny wyraz artystycz-
ny przyznało nagrody i wyróżnienia:
Kategoria I - Szkoła podstawowa (kla-
sy 1 - 3)
miejsce I - Miłosz Pańczuk, II - Marceli-
na Gerlach, III - Weronika Filar, Zuzan-
na Patejko
Wyróżnienia: Marco Casahuaman, Wik-
toria Gondek

Kategoria II - Szkoła podstawowa 
(klasy 4 - 6)
miejsce I - Paulina Pawluś, Oliwia Sta-
roń, II - Karolina Kołacz, III - Maja Szelc
Wyróżnienia: Weronika Sterkowiec, 
Marlena Szmyd, Katarzyna Stachurska, 
Rafał Stryczniewicz, Mateusz Kuraś
Kategoria III – Gimnazjum
Miejsce I - Katarzyna Makoś, II -Natalia 
Jastrząb, Oliwia Hap, III - Monika Ma-
zur, Adrian Frydrych
Wyróżnienia: Weronika Lechowicz, Ja-
goda Soboń, Marlena Rygiel

opr. ab

DEBIUTEK 2013

Na zdj. Stach Ożóg
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Podczas tegorocznych Dni Krosna – 
Miasta Szkła (14 - 16.06) Regionalne 
Centrum Kultur Pogranicza zorganizo-
wało XII Międzynarodowy Plener Fo-
tograficzny. Uczestniczyli w nim foto-
graficy z zaprzyjaźnionych fotoklubów 
z Czech, Rumunii, Słowacji, Ukrainy 
i Węgier. W pierwszy dzień pobytu fo-
tograficy zapoznali się z produkcją szkła 
artystycznego w Hucie SABINA w Ry-
manowie, później uczestniczyli w wer-
nisażu wystaw fotograficznych „Dam-
ska Jazda” i „Widok na codzienność”. 
Obydwie wystawy można oglądać do 
15 lipca w Galerii Fotografii RCKP. 
Słowaccy fotograficy, zdobywcy wielu 
złotych medali w konkursach o tematy-
ce sportowej mieli możliwość fotogra-
fować trening młodych krośnieńskich 
szermierzy Uczniowskiego Klubu SO-
KOLIK. Przez dwa wieczory wszyscy 
brali udział w warsztatach fotografii na 
szkle techniką mokrego kolodionu pro-
wadzonych przez Łukasza Grudysza.
Ponieważ część uczestników odwie-
dziła Krosno i okolice po raz pierwszy, 
organizatorzy zaproponowali zwiedza-

Międzynarodowy Plener Fotograficzny - Krosno 2013

nie Skansenu Przemysłu Naftowego 
w Bóbrce i zamku Kamieniec w Odrzy-
koniu. „Plenerowicze” odwiedzili także 
unikatowe Centrum Dziedzictwa Szkła, 
zapisując w pamięci i na zdjęciach hi-
storię produkcji szkła. 
Przygraniczni amatorzy fotografii, któ-
rym dopisała pogoda i twórcze pomy-
sły, po trzech dniach pobytu wyjechali 
z zapełnionymi kartami w aparatach, 
a plon pleneru obejrzymy na wystawie 
w RCKP. 

Tekst i fot. Wacław Turek

Do nich należą m.in. Stanisław Bocheń-
ski, krośnianin mieszkający w Krako-
wie, z bogatym dorobkiem twórczym 
czy Magdalena Rodzinka z Głębokiego 
k/Rymanowa. Do grona piszących dołą-
czyła również Beata Wójtowicz z Sano-

ka. Ich wiersze znajdą się w XIII Alma-
nachu Poetyckim obok wierszy laurea-
tów Konkursu o Lampę I. Łukasiewicza 
i poetów pogranicza. 

Tekst i fot. Wacław Turek

P
O

L
E

C
A

M
Y

29 czerwca
III Ogólnopolski Festiwal Tańca Inter-
medium
11.00 – przegląd konkursowy
17.00- koncert galowy laureatów

29 czerwca – 7 lipca
Letnie plażowanie na Rynku
siatkówka plażowa, pokaz Capoeira,
zabawy dla dzieci, spektakl fireshow
i inne atrakcje proponuje WhyNot 
TRAVEL

Warsztaty prowadzi Łukasz Grudysz



10 CROSCENA

Popołudniem szóstego dnia czerwca, na 
kamieniecki zamek w Odrzykoniu bar-
dzo licznie przybyli poeci i przyjaciele 
krośnieńskiego poety Wacława Turka. 
Stało się to za sprawą Podkarpackiej 
Izby Poetów, która w tym pięknym 
miejscu zorganizowała spotkanie litera-
ckie. Poeta witał gości ubrany w tunikę 
rycerską z herbem Pilawa rodu Kamie-
nieckich.
Gospodarzami wieczoru poświęcone-
go poezji Wacka i jubileuszowi Izby 
Poetów (75 spotkanie) byli - Czesław 
Drąg z Wojewódzkiego Domu Kultury 
w Rzeszowie i Adam Decowski z rze-
szowskiego oddziału Związku Litera-
tów Polskich. Ubrani w szlacheckie 

R
O

Z
M

A
IT

O
Ś

C
I DZIEJBA KAMIENIECKA

stroje wygłosili „Odrzykońskie prolo-
gowanie”, którego fragment cytuję: 

…Niechaj zapanuje literacka gracja, 
a mistrz liryki Wacław Turek dziś 
niech zarządza spornym murem… 

A potem popłynęła poezja autora, w ser-
cu którego Krosno i jego przepiękne 
okolice mają szczególne miejsce, a afir-
macja życia wraz z jego nieuchronnym 
przemijaniem, tak charakterystyczna 
dla wierszy Wacka, sprawiają że wielu 
czytających często utożsamia się z ich 
wymową.
Specjalnym gościem wieczoru był Stach 
Ożóg, rzeszowski poeta i przyjaciel 

19 – 28 lipca
Teatr na Bruku 
wakacyjne warsztaty teatralne

21 lipca, 20.00
Wieczór muzyczny na Rynku
Koncert orkiestr dętych

28 lipca
Świet(l)ne  Miasto Krosno
Szczegóły w kolejnym numerze

fo
t. 
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ch
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um
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poetów, doskonały interpretator poezji. 
Właściwie wszyscy zgromadzeni w iz-
bie podzamcza poeci, skierowali do 
Wacka słowo pisane, a pozostali, nie 
obdarzeni tym darem przez Pana Boga, 
nieco inaczej wyrazili swoją pochwałę 
dla jego talentu.
Poezja niezwykle komponuje się z mu-
zyką, tak więc nie mogło jej zabrak-
nąć na kamienieckim wzgórzu. Antoni 
Tełewiak i Wojciech Posadzki czyli 
Antek&Wojtek (akordeon i saksofon) 
zagrali tak, że niektórym nie wystarczy-
ło tylko słuchanie pięknych utworów, 
ale porwały ich one do tańca. Dołączał 
do nich na trąbce Wiktor Bochenek, dy-
rektor GOK w Niebylcu.

I tak integrowała się krośnieńsko – rze-
szowska kultura, a obecni byli jej przed-
stawiciele w osobach Doroty Cząstki, 
dyrektor Regionalnego Centrum Kul-
tur Pogranicza w Krośnie i Marka Ja-
strzębskiego, dyrektora Wojewódzkie-
go Domu Kultury w Rzeszowie oraz 
Edwarda Bolca, prezesa rzeszowskiego 
oddziału ZLP, Wojciecha Tomkiewicza, 
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 
w Korczynie i Andrzeja Kołdera, gospo-
darza na Zamku Kamieniec. Obecny był 
także Jan Zych, wójt Gminy Korczyna 
przychylny wszelkim poczynaniom kul-
turalnym. 
Ja też tam byłam i węgrzyna piłam. 

Anna Bryła

Prywatna Szkoła Muzyczna I i II st. 
Pro Musica w Krośnie wystawiła ope-
rę dziecięcą. Jest to pierwsze tego typu 
przedsięwzięcie w Polsce. Wyjątkowe 
przygody Alicji, postaci z książki Lewi-
sa Carrolla, były motywem wielu utwo-
rów scenicznych. Przedziwne sny Alicji 
pojawiały się w licznych adaptacjach 
filmowych, na scenach musicalowych 
i operowych, w balecie czy w widowi-
skach teatralnych. Tym razem mieliśmy 
okazję zobaczyć operę dziecięcą napi-
saną przez Andrzeja Mozgałę specjal-
nie dla szkoły Pro Musica. Widowisko 
oscyluje między muzyką współczesną 
a rozrywkową i przybrało formę duże-
go utworu scenicznego. Kompozycja 
wynikała z potrzeb i specyfiki zespołu 
artystycznego i była odzwierciedleniem  
struktury szkoły muzycznej. W warstwie 
melodycznej pojawiają się elementy  
tańców takich jak walc, tango czy haba-
nera. Słychać też odniesienia do muzyki 

A w Krośnie dzieciaki wystawiły operę …

J.S. Bacha i aranżacje bluesowe. Twórcy 
muzyki, libretta i choreografii wzięli pod  
uwagę liczebność uczniów,  ich możli-
wości uzależnione od wieku i stopnia 
umiejętności  muzycznych, a także ro-
dzaj instrumentów i koloraturę głosów 
młodych artystów.
Autorka libretta -Urszula Mozgała od-
niosła się do bardziej  dosłownego tłu-
maczenia tytułu oryginału  i przeniosła  
główną bohaterkę w krainę  dziwów  
i równie dziwne postacie  wokół Alicji 
zgromadziła.  
Krośnieńska publiczność miała okazję 
obejrzeć to widowisko w Regionalnym 
Centrum Kultur Pogranicza 26 maja 
br. z okazji Dnia Matki oraz 2 czerwca 
z okazji Dnia Dziecka. 
17 czerwca opera została dwukrotnie 
zaprezentowana w Filharmonii Podkar-
packiej. 

A.CZ
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Krosno. Stacya kolejowa.
Widokówka wydana przed 1903 rokiem przez Bernarda Fischbeina. Znana jest w wersji jednobarwnej 
i podkolorowanej, popularnie nazywana „Stacja z parowozem”. 
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Jedną z pierwszych wersji budowy kolei 
żelaznej prowadzącej przez Krosno była 
sugestia burmistrza Sylwestra Jaciewicza 
z 1869 roku, aby poprowadzić ją w kie-
runkach na Duklę i Przemyśl. Propozycję 
taką przedstawił Jaciewicz w Wiedniu.
Administracja austriacka postanowiła 
jednak inaczej wyznaczając szlak kolejo-
wy na linii Żywiec – Nowy Sącz – Gry-
bów – Jasło – Zagórz i dalej na Stanisła-
wów.
W grudniu 1881 roku rząd austriacki 
udzielił na ten cel odpowiedniego kredy-
tu. Inwestycję nazwaną koleją transwer-
salną zaplanowano zbudować w niecałe 
trzy lata.
Na rzecz budowy dworca Rada Miasta 
Krosna przyznała bezpłatnie część par-

celi należącej do gruntu zwanego „Wój-
cie”. Były to wówczas peryferie miasta. 
Dworzec i tory prowadzące przez Krosno 
budowano w latach 1881 – 1883. Dwo-
rzec przekazano do użytku w lipcu 1883 
roku. Kryty peron dobudowano w 1886, 
na co Rada Miasta przyznała 100 zł.
Odcinek kolei od stacji Stróże do Nowe-
go Zagórza oddano do użytku 20 sierpnia 
1884 r.
Krośnieński dworzec kolejowy tętnił 
życiem miasta i regionu przez przeszło 
100 lat. Pod koniec XX wieku podupada 
znaczenie linii kolejowej przechodzącej 
przez krosno, niszczeje stacja kolejowa, 
a tłumy podróżujących pozostają tylko 
we wspomnieniach.

Zbigniew Więcek

DWORZEC KOLEJOWY
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Krosno. Stacyja kolejowa.
Widokówka wydana ok. 1910 roku przez Henryka Steigbügla. Przez filokartystów nazywana często 
„Stacja z wózkiem” Autor zdjęcia nieznany. Identyczną wydał też Bernard Fischbein.

KROSNO. UL. kolejowa (zapis oryginalny) 
Jak ważnym elementem miasta w pierwszych latach XX wieku była stacja kolejowa, podkreśla opis tej 
widokówki. Z Rynku do dworca było 1,5 km, dorożka kosztowała 1 koronę. Dotychczasowa nazwa ulicy to 
ulica Krakowska. Widokówka z serii wydanej przez Bernarda Fischbeina.

Widokówki ze zbiorów Zbigniewa Więcka
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ISBN: 978-83-7490-578-7

KRONIKA
Klasztoru

OO. Franciszkanów 
w Krośnie

1939–1944

K
R

O
N

IK
A

 K
la

sz
to

ru
 O

O
. F

ra
n

ci
sz

ka
n

ów
 w

 K
ro

śn
ie

 1
93

9
–1

94
4

O. Nikodem Szałankiewicz

1910–1979

O. Fulgencjusz Bąk
1913–1968

Aktualny stan dworca, widok od strony miasta fot. W. Turek
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E Kronikę przygotował do druku i opa-
trzył przypisami Zdzisław Gogola 
OFM conv. O. Zdzisław Gogola ur.1950 
r. w Ołpinach w pow. jasielskim. W la-
tach 1964-67 uczył się w Zasadniczej 
Szkole Górnictwa Naftowego, a następ-
nie w Technikum Górnictwa Naftowego 
w Krośnie. Do Zakonu OO. Francisz-
kanów wstąpił w 1971 r.  Święcenia ka-
płańskie przyjął w 1978. W zakonie pełnił 
funkcje: mistrza nowicjatu, rektora WSD 
w Krakowie, prowincjała, przewodniczą-
cego Konferencji Prowincjałów Francisz-
kańskich w Polsce. Pracę doktorską obro-
nił w 1999 roku. W 2000 rozpoczął pracę 
w Katedrze Historii Kościoła w Czasach 
Najnowszych Papieskiej Akademii Teolo-
gicznej. Najpierw jako asystent, a później 
adiunkt.  W 2010 uzyskał stopień doktora 
habilitowanego nauk humanistycznych 
w zakresie historii. Jego dorobek naukowy 
to 13 książek i 106 rozpraw naukowych.
Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo 
Słowaków w Polsce, Kraków 2013



fot. W. Turek



fot. P. Fiejdasz , P.Matelowski





fot. P. Matelowski, W .Turek
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„Może wiersz narodzi się / na liściu wtu-
lonym / w igliwiu nostalgii poranka” – 
czytamy w jednym z utworów tego tomi-
ku. We wstępie do niego ceniony poeta 
Jan Tulik ciekawie rozważa tę metaforę, 
pytając: „(…) czy oczekiwanie na wiersz 
nie jest figurą, która sprowadza się do na-
szego (zawsze i nieustannie) oczekiwa-
nia lepszego dnia?” I puentuje:
„Może również tak. Dorota Kwoka w taki 
właśnie – osobny i osobliwy – sposób 
ożywia czytelnika. To empatia wrażliwo-
ści wobec wrażliwości innych; zwłaszcza 
nas, którzy czytają wiersze”. Dodajmy: 
którzy czytają w napięciu emocjonalnym 
i wnikliwie, do czego poezja Autorki – 
zadziwiająca ekspresyjną zwięzłością li-
rycznych fraz – inspiruje.
Oficyna Wydawnicza „STON 2”, Kielce 
2013

Autorka jest doskonałym obserwatorem 
świata. Maluje psychologiczne portrety 
zarówno jednostek jak i zbiorowości. Do-
datkowo wzbogaca treść elementami kra-
jobrazu śródziemnomorskiego. Jak pisze 
w posłowiu Monika Kubit – w brutalnym 
świecie smutny Bóg nie ma na tyle mocy, 
by przemówić do zgorzkniałych serc. 
Człowiek czuje się osamotniony, a przez 
to zdany wyłącznie na siebie. W wier-
szach dostrzec można wyraźne nawiąza-
nie do wojny na Bałkanach, która pozo-
stawiła trwały ślad w świadomości poet-
ki. Kolejny raz śniłam dom to niezwykły 
zbiór poezji. Każdy wers dopracowany 
w najdrobniejszym szczególe pozwala 
czytelnikowi odkryć piękno poetyckiego 
kunsztu Olgi Lalić - Krowickiej.
Krośnieńska Oficyna Wydawnicza 
Sp. z. o. o 2012

ab, wt
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KAROLINA DUBIEL

Gołębie sumienie

Przybijasz me zmysły
Do płócien gołębich sumień
Co fruną z ludzkich umysłów
I rynków kamiennych ulic
Pomników kruchych wiary
Marmuru ufnej złudy

Trzepoczą skrzydłami i fruną
A ciężar ich im samym ciąży
Coraz grubszym płótnem otula
Gołębie sumienie

Tak jak my – one tkwią
Na wszelkich rynkach i placach
Rozproszone wśród tłumu i malarzy
Witają poranki wraz z tymi
Którym kochać pozostało
Jedyną wiarę w pustkę

I dzień mija za dniem
I już się nie wznoszą

FRANCISZKA TUMIDAJEWICZ
(1934 – 2013)

Dziękuję Ci Panie

Dziękuję Ci Panie
za każdy słoneczny poranek
i za te chłodne deszczowe dni
za chwile szczęścia
za spełnione marzenia
za uśmiech moich dzieci 
za wiarę, nadzieję dziękuję Ci Panie 
za dotyk Twych dłoni w modlitwie
za chwile radości, nadziei
dziękuję Ci

MARIA STEFANIK 

Sad 

Samotny opuszczony sad 
skręcony wiekiem 
sękaty od bólu 
w ciernistej uporczywej koronie
odrostach koślawych życia 
po dojrzałe owoce nie sięga nikt 
jedyną radością gdy kołysze wiatr
aby dawać urodę cienia 
i schronienie dla dusz 
z nieba galerii
i dla wszystkich w drodze.

Wspomnieniem 
ojczystego ogrodu
który już nie wzywa…

DANUTA DRZEWICKA

Droga

Idziesz tą drogą całe życie
masz ją przed sobą
nie zawsze jest prosta
ale zawsze piękna
bo to twoje życie 
a życie to dar

Idziesz tą drogą
gdzie prowadzi
gdzie cel, gdzie jej kres
zastanów się
pochyl nad małą stokrotką 
i konikiem polnym
zobaczysz płatki śniegu
zwolnij

Mówią
że niektórzy szybko żyją
dlatego wcześnie odchodzą



CROSCENA 21

MAREK PETRYKOWSKI

pod powierzchnią kropli
Janowi Tulikowi

zapiszę przerażenie 
obnażonej wody 
 
sklepieniem sięgam ponad gotyk 
gdzie kryją się w skale 
ludzkie wahania 
 
zapiszę szumem strumienia 
jutrzejszy huk wodospadu 
 
wtedy stanę się cieniem bryzy 
na krzywiźnie dachu 
 
wodą w rynnie 
spływającą do ziemi 
odnajdując 
łagodniejsze słowo 

JANINA ATAMAN

* * *
poezja
jak bóg
jest wszędzie

siedzi na przystanku
buja  w obłokach
leży na  ścieżce

wystarczy schylić się
podnieść ją 
otrzepać z kurzu

chociaż niekoniecznie

opr. W. Turek

MAGDALENA RODZINKA

jedwabnik

istnieje czas 
co pędzi nie łapiąc zakrętów 
i pamięć 
co w zakrętach się chowa 
na końcu drogi 
 
niedomówionych sekund brak 
zapachu co nęcił  
czasu co szal jedwabny zakręcił  
w operze przy schodach 
 
jesteś dla mnie jedwabnikiem  
udomowionym w pamięci  
trzymetrowy kokon owija tamto zdjęcie  
pod morwami 
 
(jedwab jest taki drogi) 
 
karmię się herbaty wywarami  
feromonami  
ciem podobnych  
 
jedwab jest wciąż taki drogi

EWELINA CENARSKA

Jestem stworzona z piękna
Ulotnych dźwięków pieśni
Słów poezji które poruszają serce
Obrazów przyciągających wzrok
Miejsc do których pragnie się wracać
Wspomnień dzięki którym się żyje
Piosenek leczących w zły czas
Zachodów słońca o zapachu miłości
Chłodnych poranków o smaku rosy
Niby doskonale skrojona
Lecz nie mogę w tym odnaleźć siebie
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4 czerwca br. w Galerii Millenium Hall 
w Rzeszowie otwarto wystawę wyróż-
nionych prac dyplomowych liceów pla-
stycznych makroregionu południowo-
-wschodniej Polski. Prezentowane są 
prace ze szkół w Jarosławiu, Kielcach, 
Krakowie, Krośnie, Lesku, Nowym Są-
czu, Nowym Wiśniczu, Rzeszowie, Tar-
nowie i Zakopanem. Tegoroczne bien-
nale jest pełne nowości. Po pierwsze 
miejsce prezentacji i wystawy - galeria 
w centrum kulturalno-handlowym. Po-
mysł doskonały, ułatwiający dostęp do 
osiągnięć szkół większej liczbie ludno-
ści. Druga nowość to próba „całościo-

Wystawy w Rzeszowie

wej” prezentacji autorów wyróżnionych 
prac, oprócz dyplomu można oglądać 
ich prace malarskie i rysunkowe. Trzecią 
nowość stanowi wystawa prac artystów - 
pedagogów wymienionych szkół. Można 
ją zwiedzać w galerii szkolnej Zespołu 
Szkół Plastycznych w Rzeszowie.
Prezentacja krośnieńskiego „Plastyka” na 
jednej i drugiej wystawie jest bardzo do-
brze oceniana i odbierana. Z prac dyplo-
mowych szczególnie podobają się rzeźby 
T. Opalińskiego i J. Jakubowicza oraz 
torby I. Wais i poduszki A. Dziudzio.

Zbigniew Gleń

Poetka Klubu Literackiego RCKP Maria 
Stefanik z Żarnowca została laureatką 
Nagrody Specjalnej w majowym Kon-
kursie Kresowym w Chełmie, z tematu 
literackiego Wacław Iwaniuk - poeta 
ziemi chełmskiej. W czerwcu br. w IX 
Ogólnopolskim i Polonijnym Turnieju 
Poetyckim o „Srebrne Pióro” Prezydenta 

Laury poetyckie
Miasta Mielca oraz o Laury Kwartalnika 
„Nadwisłocze”, „Wieści Regionalnych” 
i „Poetycki Exlibris” Pedagogicznej Bi-
blioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Fi-
lia w Mielcu zdobyła Laury Kwartalnika 
w kategorii dorosłych za wiersz „Dąb 
pamięci. W 120 rocznicę urodzin gen. 
Stanisława Maczka”

W XVIII Wojewódzkim Konkursie Pio-
senki, który odbył się 26 maja w Miej-
scu Piastowym, nagrodzono wokalistów 
Studia Piosenki Swing. Nagrodę główną 
w kategorii najmłodszej zdobyła Julia 
Błaszczyk. W kategorii powyżej 14 lat 
- wyróżnienie specjalne otrzymała Anna 

Wyśpiewane nagrody

Kmonk. Ponadto wyróżnienia otrzymali 
Ignacy Błażejowski i Monika Godos. 
Młodzi wokaliści Studia Piosenki 
SWING, pracującą pod opieką Lucyny 
Durał w Regionalnym Centrum Kultur 
Pogranicza w Krośnie.

Zespół „The Friends” wygrał elimina-
cje do ogólnopolskiego programu mu-
zycznego Must Be The Music. Czwór-
ka młodych muzyków - Paweł Kafel 

(gitara, vocal), Bartek Bykowski (bas), 
Mateusz Kapitan (gitara, vocal), Jakub 
Chodyniecki (perkusja, vocal) gra mu-
zykę rock’n’rollową. Sięgają po utwory 

Młodzi krośnianie w eliminacjach Must Be The Music i Mam Talent
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takich zespołów jak: The Beatles, The 
Rolling Stones, Buddy Holly, The Who, 
The Shadows i Czerwone Gitary. Kom-
ponują także własne utwory stylizowa-
ne na lata 50. i 60. Zespół jest laureatem 
nagrody publiczności IX edycji Galicja 
Blues Festival 2012.

The Friends, fot. P. Fiejdasz

Aleksandra Kozubal zakwalifikowała 
się do trzeciego etapu programu Mam 
Talent, który odbędzie się w Warszawie 

16 lipca 2013. Agnieszka jest uczennicą 
Zespołu Szkół Muzycznych w klasie 
fortepianu Lidii Sieczkowskiej Sur-
macz. Umiejętności wokalne zdobywa 
pod okiem Lucyny Durał w Studiu Pio-
senki Swing w Regionalnym Centrum 
Kultur Pogranicza  w Krośnie. Jest lau-
reatką wielu nagród i wyróżnień w kon-
kursach wokalnych. Drugą pasją Oli jest 
jedna ze sztuk walk wschodnich - kara-
te kyokushin, trenuje w Krośnieńskim 
Klubie Karate Kyokushin.

A. Kozubal w środku, fot. D. Kozubal

W tym roku laureatami Nagrody Pre-
zydenta Miasta Krosna „Za zasługi dla 
Krosna” zostali  Anna i Adam Münzber-
gerowie, Władysław Tlałka oraz O. Ta-
deusz Pobiedziński. 
Anna i Adam Münzbergerowie otrzy-
mali nagrodę za wieloletnie zaangażo-
wanie w działalność na rzecz krzewienia 
kultury muzycznej wśród mieszkańców 
miasta oraz za popularyzację Krosna po-

przez twórczość muzyczną. Założyciele 
PSM Pro Musica, wychowawcy i peda-
godzy.
Władysław Tlałka, lekarz, niestrudzony 
działacz społeczny od wielu lat związany 
z organizacją czerwonokrzyską otrzymał 
nagrodę za pracę społeczną na rzecz pro-
pagowania idei krwiodawstwa, ochrony 
zdrowia i wolontariatu wśród mieszkań-
ców miasta Krosna. 

Nagrody Prezydenta Miasta Krosna
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O. Tadeusz Pobiedziński, franciszkanin 
otrzymał nagrodę za osobiste zaangażo-
wanie i trud włożony w utrwalenie kultu  
Matki Bożej Murkowej  zwieńczone ak-
tem Koronacji Obrazu oraz ustanowie-
niem Matki Bożej Murkowej Patronką 
Miasta Krosna.

Laureatami Nagrody Prezydenta Mia-
sta Krosna w dziedzinie kultury zosta-
li Jarosław Sereda, zespół redakcyjny 
miesięcznika Croscena - Anna Bryła, 
Wacław Turek, Krośnieńska Biblioteka 
Publiczna oraz Dziecięco Młodzieżowy 
Zespół Taneczny „Kleks”. Specjalną na-
grodę za całokształt twórczości otrzymał 
Henryk Wichniewicz.
Jarosław Sereda, nauczyciel w ZSM 
w klasie saksofonu. Prowadzi Krośnień-
ski Zespół Saksofonowy, który aktywnie 
bierze udział w życiu kulturalnym mia-
sta. Wychował wielu instrumentalistów, 
którzy osiągają sukcesy w kraju i za gra-
nicą.
Croscena od dziesięciu lat prezentu-
je najciekawsze wydarzenia, sylwetki 
uznanych twórców z krośnieńskim ro-
dowodem, sukcesy animatorów kultury 
skupionych wokół różnych form arty-
stycznych. Wydawcą jest Regionalne 
Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. 
Krośnieńska Biblioteka Publiczna 
prowadzi zróżnicowane działania o cha-
rakterze kulturalno-edukacyjnym i infor-
macyjnym, które sprawiają, że jest znana 
nie tylko w regionie, ale i kraju. Potwier-
dzeniem są różne nagrody i wyróżnienia 
otrzymane w ostatnich latach. 
Dziecięco Młodzieżowy Zespół Ta-
neczny Kleks liczy blisko 170 osób. 
reprezentuje miasto na wielu imprezach 
w kraju i za granicą, jest laureatem licz-
nych nagród i wyróżnień. 

Działa od 1992 roku, a założycielem 
i choreografem jest Dagmara Krzanow-
ska-Szelc.
Henryk Wichniewicz jest pomysłodaw-
cą i organizatorem wielu przedsięwzięć 
artystycznych, z zakresu upowszechnia-
nia teatru i kultury żywego słowa. Zaj-
muje się również malarstwem, a swoje 
prace pokazuje na wielu wystawach 
w kraju i za granicą.
Nagrody wręczono podczas uroczystej 
sesji Rady Miasta zwołanej podczas Dni 
Krosna - Miasta Szkła (15.06).

opr. ab

Nagrodę z rąk Prezydenta Krosna odbierają  tan-
cerki z zespołu „Kleks”, fot. J. Sowa

Nagrodę z rąk Prezydenta Krosna odbiera Hen-
ryk Wichniewicz, fot. J. Sowa
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BWA

Michał Marek jest absol-
wentem wydziału malarstwa 
i rzeźby wrocławskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych. Od 
blisko dziesięciu lat tworzy 
i prezentuje swoje prace na 
licznych wystawach w kraju 
i za granicą. To twórca, któ-
ry „rezygnuje z krzykliwych 
i jednorazowych koncepcji”, 
a jego „kameralne płótna mają 
w sobie wyraźny ładunek na-
tężonej pracy”. Wystawa jest 
podróżą w przeszłość artysty 
i wyrazem jego poszukiwań 
i eksperymentów. Jak sam przyznaje 
doświadczenia te znacząco wpłynęły na 
jego twórczość. Dzieła prezentowane 
w ramach tej wystawy mają dla niego 
ogromną wartość, ponieważ są sztanda-
rowym obrazem dla jego ówczesnego 

21 czerwca – 19 lipca
Michał Marek, Bartosz Radziszewski – malarstwo

malarstwa. Jednocześnie są alegorią ma-
larstwa i twórczości w ogóle.

Bartosz Radziszewski urodził się w Oła-
wie. Jest współtwórcą artystycznej grupy 
Polish Mirova. W latach 2004 - 2009 
studiował na Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa 
i Rzeźby, Obronił dyplom z zakresu 
malarstwa w pracowni prof. Janusza Ja-
roszewskiego oraz malarstwa w archi-
tekturze i urbanistyce w pracowni prof. 
Wojciecha Kaniowskiego. Współpracuje 
z Teatrem Zar przy Instytucie Grotow-
skiego we Wrocławiu. 
Ma na koncie kilka wystaw m.in. Teatr 
w Oknie w Gdańsku, Jesienne Konfron-
tacje w BWA w  Rzeszowie, Wystawa 
dyplomowa w BWA we Wrocławiu, Po-
plenerowa wystawa w BWA w Krośnie, 
„Zajezdnia tramwajowa” we Wrocławiu. 

Marek BurdzyBartosz Radziszewski, W Europie odwilż

M
ichał M

arek, Biała tęcza
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CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA

Ogólnopolski konkurs „Polska Pięknie-
je – 7 cudów Funduszy Europejskich” 
organizowany jest od 6 lat. Jego celem 
jest wyłonienie najlepszych projektów 
współfinansowanych z Funduszy Euro-
pejskich. Poprzez promocję najlepszych 
przedsięwzięć pokazuje wpływ środków 
unijnych na rozwój Polski i zachodzą-
ce w niej zmiany. Zgłoszenia do niego 
przyjmowane są w 7 kategoriach. W 
2013 r. do biura konkursu przysłano re-
kordową liczbę 311 zgłoszeń. Do ścisłe-
go finału zakwalifikowano 
tylko 21 projektów, z któ-
rych kapituła wybrała 7 lau-
reatów. Wśród nich znalazło 
się krośnieńskie Centrum 
Dziedzictwa Szkła, któ-
re zwyciężyło w kategorii 
„produkt promocyjny”. 
W historii konkursu CDS 
jest pierwszym projektem 
z Podkarpacia, który zdobył 
nagrodę główną za działa-
nia promocyjne. Jest także 
pierwszym od 3 lat podkarpackim pro-
jektem nagrodzonym w konkursie „Pol-
ska Pięknieje”.
Decydując o wyborze najlepszego pro-
jektu Kapituła Konkursu wzięła pod uwa-
gę fakt, że krośnieńska placówka to nie 
tylko prezentacja oryginalnego i dotych-
czas nieobecnego w turystyce tematu. To 
także szereg atrakcyjnych i oryginalnych 
przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych, 
połączonych motywem szkła. Wszystkie 
one wzbudzają bardzo duże zaintereso-
wanie nie tylko samym obiektem i tema-

tem szkła, ale także Krosnem i jego hut-
niczymi tradycjami. Dzięki temu obiekt 
i miasto promowane są bez konieczności 
sięgania po kosztowne kampanie rekla-
mowe. 
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie na-
gród odbyło się 23 maja 2013 r. w War-
szawie. Na uroczystej gali obecna była 
Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta 
Bieńkowska, która podkreśliła, że kroś-
nieńskie Centrum cechowała wyjątkowa 
innowacyjność w szukaniu sposobów 

na wyróżnienie się spośród 
wielu atrakcji turystycz-
nych, przez co w krótkim 
czasie obiekt został rozsła-
wiony w całej Polsce. Za 
najlepsze tego przykłady 
podała cykl plenerowych 
pokazów hutniczych, malo-
widło 3D powstałe w klatce 
schodowej obiektu oraz nie-
codzienne scenariusze im-
prez i wystaw. 
Jako zwycięzca Centrum 

m.in. objęte zostanie działaniami pro-
mocyjnymi realizowanymi przez Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego. Warto 
podkreślić, że to nie pierwsza nagro-
da przyznana krośnieńskiej placówce 
w ogólnopolskich konkursach. Zimą ze-
szłego roku obiekt został nagrodzony za 
działania promocyjne w konkursie „Siła 
promocji – siła projektu” oraz w konkur-
sie dla beneficjentów funduszy unijnych 
organizowanym przez radiową Trójkę. 

Dawid Iwaniec

Krośnieńskie Centrum Dziedzictwa Szkła laureatem konkursu 
„Polska Pięknieje”.
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MUZEUM RZEMIOSŁA - Piwnica PodCieniami

W 21. edycji lokalnej Krosno 2013 
XXXV Międzynarodowego Konkursu 
Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 
wzięło udział 102 uczestników, którzy 
wykonali 103 prace. Jury przyznało 6 
nagród i 7 wyróżnień oraz Nagrodę za 
Pasje Twórcze dla uczestników z Ośrod-
ka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wy-
chowawczego w Krośnie.
NAGRODY:
Oliwia Jucha, 5 lat, Zaciekawienie, 
Punkt Przedszkolny „Stokrotka”
Karolina Żółkoś, 6 lat., Szopki, wystawa 
motyli, żelazko, w jaskiniach, Przed-
szkole Miejskie Nr 8 „Bajkowa Ósem-
ka” w Krośnie
Nikola Wiśniowska, 6 lat U krawca 
i modystki, PM Nr 8 „Bajkowa Ósemka” 
w Krośnie
Patrycja Albrycht, 12 lat, Natural Histo-
ry Museum, SP Nr 14 z OI w Krośnie
Kamila Kostyrka, 13 lat, Publiczne 
Gimnazjum w Krościenku Wyżnym

MOJA PRZYGODA W MUZEUM

Błażej Kmonk, 13 lat, Wieża far-
na w Krośnie, Publiczne Gimnazjum 
w Krościenku Wyżnym
Przyznano także 10 wyróżnień
Nagrodzone i wyróżnione prace będą 
reprezentować Krosno na międzynaro-
dowych eliminacjach organizowanych 
przez Muzeum Okręgowe w Toruniu, 
które odbędą się w sierpniu bieżącego 
roku.

Iwona Jurczyk

W trakcie prelekcji, która odbyła się 
10 czerwca podróżnik pokazał slajdy 
z rzadko odwiedzanej wschodniej czę-
ści Turcji – Tureckiego Kurdystanu. 
Przybliżył historię i życie codzienne 
Kurdów – największego narodu bez 
własnego państwa. Mówił o ich kuchni, 
muzyce, strojach i życiu codziennym. 
Nie zabrakło wędrówki na najwyższy 
szczyt Turcji i świętą górę Ormian – 
Ararat (5165 m n.p.m.), na stokach której 
miała spocząć według Biblii Arka No-

Krośnieńskie spotkania z podróżnikami - Bartłomiej Machowski 
„Turecki Kurdystan”

ego. Słuchacze mogli się przenieść się 
również w okolice Jeziora Van, aby zdo-
bywać kolejne wygasłe wulkany Nem-
rut Dagi (3050 m n.p.m.) i Suphan Dagi 
(4058 m n.p.m.). Na koniec do środkowej 
Turcji, aby poznać magiczną Kapadocję. 
Bartłomiej Machowski – pilot wycie-
czek, przewodnik beskidzki i Biesz-
czadzkiego Parku Narodowego. Absol-
went geografii Akademii Świętokrzy-
skiej w Kielcach. Czynnie uczestniczy 
w organizacji wielu imprez populary-

Szym
on C

zekański
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zujących turystykę. Laureat konkursu 
fotograficznego „Zdjęcie Roku” w Po-
znaj Świat. W ostatnich latach odwie-
dził Bliski Wschód, Kaukaz, wszedł na 
najwyższy szczyt Europy – Mont Blanc. 
Zakochany w Ukrainie często wędruje 
po Karpatach Wschodnich. Więcej o au-

fo
t. 

Z.
 P

iw
ka

torze i jego wyprawach na stronie www.
przewodnik-beskidzki.eu 
Było to jubileuszowe 50 spotkanie w ra-
mach cyklu Krośnieńskie spotkania 
z podróżnikami, który liczy sobie już 5 
lat.

Dorota Piwka

Wspólna wystawa dzieł Juraja (1942) 
i Mateja (1972) Gavuli jest swego rodza-
ju zwizualizowanym dialogiem na temat 
„niezmiennych” elementarnych podstaw 
rzeźbiarstwa i różnorodności jego współ-
czesnych form. Prowadzą go artyści 
związani ze sobą rodzinnie i pedagogicz-
nie, reprezentujący jednak dwie różne 
generacje twórców. Duchowy wymiar 
prezentowanych prac, na który składają 
się wiedza społeczno-kulturowa, histo-
ria sztuki i tradycje rodzinnego regionu, 
podkreśla klimat serdeczności w stosun-
kach pomiędzy ojcem a synem oraz do 
wzajemny szacunek w odniesieniu do 
swoich dzieł. 
Juraj Gavula opiera się na klasycznym 
rzeźbiarstwie, które wymaga mistrzow-

skiego opanowania technik i materiałów, 
jak: kamień, metal, drewno czy szkło. 
Poprzez wyjątkowe połączenie tych bu-
dulców tworzy rzeźby i obiekty będące 
samodzielnymi dziełami bądź częścią 
wnętrz lub całych kompleksów archi-
tektonicznych. Oprócz nawiązań do oj-
czyzny i przyrody, przekazem jego dzieł 
– wyrażonym w sposób jawny lub ukryty 
- jest pokora wobec życia oraz odwiecz-
nych praw czasu i przestrzeni, którym 
podlega człowiek. Prace wyrażają prag-
nienia i marzenia, ludzką solidarność 
i konstruktywny kontakt z naturą. Zredu-
kowane geometryczne kształty, poprzez 
minimalny, ale za to dokładny ślad pozo-
stawiony w materiale - to środki wyrazu, 
za pośrednictwem których jest przekazy-

20 czerwca – 31 lipca
JURAJ I MATEJ GAVULA – RZEŹBA
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wana ponadczasowej mądrość, społeczna 
pamięć, ale także obawy przed złem i de-
strukcją człowieka. Jego monumentalne 
dzieła oddziaływają na odbiorców, nie 
rozmiarem formy, a na przekazem, który 
ze sobą niosą. 
Działalność rzeźbiarska Mateja Gavu-
li jest definiowana w charakterystyczny 
sposób jako twórczość konceptualna, 
przestrzenna lub medialna. Fakt ten 
niesie ze sobą akceptację wszelkich ro-
dzajów materiałów, technik i procesów 
twórczych, prowadzących do osiągnięcia 
wyznaczonej idei. Rzeźbiarz nie waha się 
kreować przedmiotów gotowych, tzw. re-
ady-made albo poprzez swoje dzieło pro-
wokować do podważania oczywistych 
odpowiedzi na postawione pytania. Za 
pomocą obiektów, instalacji i performan-

sów przewartościowuje życiowe sche-
maty, indywidualizuje doświadczenia, 
momenty i elementy codziennego życia. 
Poprzez odwołanie się do idei dadaizmu 
zwraca uwagę na zwykłe – niejednokrot-
nie banalne rzeczy. Aby na nowo prze-
wartościować lub przypomnieć ich pier-
wotne funkcje i znaczenia prezentuje je 
odbiorcom w gipsowych lub metalowych 
odlewach. Polaryzuje lub zestawia ze 
sobą różne materiały i przedmioty, two-
rząc nowe zaskakujące związki w celu 
aktywacji idei lub propagowania charak-
terystycznej dla siebie estetyki. Jego iro-
nia, komentarz i prowokacja są zawsze 
oparte na solidnej podstawie pozytywnej 
krytyki.

Bożena Paradysz

16 czerwca podczas Dni Krosna ogło-
szone zostały wyniki 9. Konkursu na 
koszulkę promocyjną Krosna Kochajmy 
KROSNOludki, organizowanego przez 
Punkt Informacji Kulturalno-Tury-
stycznej Muzeum Rzemiosła w Kroś-
nie. Głównym jego założeniem jest 
wkomponowanie w grafikę hasła pro-
mocyjnego Krosna Kochajmy KROS-
NOludki, którego autorem jest Paweł 

Hertel z Łodzi. Konkurs niezmiennie 
cieszy się dużym zainteresowaniem. W 
br. złożonych zostało 98 prac. Propozy-
cje spłynęły z Krosna i okolic, a także 
dalszych regionów Polski, np. z Konina, 
Krakowa, Lublina, Łodzi, Wrocławia, 
Warszawy.
Laureatką konkursu została Barbara 
Bober z Tarnowa. Jest przewodnikiem 
górskimi i instruktorem ZHP. Jej przy-

Laureaci konkursu na koszulkę promocyjną Krosna
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KROśNIEńSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

goda z projektowaniem graficznym jest 
czysto amatorska. Stworzone przez 
nią prace od wielu lat zdobią koszulki 
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i kubki imprez organizowanych przez 
Hufiec ZHP Tarnów.

Dorota Piwka

27 maja 2013 roku odbyła się prezentacja 
książki „Być zawsze czynnym – rzecz 
o Bronisławie Burku”, której autorem jest 
Jan Lusznia, krośnianin, poeta, autor teks-
tów piosenek i działacz społeczno-kultu-
ralny. Książka ukazała się nakładem wy-
dawnictwa Ruthenus. Z autorem współ-
pracowały: Krystyna Nawrocka (córka 
B. Burka) i Elżbieta Niepokój. Książka 
podzielona została na trzy części: „Opo-
wieść o życiu i dokonaniach Bronisława 
Burka”, „Ordery, odznaczenia, medale, 
tytuły, podziękowania”, „Praca samorzą-
dowa i zawodowa – ujęcie syntetyczne”.  
We wstępie do książki Jan Lusznia napi-
sał:
Pisałem ten „przewodnik po życiu” Bro-
nisława z nadzieją, że być może stanie 
się on inspiracją i swego rodzaju dro-
gowskazem nie tylko dla mieszkańców 
Krosna – także dla tych, którzy przede 
wszystkim chcą sprawdzić się w dzia-
łalności samorządowej, czują potrzebę 

twórczego bycia wśród ludzi i dla ludzi, 
aktywności „pro publico bono”. Dla tych, 
których uciska świadomość, że siedzenie 
z założonymi rękami i zachowywanie 
podejrzliwego dystansu wobec tego, co 
dzieje się w „małej ojczyźnie”, niczego 
nie zmieni na lepsze. Że hołdowanie po-
stawie „bo nieważne, czyje co je, ważne 
to je, co je moje” (cytat z piosenki Ka-
zimierza Grześkowiaka) oraz zasadzie: 
„nie, bo nie” (nie pozwalam na to…, nie 
zgadzam się z tym…, nie popieram…, 
„NIE, BO NIE”), jest po prostu złe. Ta 
książka to rzecz o człowieku zwyczajnym 
i niezwykłym, który nie był bierny.
Podczas spotkania fragmenty książ-
ki czytali: Klaudia Leś i Tomasz Kli-
mek, uczniowie I LO im. M. Kopernika 
w Krośnie.
Bronisław Burek, pracownik admini-
stracji państwowej i działacz społecz-
ny. Urodził się w 1923 r. w Haczowie, 
gdzie uczęszczał do 7- letniej Publicznej 

„Bronisław Burek, człowiek, który nie był bierny”
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Szkoły Powszechnej. W 1946 r. ukończył 
Gimnazjum Kupieckie w Rzeszowie, 
a w 1947 r. Koedukacyjne Gimnazjum 
i Liceum Handlowe Gminy Zbiorowej 
w Strzyżowie. Studia dzienne w syste-
mie trzyletnim podjął w Wyższej Szkole 
Handlowej we Wrocławiu na wydziale 
administracyjno-gospodarczym. Ukoń-
czył też Studium Podyplomowe Admini-
stracji przy wydziale Prawa i Administra-
cji UJ w Krakowie. W 1951 r. ożenił się 
ze Stanisławą z domu Niepokój i osiadł 
w Suchodole. Drogę samorządową (rad-
nego Miejskiej Rady Narodowej w Kroś-
nie, później Rady Miejskiej w Krośnie, 
a następnie Rady Miasta Krosna) roz-
począł 5 lutego 1978 r. Obowiązki rad-
nego wykonywał przez osiem kadencji, 
do 27 października 2006 r. Przez kilka-
dziesiąt lat był też działaczem samorzą-
du mieszkańców Dzielnicy Suchodół.  
Za swoją działalność społeczno-gospo-

fot. archiw
um

darczą odznaczony został Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski 
(1985). W 2005 otrzymał medal Prezy-
denta Miasta „Za zasługi dla Krosna”. 
Bronisław Burek zmarł 4 kwietnia 2012 
roku, pochowany został na krośnieńskim 
cmentarzu.

Joanna Łach

13 i 14 czerwca br. w Czytelni Głównej 
ponad 130 osób z Krosna i powiatu kroś-
nieńskiego zmierzyło się z dyktandem, 
walcząc o tytuł „Krośnieńskiego Mistrza 
Ortografii 2013”.To druga edycja kon-
kursu, który wpisuje się w Dni Krosna. 
Honorowy patronat nad konkursem objął 
Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki. 
Konkurs miał głównie na celu popula-
ryzację zasad poprawnej polszczyzny 
wśród mieszkańców Krosna i powiatu 
krośnieńskiego, rozwijanie zaintereso-
wań kulturą języka polskiego, kształce-
nie nawyku prawidłowego stosowania 
podstawowych zasad ortograficznych, ale 
przede wszystkim miał być formą zaba-
wy z ortografią. Obydwa teksty dyktanda 
w treści nawiązywały do historii miasta. Z 
tekstem autorstwa Jana Tulika zmierzyli 

się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
i dorośli mieszkańcy miasta. Drugi tekst, 
który pisali uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjów, przygotowany przez 
Małgorzatę Jasiewicz i Joannę Frydrych, 
nawiązywał do legend krośnieńskich. 
Konkurs spotkał się z dużym zaintereso-
waniem ze strony większości krośnień-
skich szkół. 
Dyktando odbyło się w ramach Dni Kros-
na i to właśnie na krośnieńskim Rynku, 
16 czerwca ogłoszono listę laureatów 
w czterech kategoriach wiekowych. 
W każdej grupie, osobie, która popełniła 
najmniej błędów przyznano – tytuł Mi-
strza Ortografii, a dwie kolejne otrzymało 
wyróżnienia.
W kategorii uczniowie szkoły podsta-
wowej /kl. V-VI/ - tytuł: „Krośnieński 

Krośnieńscy Mistrzowie Ortografii 2013!

Jan Lusznia prezentuje książkę o B. Burku
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Mistrz Ortografii 2012” otrzymała Alek-
sandra Korus ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Krośnie, natomiast wyróżnienia 
przyznano Karolinie Kościółek ze SP nr 
6 i Adrianie Jureczko SP nr 3.
W kategorii gimnazja: „Mistrzem Or-
tografii” została Anna Bińczycka z Gim-
nazjum nr 3 w Krośnie, natomiast wy-
różnienia otrzymały Urszula Wójtowicz 
z Gimnazjum nr 5 i Karolina Pilat z Gim-
nazjum nr 3.
W kategorii: uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych – tytuł: „Krośnieński 
Mistrz Ortografii 2013” zdobył Łukasz 
Stępień z I Liceum Ogólnokształcące-

go w Krośnie, a wyróżnienia Domini-
ka Jędrzejczak i Jagoda Chudy z II LO 
w Krośnie.
W kategorii dorośli mieszkańcy miasta 
i powiatu – tytuł Krośnieńskiego Mistrza 
Ortografii 2013 otrzymała Barbara Kor-
dasiewicz, a wyróżnienia Alicja Niepokój 
i Piotr Kucharski. 
Organizatorem konkursu było Stowarzy-
szenie Bibliotekarzy Polskich Oddział 
w Krośnie i Krośnieńska Biblioteka Pub-
liczna przy wsparciu finansowym Gminy 
Krosno.

Monika Machowicz

Biennale ma charakter otwarty, celem 
jest wymiana doświadczeń i nawiązanie 
przyjaźni miedzy twórcami Euroregio-
nu Karpaty: Polska, Słowacja, Ukrai-
na, Węgry, Rumunia. Przegląd odbywa 
się w dwóch dziedzinach malarstwo 
i rzeźba. Do udziału w Biennale zapra-
sza się nieprofesjonalnych twórców 
dorosłych /ukończone 18 lat/,uczniów 
liceów plastycznych, studentów uczel-
ni wyższych i innych utalentowanych. 
Każdy z uczestników może przedstawić 
do Biennale nie więcej niż dwie prace 

Ciągle jesteśmy w drodze. Piosenka nam 
na niej towarzyszy, a film ją utrwala. 
Promocja twórczości w zakresie pio-
senki, która jest towarzyszką człowie-
ka w drodze. Konkursowi wokalnemu 
towarzyszyć będzie Przegląd Filmów 
Amatorskich „W Drodze”. Warunkiem 
uczestnictwa jest przesłanie elektronicz-
nie zgłoszenia do 15 lipca 2013 roku 
pod adres: info@fundacjafundowiczow.
pl oraz na adres: Fundacja Fundowiczów 

DF, ul. Kielecka 3c, 27-200 Starachowi-
ce elektronicznej wersji demonstracyjnej 
swojego programu. W zgłoszeniu należy 
podać: nazwisko i imię wykonawcy na-
zwę zespołu lub chóru), miejscowość, 
datę urodzenia, instytucję delegującą, te-
lefon, e-mail oraz tytuły i autorów wyko-
nywanych piosenek. Uczestnicy Przeglą-
du Filmów Amatorskich zgłaszają swoje 
propozycje do 20 lipca 2013. Film nie 
może być dłuższy niż 3 minuty.

FESTIWAL PIOSENKI „W DRODZE” STARACHOWICE 2013

II KARPACKIE BIENNALE SZTUKI, Krosno listopad 2013
w jednej kategorii. Każda praca na od-
wrocie winna być opisana: imię i nazwi-
sko autora dokładny adres nr tel. tytuł 
pracy i technika wykonania, rok powsta-
nia, wycena. Prace można składać osobi-
ście w pracowni plastycznej RCKP lub 
przesyłać na adres: Regionalne Centrum 
Kultur Pogranicza, 38-400 Krosno, ul. 
Kolejowa 1. Ostateczny termin składania 
prac upływa 30 września 2013 r. Pełny 
regulamin na stronie www.rckp.krosno.
pl, tel. 134321898 w.147



Katarzyna Markowicz, akryl, karton
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