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Na okładce: Prace z Otwartej Pracowni RCKP, str. 2 – Zajęcia Teatru na Bruku prowa-
dzi Nikola Wiepriew z Teatru Nikoli (pierwszy z lewej), 2. Wakacyjne zajęcia plastyczne 
dla dzieci Ptaki cudaki w RCKP, 3. Uta Przyboś, córka poety Juliana Przybosia zwiedza 
CDS w Krośnie, 4. Dave Herrero & The Hero Brothers Band - koncert w Klubie Nafta 
5. Wystawę malarstwa Janusza Wicijowskiego otwiera dyrektor RCKP Dorota Cząstka    
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.

Uta Przyboś

LATEM

kukułka kułkała niejasno
czernią i bielą brzoza zadrżała
na zgodę
śpiew skowronka uleciał szczęśliwie
pień sosny chropowato wyskoczył z zieleni
i ogonem wiewiórki rozjarzył słońce

pień dębu pewnie wyciągnął gałęzie
drobnymi listkami
odgarnął niebo
jeszcze gorące

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
 III Festiwal Tańca Intermedium 
 Polecamy 

8. Rozmaitości
 Z kroniki Klasztoru OO.
 Franciszkanów w Krośnie
 Miejsca użyteczne

Marek Petrykowski

9. Szkice krośnieńskie
 Wspominając wielkiego wynalazcę
  Andrzej Kosiek

12. Kolekcjonerstwo
 Iwonickie ciekawostki
  Zbigniew Więcek

14. Przeczytane

20. Ludzie pióra
 Dorota Kwoka

22. Podium 

24. BWA
 IV Portret Krosna - wystawa 
 poplenerowa
  Marek Burdzy
25. CDS
 Warsztaty twórczego recyklingu 
 Pokazy 3 D mappingu
  Dawid Iwaniec

26. Muzeum Podkarpackie
 Ważne chwile. Helena Nikołajczyk 
 – poleska fotografka
  Robert Kubit
 Bursztyn – Złoto Północy, 
 wystawa czasowa

Katarzyna Nowak

30. KBP
 Dziewiętnastowieczna ikonografia 
 kościoła farnego w Krośnie…
  Joanna Łach

31.  Konkursy

NAGRODA MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
2013 

DOROCZNA NAGRODA PRZYZNAWA-
NA JEST OD 1997 ROKU ARTYSTOM, 
TWÓRCOM I ANIMATOROM KULTURY 
W UZNANIU CAŁOKSZTAŁTU ICH DZIA-
ŁALNOŚCI LUB ZA WYBITNE OSIĄG-
NIĘCIA W DANYM ROKU W REPREZEN-
TOWANEJ PRZEZ NICH DZIEDZINIE. TO 
PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIE POZWALA 
MINISTROWI KULTURY I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO PODKREŚLIĆ NAJWAŻ-
NIEJSZE NURTY I ZJAWISKA POJAWIAJĄ-
CE SIĘ W POLSKIEJ KULTURZE POPRZEZ 
UHONOROWANIE OSÓB, KTÓRE JE TWO-
RZĄ I REPREZENTUJĄ.

LAUREACI DOROCZNEJ NAGRODY: 
TEATR - MAJA KLECZEWSKA
FILM - MARCIN DOROCIŃSKI
MUZYKA - PIOTR BECZAŁA
LITERATURA - ANDRZEJ FRANASZEK
SZTUKI WIZUALNE - GOSHKA MACUGA
TWÓRCZOŚĆ LUDOWA - JAN GACA
OCHRONA DZIEDZICTWA - FUNDACJA 
ARCHEOLOGIA FOTOGRAFII
FOTOGRAFIA - ANNA BEDYŃSKA
UPOWSZECHNIANIE KULTURY - MAREK 
GASZYŃSKI
MECENAS KULTURY - JAN KULCZYK
CAŁOKSZTAŁT TWÓRCZOŚCI - JAN 
KOBUSZEWSKI

GALA WRĘCZENIA STATUETEK ODBY-
ŁA SIĘ 25 CZERWCA BR. W ARKADACH 
KUBICKIEGO W ZAMKU KRÓLEWSKIM 
W WARSZAWIE. UROCZYSTOŚCI TOWA-
RZYSZYŁ KONCERT KATARZYNY NO-
SOWSKIEJ, KTÓRA ZAPREZENTOWAŁA 
UTWORY Z PŁYTY „NOSOWSKA/ OSIE-
CKA”. OPRAWĘ MUZYCZNĄ PRZYGOTO-
WAŁ MARCIN WYROSTEK.

www.mkidn.gov.pl
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1 - 31 lipca
Iryna Stanisławowna Gresyk - malarstwo

Iryna Stanisławowna Gresyk – ur. 1956 r. 
w Zaporożu na Ukrainie. Jest absolwent-
ką Państwowej Szkoły Sztuki w Dnie-
propietrowsku o specjalności malarsko 
- pedagogicznej. W 1980 r. ukończyła 
Lwowski Instytut Rzemiosła i Sztuki 
Stosowanej. Od 1988 r. jest członkiem 
Związku Artystów Plastyków Ukrai-
ny. Od 2002 pełni funkcję przewodni-
czącej Narodowego Związku Artystów 
Ukrainy w Zaporożu. Iryna Gresyk jest 
organizatorką Międzynarodowego Ple-
neru „Chortyca przez wieki”, który od-
bywa się w Zaporożu od dziesięciu lat. 
W 2006 otrzymała zaszczytny tytuł Za-
służony Artysta Ukrainy. Uczestniczy-
ła w wystawach Narodowego Związku 
Artystów Ukrainy w latach 1982 – 2012 

oraz w plenerach na Ukrainie, Litwie, 
Polsce, Słowacji i Tunezji. Prace artyst-
ki znajdują się w Muzeum Regionalnym 
Sztuki w Zaporożu, muzeach Kijowa 
oraz w galeriach i kolekcjach sztuki na 
Ukrainie, a także w innych krajach. 
Indywidualne wystawy: 
1988, 2006 - salon wystawowy Zon-
skhu, Zaporoże 
2009 - Muzeum Narodowe. im. Szew-
czenki i Muzeum Czarnobylskie w Ki-
jowie 
2011 - Narodowy Związek Sztuki Ludo-
wej w Kijowie i Kombornia (woj. pod-
karpackie) 
2012 –Muzeum Marii Konopnickiej 
w Żarnowcu
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Architekt i projektant wzornictwa prze-
mysłowego. Ukończył Architekturę na 
Politechnice Krakowskiej i Wydział 
Form Przemysłowych na krakowskiej 
ASP, aktualnie zajmuje się projektowa-
niem i grafiką reklamową. Ur. w Toma-
szowie Lubelskim, mieszka w Sanoku. 
Jego zainteresowanie malarstwem za-
częło się w szkole średniej. Okres stu-
diów architektonicznych niewątpliwie 
wpłynął na sposób postrzegania otacza-
jącej rzeczywistości, pomógł w lepszym 
zrozumieniu budowy formy, zasad kom-
pozycji i perspektywy. Studia na akade-
mii rozbudowały wiedzę projektową, ale 
także pozwoliły na doskonalenie war-
sztatu malarskiego i rysunkowego. Pre-
zentowane na wystawie prace są tema-

tycznie i formalnie różnorodne. Na takie 
świadome eksperymenty pozwala mu 
znajomość warsztatu malarstwa olejne-
go i swobodne posługiwanie się tą tech-
niką. Artysta dobrze czuje się zarówno 
w malowaniu szpachlą, jak i pędzlem. 
Nieobce są mu akwarela, rysunek ołów-
kiem i pastelem. W tym co robi widać 
dyscyplinę oraz konsekwencję w plano-
waniu i realizacji, a przypadkowi pozo-
stawia naprawdę niewiele. Nastrój jako 
cecha łącząca tak różne tematycznie 
obrazy, to dowód wrażliwego postrze-
gania otaczającego świata oraz chęć po-
kazania tego odbiorcom jego sztuki. 

opr. ab

19 - 30 lipca
Janusz Wicijowski – malarstwo

Janusz Wicijowski, Kuźnia
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Janusz Folta - krośnianin, ur. 1966 r. jest 
współwłaścicielem wydawnictwa „Alfa 
2000”. Fotografią zajmuje się od 30 lat. 
Wystawiał w Krośnieńskim Domu Kul-
tury oraz Galerii Grudysz, jest człon-
kiem Fotoklubu RCKP.  W 6. edycji 
ogólnopolskiego konkursu „Leśne fo-
tografie” otrzymał wyróżnienie.  Swo-
je prace zamieszczał m.in. na łamach 
„Crosceny”, miesięcznika ezoterycz-
nego „Czwarty Wymiar”, dukielskiego 
pisma kulturalno - społecznego DPS, 
ogólnopolskiego dwumiesięcznika eko-
logicznego „Obserwator Przyrody” oraz 
w wielu publikacjach książkowych i 
broszurowych wydawanych nakładem 
Podkarpackich Parków Krajobrazowych 
w Krośnie i Przemyślu. Interesującą po-

zycją jest album „Rymanów i okolice”, 
w którym większość fotografii jest jego 
autorstwa.
Janusz Folta niezwykle subtelnie ujmu-
je tytułowe „źródła”. Niekiedy jest to 
czytelny nagrobek lub jego fragment 
pokryty patyną zniszczenia, Owe ślady, 
czyli „źródła”, stanowią tło dla obecnej 
rzeczywistości, której nie da się oddzie-
lić od teraźniejszości. Ale również próba 
przeniesienia ducha czasu sprzed wieku, 
w nasze dzisiaj. Także opowieść o tej 
części Europy, która przeminęła, choć 
skoro musi trwać - trwa inaczej. „Zapo-
mniane historie” to opowieść, miejsca 
na mapie dzisiaj wyludnione, esej o oko-
licach Rymanowa. 

 opr. WaT

27 lipca - 20 sierpnia
Zapomniane historie - wystawa fotografii Janusza Folty
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Liptów - region na północy Słowacji, 
który cechuje charakterystyczna, malow-
nicza różnorodność przyrody na małym 
obszarze, kontrast wyniosłych szczytów, 
zielonych łąk i pastwisk, tworzących 
miejsce wypoczynku w Słowacji. Jego 
wyjątkowość polega również na tym, 
że jednego dnia można zejść do jaskiń, 
odwiedzić kąpieliska termalne i wyjść 
w góry, gdzie czekają oferujące wiele 
wspaniałych przeżyć trasy turystyczne.
Przy Liptowskim muzeum w Rużom-
berku działa Fotoklub, który od wielu 
lat współpracuje z krośnieńskim Foto-
klubem RCKP. Podczas organizowanych 
przez to stowarzyszenie międzynarodo-
wych plenerów fotograficznych powsta-
ło wiele prac ukazujących ten piękny 

region. Z tego stworzono interesujący 
zbiór zawierający 120 fotografii, który 
prezentowany będzie w różnych krajach 
Europy. Krosno jest pierwszym miastem, 
w którym można będzie obejrzeć wysta-
wę przybliżającą ten bogaty w różnorod-
ność region Słowacji.

Stefan Iżo

23 sierpnia – 30 września 
EUROfotoLIPTOV

29 czerwca na scenie RCKP swoje umie-
jętności taneczne prezentowało 33 zespo-
ły, które przyjechały na trzecią edycję 
Festiwalu z różnych stron południowo 
- wschodniej Polski. Zmagania oceniało 
Jury w składzie: Eryk Makohon - tancerz, 
choreograf, pedagog, scenograf, Magda-
lena Mucha – tancerka, choreograf, wy-
kładowca, Patrycja Blanka ZenYa Pawlak 
– choreograf, pomysłodawczyni projektu 
„Wyjdź z domu”. Gościem Festiwalu był 
Zespół Pieśni i Tańca Sosyal Rumeli Plat-
formu Dernegi z miasta Bursa w Turcji. 
NAGRODY FESTIWALU :
Kategoria 7 - 11 lat
I miejsce - Zespół Mini Żabki - „Kreciko-
wy los”, BDK w Lesku
II miejsce - Zespół Dance Effort II -„Pta-
sie sprawy”, Młodzieżowy Dom Kultury 
w Krakowie

III miejsce – Studio Baletowe Laili Ari-
fuliny - „Pudelki”, ODK „Nowe Miasto” 
w Rzeszowie
wyróżnienie - Zespół Arabeska -„W pło-
mieniach”, Młodzieżowy Dom Kultury 
w Lublinie
Kategoria 12 - 15 lat
II miejsce - Zespół Bieszczadzkie Żabki 
- „W świecie koralików”, BDK w Lesku
III miejsce - Zespół Foxal – gr. średnia - 
„Polne love story”, Centrum Kulturalne 
w Przemyślu
III miejsce - Zespół Chasse - „Deside-
rium”, Nałęczowski Ośrodek Kultury 
Kategoria pow. 15 lat
I miejsce - Scena Tańca Colibri - „Kako-
fonia”, Rzeszowski Dom Kultury 
I miejsce - Zespół R-Revolution - „Tro-
opers”, JDK w Jaśle 

III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA INTERMEDIUM
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I miejsce - Zespół Fighting Tigers - „An-
droid”, Pałac Młodzieży w Nowym Są-
czu
II miejsce - Grupa tańca współczesnego 
agitatus_1 -„Solus”, Centrum Młodzieży 
w Krakowie
II miejsce - Zespół Rytm - „Sierociniec”, 
Miejski Dom Kultury w Łańcucie

III miejsce - Zespół Szasse - „Girls”, 
Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu
III miejsce - Zespół Foxal – gr. starsza - 
„Postrach wampirów”, CK w Przemyślu
wyróżnienie - Grupa Tańca Współczes-
nego Zygzak - „Podążanie”, GOK we 
Frysztaku

28 lipca, 10.00
Świet(l)ne Miasto 
W 160. rocznicę zapalenia pierwszej 
lampy naftowej przez I. Łukasiewicza 
Krosno już po raz szósty organizuje 
Świet(l)ne Miasto, nawiązując w ten 
sposób do bogatego dziedzictwa histo-
rycznego miasta i regionu, w którym 
narodził się przemysł naftowy. Impreza 
realizowana jest przez RCKP w ścisłej 
współpracy z firmami, spółkami, in-
stytucjami i organizacjami związanymi 
z przemysłem naftowym i gazowym. 
Pełny program na www.rckp.krosno.pl

4 sierpnia, 19.00
Letnie wieczory w Rynku
Euro Band Blues i Kuba Michalski 
w utworach Leonarda Cohena

11 sierpnia, 19.00
Letnie wieczory w Rynku
Piotr „Lupi” Lubertowicz i formacja 
Aeroblues

18 sierpnia, 19.00 
Letnie wieczory w Rynku
Na spotkanie z operą i operetką zapra-
sza Krośnieńskie Towarzystwo Mu-
zyczne

23 - 25 sierpnia
Festiwal Kultur Pogranicza Karpackie 
Klimaty
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Muzyczne gwiazdy - zespoły Rużica 
i Lachersi
Rynek 

1 września, 19.00
Letnie wieczory w Rynku 
Patriotycznie z Chórem Echo

6 - 7 września
6. Nocne Teatralia Strachy 
Festiwal Teatrów Alternatywnych 

11 - 14 września
10. Galicja Blues Festival

Tydzień polskiego film, godz. 20.00
2 sierpnia - Oszukane, dramat
3 sierpnia – Drogówka, kryminał
4 sierpnia – W cieniu, dramat/kryminał
5 sierpnia – Dziewczyna z szafy, dramat/
komedia
6 sierpnia – Układ zamknięty/thriller
7 sierpnia – Imagine, komedia/dramat
8 sierpnia – Sęp, thriller/akcja



8 CROSCENA

Wakacyjne podróże po Europie Fran-
cja
16 sierpnia – Idealne matki, dramat
17 sierpnia – Książę nie z tej bajki, ko-
media

18 sierpnia – Dziewczyna z lilią, dramat/
fantasy
19 sierpnia – Perfekcjonista, thriller
20 sierpnia - U niej w domu, thriller

30 [marca] 1942
(…) Dziś ze Sądu Grodzkiego w Krośnie 
otrzymaliśmy pismo, ogłaszające edykt 
w sprawie kamienicy, którą zapisała nam, 
OO. Kapucynom i farze, niejaka p. Julia 
z Szydłowskich Szubowa.

Uchwała

Sąd Grodzki w Krośnie
Dnia 21 II 1942
Sygn. A. 842/40
Po śp. Julii ze Szydłowskich Szubowej, 
zmarłej w Krośnie, dnia 4 października 
1940 roku, z pozostawieniem rozporzą-
dzenia ostatniej woli z daty Krosno, dnia 
11 stycznia1930 roku, zeznanego proto-
kolarnie do L. rep. 2208 notariusza Lu-
dwika Summer - Brasona, które uznaje 
się za testament, wdraża się postępowanie 
spadkowe na podstawie tego testamentu.
Przyjmuje się do wiadomości oświadcze-
nie do spadku wniesione na podstawie 
tego testamentu z dobrodziejstwem in-
wentarza, przez ustanowionego dziedzica, 
a to przez Zgromadzenia (Konwent) OO. 
Franciszkanów w Krośnie przez Swego 
reprezentanta, jak też oświadczenie przy-
jęcia legatów przez Rzymsko-Katolicki 
Kościół Parafialny i przez Zgromadzenie 
OO. Kapucynów w Krośnie, zastąpione 
również przez swych reprezentantów.
Na wniosek spadkobiercy testamentowe-
go i legatariuszy, zarząd spadku został 

powierzony ich wspólnemu pełnomoc-
nikowi Dr. Franciszkowi Żukowskiemu, 
adwokatowi w Krośnie.
Należytość Stanisława Miąsika w Kroś-
nie notariusza, jako komisarza sadowego 
– za spisanie aktów spadkowych – została 
już zapłacona w całości w taryfowej wy-
sokości
Ponieważ dziedzice ustawowi, którym 
należy umożliwić oświadczenie się do 
spadku, są Sądowi zupełnie nieznani i nie 
zdołano ustalić – istnienia, jak też ewen-
tualnego miejsca pobytu tychże, prze-
to po myśli § 128 patentu niespornego 
ustanawia się Kuratora spadku w osobie 
Dr. Wincentego Orlewicza, adwokata 
w Krośnie, polecając temuż by przed-
sięwziął wszelkie środki zmierzające do 
ustalenia istnienia tychże i ewentualne-
go ich miejsca pobytu, a równocześnie 
wydaje się edykt wzywający tychże do 
zgłoszenia się i wniesienia oświadczenia 
do spadku w ciągu roku z tym, że w prze-
ciwnym razie spadek będzie pertraktowa-
ny jedynie z wyżej nazwanym dziedzi-
cem testamentowym.

Sędzia grodzki Mgr (-) Kądziela (w/w)1

Za zgodność
Sekretarz pieczęć (-) Kotlarczyk

__________________
1 w/w – wz. (w zastępstwie?)

Przedruku dokonano za zgodą Ojca Zdzi-
sława Gogoli.
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I Z KRONIKI KLASZTORU OO. FRANCISZKANÓW W KROŚNIE 

1939 – 1944.
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3 lipca br. w rzeszowskim pubie „Sta-
ra drukarnia” po raz kolejny miłośnicy 
poezji mieli okazję uczestniczyć w wie-
czorze autorskim z cyklu Poetycki Za-
ścianek „On, Przestrzeń i czas”. Tym 
razem gościem Anny Ruszel – organi-
zatorki spotkań był Jan Tulik - poeta, 
prozaik, dramatopisarz, eseista, krytyk 
literacki. Postać autora przybliżył zebra-
nym Ryszard Mścisz – przedstawiając 
bardzo bogaty dorobek literacki Tulika, 
po czym - prezentując liryki, z recyta-
torskim kunsztem pozwolił zasłuchać 
się w wybranych utworach z książek 
poetyckich gościa wieczoru. Był też 
i czas w tej przestrzeni na prozę czytaną 
sugestywnie przez autora ze zbioru opo-
wiadań Gry nieużyteczne (2000). Jednak 

kwintesencją spotkania stały się nowe 
wiersze w autorskiej interpretacji, które 
subtelnie wpisały się w niepowtarzalną 
atmosferę tego miejsca - jak już po raz 
kolejny miałem okazję zauważyć - bar-
dzo przyjaznego poezji.

Marek Petrykowski

Miejsce użyteczne

fot. Estera Kulawska

Mija 160 lat jak 31 lipca 1853 roku naftą 
użytą w nowo sporządzonych lampach 
oświetlono wnętrza Szpitala Powszech-
nego we Lwowie. Dzień ten zapisał się 
jako szczególne wydarzenie w dziejach 
światowej kultury technicznej, gdyż lam-
pa naftowa, która była źródłem światła 
lepszego, tańszego i bezpieczniejszego, 
stanowiła w historii oświetlenia wyraźny 
skok cywilizacyjny. 
Twórca dzieła – Ignacy Łukasiewicz, 
utalentowany i pełen inwencji farma-
ceuta, osiągnął sukces eksperymentując 
z Janem Zehem w lwowskiej aptece Pio-
tra Mikolascha, w której obaj pracowa-
li. Naftę oświetleniową wydestylowali 
z ropy drogą żmudnych badań chemicz-
nych. Następnie – już bez udziału Zeha, 
a przy współpracy lwowskiego blacharza 
Adama Bratkowskiego – Łukasiewicz 

skonstruował pierwszą lampę. Jego wy-
nalazek rozpoczął długoletnią służbę 
w dziejach ludzkości. Skoro nikt inny na 
świecie nie zdobył się wcześniej na ta-
kie osiągnięcie, tedy pod powyższą datą 
nowy rodzaj oświetlenia zajął w historii 
miejsce chlubne, trwałe i poczesne.
Wybór tego szczególnego dnia na wpro-
wadzenie lampy naftowej w krwiobieg 
życia społecznego był głęboko przemy-
ślany. Nie był dziełem przypadku, choć-
by z dwóch powodów. 31 lipca młody 
wynalazca, który ukończył 31 lat życia, 
obchodził imieniny. 
Jego zaś imię Ignacy - co ciekawe – wy-
wodzi się z łacińskiego rzeczownika ig-
nis - ogień (staropolskie imię - Żegota). 
Termin ten oznacza również światło - 
umysłowe i duchowe. Tak więc płonący 
ogień nowych lamp, które dawały światło 
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mocne i spokojne, o wie-
le doskonalsze niż do-
tychczas używane lam-
py olejne, był sukcesem 
osobistym Łukasiewicza, 
jego zarówno realnym 
jak też symbolicznym 
darem dla potomności. 
Sam wynalazca świadom 
był pionierskiego wy-
miaru oraz wagi dokona-
nia. Wyraźnie zauważył 
i podkreślił to w wywia-
dzie udzielonym Szczęs-
nemu Morawskiemu 
(1868), gdy stwierdził: 
ja najpierwszy w Galicji 
oświetliłem we Lwowie 
szpital główny zwany 
u Pijarów. On także, 
wcześniej jeszcze (1854), zwierzył się 
Tytusowi Trzecieskiemu w gorlickiej 
aptece: Po długich badaniach i mozol-
nych próbach zdołałem wreszcie otrzy-
mać płyn czysty, palny jak olej, a spo-
rządziwszy do niego odpowiednie lampy, 
używam go obecnie z wielkim skutkiem 
i zaoszczędzeniem grosza w mojem labo-
ratorium, gdyż jest znacznie tańszym od 
oleju.
Pracowitemu aptekarzowi region kroś-
nieński zawdzięcza również konse-
kwentne tworzenie zrębów przemysłu 
naftowego i rafineryjnego. Łukasiewicz 
dozgonnie czynny był przecież w Bóbr-
ce (od 1854) i Chorkówce (od 1865), 
aczkolwiek także Brzostek, Gorlice, Ja-
sło, Polanka pod Krosnem czy Ropian-
ka, Ulaszowice i samo Krosno zawsze 
z dumą podkreślają i przypominają swo-
je z nim związki. Nie bez powodu Rada 
Miejska Krosna pierwszym w swoich 
dziejach tytułem honorowego obywatela 

obdarzyła 6 stycznia 1866 roku właśnie 
Ignacego Łukasiewicza z Karolem Klo-
bassą i Tytusem Trzecieskim. W naszej 
okolicy ujawnił się również jego żarliwy 
patriotyzm. Tu zdobył ludzki szacunek 
jako filantrop oraz oddany i ceniony spo-
łecznik.
Ten szczery miłośnik ludzkości – jak na-
pisano na pamiątkowej tablicy epitafijnej 
w zręcińskim kościele – obdarzony był 
szeregiem cnót obywatelskich, którymi 
były wytrwałość, skromność, kompeten-
cje, niezmordowana praca i żelazna ener-
gia, z jaką zwalczał niezliczone zapory 
i trudności. Współcześni, wysoko cenią-
cy dokonania i szeroki zakres zawodowej 
i społecznej działalności Łukasiewicza, 
podkreślili, że były jednem a nieprzerwa-
nem pasmem pięknych czynów i poświę-
ceń dla kraju i ludzkości. Stwierdzenie to, 

Obraz ze zbiorów Muzeum w Bóbrce, autor nie-
znany.
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obok czci i uznania dla jego niepodważal-
nych długoletnich i znakomitych zasług, 
znalazło się w akcie podpisanym przez 
76 osób. Załączono do niego 64. wizyto-
we fotografie różnych osobistości, często 
z dedykacjami na odwrocie. Wśród nich 
były wizerunki wielu wybitnych oraz cie-
szących się autorytetem postaci życia po-
litycznego, społecznego i gospodarczego 
ówczesnej Galicji, łącznie z przyjaciółmi 
i wielbicielami jego pracy. W laudacji, 
którą zawierał okazały dyplom, wręczony 
Łukasiewiczowi w Chorkówce w ćwierć-
wiecze wiekopomnego wynalazku (31 
VII 1878), podkreślono, że czcigodny 
obywatel i zacny mąż, obdarzony duchem 
śmiałej inicjatywy kroczył odważnie 
i nieustraszenie ku raz wytkniętemu ce-
lowi. Celem tym była chęć umiejętnego 
wykorzystania bogactw naturalnych Ga-
licji, nieprzebranych skarbów ziemi, jako 
źródła dobrobytu kraju i jego mieszkań-
ców. – Bóg pobłogosławił tym usiłowa-
niom, a pomyślny skutek uwieńczył zabie-
gi Twoje, tak dobroczynne dla kraju i jego 
ludności – napisano w laudacji.

Jerzy Pilecki (1908-1962), archeolog, hi-
storyk sztuki, nauki i techniki, autor roz-
praw i artykułów o Łukasiewiczu, a także 
jego daleki krewniak, trafnie zauważył, 
że był on obdarzony właściwościami, któ-
re predestynowały go do służby na rzecz 
potrzeb społecznych swego czasu. Pod-
kreślił również, że bezcennym kapitałem, 
którym dysponował Łukasiewicz była 
jego wiedza, doświadczenie i twórcza ini-
cjatywa. – W dziele tworzenia podwalin 
przemysłu naftowego – pisał – w zakresie 
zarówno kopalnictwa, eksploatacji, jak 
i przeróbki (...) wykazuje niepospolitą da-
lekowzroczność, poczucie odpowiedzial-
ności wobec kraju, wyjątkową wprost 

bezinteresowność. Cechy te podziwiają 
obcy i swoi. Nazywać Łukasiewicza tylko 
pionierem – to mało. On kształcił pionie-
rów przemysłu naftowego, sam zaś był 
jego twórcą. I to jest właściwa skala jego 
dokonań. Uznali to już współcześni, wybi-
jając na jego cześć w 25-lecie nafty medal 
z napisem: „Twórcy przemysłu naftowe-
go - producenci” (...) Dziś dopiero, z per-
spektywy dziejów przemysłu naftowego, 
można w pełni ocenić dalekowzroczność 
Łukasiewicza, jego intuicję i zmysł orga-
nizacyjny. Wyrażone jest bowiem w jego 
działaniu przekonanie, że tylko wówczas 
przemysł naftowy w Polsce ma warunki 
zdrowego rozwoju, kiedy wszystkie dzia-
ły tej gałęzi przemysłu od kopalnictwa do 
przeróbki, łącznie ze stroną transportową 
i handlową – znajdują się w polskim ręku 
(...) i ta cecha sprawia, że pierwszy okres 
przemysłu naftowego, okres Łukasiewi-
cza, zalicza się do najchlubniejszych kart 
w dziejach polskiej nafty. 
Myśli te wypada przywołać niejako rocz-
nicowo, gdy w 160 lat od wiekopomnego 
wynalazku raz jeszcze przypominamy 
osobę Ignacego Łukasiewicza, prawego 
i dobrego człowieka, który ze wszech 
miar zasłużył sobie na pomnik. On na-
prawdę życiem pełnym cichego trudu 
– bo nie szukał rozgłosu – poświęcenia, 
szlachetnych poczynań, twórczego wysił-
ku już za życia zdobył szacunek i cześć 
ziomków. Warto też zaznaczyć przy tej 
sposobności, że ludzie, którzy się nie 
przeceniają, są faktycznie wielcy. A ta-
kim był wynalazca lampy naftowej, twór-
ca przemysłu naftowego i rafineryjnego, 
wielki inicjator, społecznik i jałmużnik.

Andrzej Kosiek
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Na 17 stronach broszury autor opisuje 
walory kurortu, pensjonatów i wód lecz-
niczych. Większą część poświęca me-
todom leczenia choroby zwanej zołzą, 
czyli skrofulozie - przewlekłej gruźlicy 
węzłów chłonnych.

Iwonicz Księciem wód jodowych
Widokówka reklamowa z lat trzydzie-
stych (poniżej) wydana staraniem 
Związku Uzdrowisk Polskich, nakładem 
Komisji Uzdrowiskowej w Iwoniczu. 
Prof. Józef Dietl w 1875 roku pisze tak: 
„Śmiało i bez większej przesady po-
wiedzieć można, że wody iwonickie są 
jedyne w swoim rodzaju i, że nie mają 
ani w kraju, ani za granicą wód sobie 
podobnych lub równych”.
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Taksa zdrojowa Radcy Inż. Stanisława Michalika l.64 - pacjenta dra. Juliana Papier-
kowskiego w roku 1937.
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Radca Stanisław Michalik wraz ze swą żoną Michaliną mieszkali w willi „Mary-
sieńka”. Zdjęcie wykonane podczas okupacji hitlerowskiej przedstawia żołnierzy 
wermachtu przy wejściu do willi „Marysieńka”.

Zbigniew Więcek

Na początku XX w. Załuscy spro-
wadzili z Borysławia Jana Papier-
kowskiego, specjalistę w eksplo-
atacji odwiertów ropy naftowej 
w celu konserwacji odwiertów 
wód mineralnych. Papierkowski 
kupił od Załuskich parcelę, na 
której w latach 1924 – 26 wybu-
dował nowoczesny, murowany 
pensjonat, któremu nadał nazwę 
„Trzy lilie” na cześć swoich sy-
nów: Zdzisława, Stanisława i Ju-
liana. Julian (1908 – 1990) po 
ukończeniu studiów medycznych 
praktykował w Iwoniczu i we 
Lwowie.



fot. W. Turek



fot. P. Matelowski





fot. P. Matelowski
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Tomik wierszy wydany przez Stowa-
rzyszenie Wychowanków AGH w 100 
-lecie powołania Akademii, jako po-
dziękowanie poetce za jej wspaniałe 
spotkania z poezją w murach naszej 
znakomitej przepełnionej tradycjami 
i historią uczelni i za przekazywane 
wiersze drukowane w wydawanych 
przez Stowarzyszenie periodyku „Vi-
vat Akademia”, dla absolwentów AGH. 
(…) Poetka słowem przepięknie maluje 
obrazy krakowskich spotkań w murach 
uczelni przepełnionych historią, maluje 
obrazy górniczego trudu, znajdziemy 
także przepięknie wyrzeźbione słowa 
kierowane do św. Barbary patronki gór-
ników. (…) - pisze Artur Bęben
Wydawca: SW AGH im. St. Staszica, 
Kraków 2013

Autorka jest krośnianką, absolwentką 
filologii polskiej. Należy do Stowarzy-
szenia Autorów Polskich, Stowarzy-
szenia Nauczycieli w Krośnie, Klubu 
Literackiego RCKP. Ukazały się jej 
tomiki wierszy: „Wszystkie barwy tę-
czy” (2002), „Trio na samotność” (2007) 
– wspólnie z Józefem Janowskim i Kry-
styną Kulman. Otrzymała nagrodę 
Zarządu Głównego TL – Lublin 2006. 
Wiersze publikowała w antologiach 
Klubu Literackiego RCKP. W wierszu 
Nowe autorka pisze: Nie mów/ Że ma 
Muza śpi I nie mówię nic nowego/ Bo-
wiem/ Wszystko już zostało powiedzia-
ne/ Masz rację/ Ale/ Moje rozmieszcze-
nie treści/ Jest nowe.
Wydawnictwo ARAMAGRAF Krosno 
2013

ab, wt
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Rynek

Na światełkowym rynku
zbierała marzenia
z niknących sztucznych ogni

Do studni wrzuciła grosz na szczęście
więcej nie było potrzeby
jeśli gdzieś mieszka raj –
przybędzie

Z brukowych rowów
w wielkim mieście
zbierała mikrony wspomnień
z fragmentów zgniłych liści

Nie miała nic prawie
prócz świata kataryniarza
i pulsującego serca
które zmęczyły kroki

Może jeszcze na pierniku
zapali świeczkę
na kolejny rok życzeń

Odchodzenie

Na wyblakłych
ustach lata
pamięć – krople rosy
chłodzą resztki
czułego słońca

A pod Tarnicą
buki
wpraszają się kolorem
do tańca godowego

Pod welonem
krzyża Bieszczad
jestem jak kropla
u której stóp
żarzą się
płomienie przeszłość

Dorota Kwoka jest członkiem Regionalnego Stowa-
rzyszenia Twórców Kultury działającego przy WDK 
w Rzeszowie, gdzie prowadzi sekcję Żywego słowa 
oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia Nasz Dom 
Rzeszów, gdzie wspólnie z Jadwigą Kupiszewską pro-
wadzi Klub młodych twórców. Wraz ze Stachem Ożo-
giem uczestniczy w wielu zdarzeniach artystycznych. 
Nagrała przy jego udziale ponad 70 płyt CD z poezją 
własną i poetów Podkarpacia. Za całokształt działalno-
ści kulturalnej otrzymała w 2011 roku Nagrodę Mar-
szałka Województwa Podkarpackiego. Opublikowała: 
Otwieranie róży, Jestem, Na skrzydłach wiatru’2008, 
Za progiem’2010, Zamknięte w kufrze’2011, Wodo-
spadem’2013. Jest współautorką książek: Zobaczyć 
Rzeszów i… ‘2009/ z Bogusławem Kotulą/, Jestem rze-
ką’2009/ z Jadwigą Kupiszewską i Adamem Jańcem/. 
Jest członkiem Związku Literatów Polskich O/Kielce.
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* * *

 Źródło snów
 Anioł rozpostarty na ścianie
 chwieje kolorami, skrzydłami...
 Kazimiera Iłłakowiczówna

Na moim pierścieniu srebrny
stróż milczący
w skulonych stópkach
oszukuje mrok

Snopy gwiazd trzyma
w jednej dłoni na prezent
W drugiej serduszko
niczym implant –
tak na wszelki wypadek
gdy zatopione pustką miasto
zacznie umierać w komorach
kloszardowych kartonów

Spoglądam na jego
opuszczone powieki zielonych oczu
i masuję obolały kręgosłup trosk
by nie odpadł z metalicznego
zmęczenia

Wiersz

Dziś wiersz nie przyszedł
Wersy nie wysuszyły kałuży
Strugi deszczu zagościły
na zimnej szybie
rozmywając odbicie złudzenia

Może wiersz narodzi się
na liściu wtulonym
w igliwiu nostalgii poranka
i uleci z wietrznym listonoszem

Powróci z zefirkiem
lirycznego rozkochania

* * *

Ścierała paznokcie
szorując szuflady

Trzeszczały rolki prowadnic
W miejsce koszul

włożyła kurz z książkami
by naruszyć utrwalanie lat

Odrosną paznokcie
Pozostaną książki

Pomiędzy kartkami
skryje mimiczne zmarszczki

W oceanie

W oceanie tęsknot
jest tyle tajemniczych głębin
których nigdy nie odgadniemy

Powierzchnia słowa
jest tylko delikatną
falą skrytą
w pianie natury

Czy to my

Rosa

Skryłam się we łzie rosy
niczym embrion
zapłodniony kolibrem

Czekając świtu
dojrzewałam ogrzewana
źdźbłem trawy

Narodziłam się
w gnieździe twoich skrzydeł

opr. W
. Turek



22 CROSCENA
P

O
D

IU
M

W VII Ogólnopolskim Nałęczowskim Fe-
stiwalu Tańca „Euro Dance 2013” w Na-
łęczowie komisja artystyczna w składzie: 
Hanna Strzemiecka, Anna Żak, Jacek 
Wazelin, oceniała aż 153 prezentacje 
taneczne. W kategorii współczesnych 
form tanecznych powyżej 13 roku życia 
pierwsze miejsce otrzymał Zespół Tańca 
Współczesnego „Strecz” z Regionalne-
go Centrum Kultur Pogranicza w Kroś-

nie za układ „Losing” w choreografii 
Sabiny Wójcik – Grygolec. Choreografie 
w zespole powstają dla danej grupy wie-
kowej i tancerki biorą aktywny udział 
w ich tworzeniu. W spektaklu „Losing” 
tańczą: Karolina Wrona, Anna Korecka, 
Weronika Kozioł, Urszula Idec, Sabina 
Romańczak, Sabina Podkul oraz Paulina 
Półchłopek.

Wytańczona nagroda

Na Karpackim Biennale Grafiki Dzieci 
i Młodzieży „Karpacki Dom” wyróż-
nione zostały prace dwóch młodych 
grafików - Błażeja Kmonka i Janu-
sza Styrkosza. Obydwaj uczestniczą 
w zajęciach Pracowni Grafiki Trady-
cyjnej RCKP pod kierunkiem Joan-
ny Topolskiej – Uliasz. Biennale jest 
efektem zapoczątkowanego w 2001 r. 

międzynarodowego projektu - konkur-
su plastycznego dla dzieci i młodzieży 
pn. Karpackie Biennale Grafiki Dzieci 
i Młodzieży „Wczoraj – Dziś – Jutro”. 
Jego głównym pomysłodawcą i orga-
nizatorem było Centrum Kulturalne 
w Przemyślu, które nawiązało wówczas 
współpracę z Vihorlatskim Osvetowym 
Strediskiem w Humennem (Słowacja), 

Wyróżnienia dla grafików

ZTW Strecz w Nałęczowie, fot. archiwum zespołu
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Centrum Twórczości Dzieci i Mło-
dzieży „Galicja” we Lwowie (Ukraina) 
oraz Regionalnym Ośrodkiem Kultury 
w Egerze (Węgry). Obecnie partnerami 
tego projektu są także - Lwowski Pałac 

Sztuki i Centrum Kultury w Csiksze-
rede w Rumunii. Dzięki porozumieniu 
z tymi ośrodkami konkurs organizo-
wany jest co dwa lata w innym kraju, 
a wystawa pokonkursowa prezentowana 
jest w każdym z uczestniczących w pro-
jekcie kraju.
Jury VII Ogólnopolskiego Biennale Pla-
stycznego KOT 2013 we Wrocławiu, po 
ocenie 4997 prac, zakwalifikowało do 
wystawy grafiki trzech wychowanków 
Pracowni Grafiki Tradycyjnej RCKP. 
Ich prace były wielokrotnie nagradzane 
na krajowych i zagranicznych konkur-
sach. Na wystawie VII Ogólnopolskiego 
Biennale można będzie oglądać koty: 
Justyny Romańczak, Błażeja Kmon-
ka, Marleny Karczmarczyk.

Justyna Romańczak, tech. linoryt.

Pracujący przy Regionalnym Centrum 
Kultur Pogranicza w Krośnie Zespół 
Śpiewaczy Kamratki otrzymał wy-
różnienie na XVIII Międzynarodowym 
Przeglądzie Wiejskich Zespołów Śpie-
waczych w Tyczynie. Organizatorem 
przeglądu jest Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury im. Katarzyny Sobczyk 
w Tyczynie. Zespół Kamratki od wielu 

lat upowszechnia i kultywuje muzykę 
ludową. W repertuarze ma pieśni lu-
dowe z regionu krośnieńskiego, pieśni 
kościelne, biesiadne, kolędy. W zespole 
śpiewa obecnie 16 osób, kierownikiem 
artystycznym jest Janusz Janas. Kam-
ratki występują podczas wielu lokalnych 
imprez.

opr. ab

Wyśpiewana nagroda

Zespół Kamratki, fot. archiwum
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Wiedzą to dobrze artyści, że uczestnictwo 
w plenerze jest spotkaniem niezwykłym. 
Jak każdy z nas podlegają tym samym 
prawom fizyki i czasu. Jednak spotkanie 
artystów niesie ze sobą niezwyczajne 
wartości. Potrafią ci ludzie nawiązać ze 
sobą nić porozumienia mimo różnic wie-
ku, narodowości, płci. Każdy dzień jest 
dniem pełnym pracy twórczej, pracy nad 
kolejnymi obrazami wbrew pogodzie, na 
przekór okolicznościom, w zapamięta-
niu charakterystycznym dla pasjonatów 
czy hobbystów. 
Nazwiska artystów portretujących 
w roku 2012 Krosno: Grażyna Niezgo-
da z Przemyśla, Anna Jańska Maciuch 
z Regetowa, Kazimierz Wiśniak z Kra-
kowa, Georgij Szerstobitow z Ukrainy, 

Istvan Burai z Węgier, Vlado Broniśev-
sky i Frantiśek Turcsanyi ze Słowacji, 
Walenty Wróblewski z Lublina, Roman 
Raczek z Regetowa, Marian Szajda 
z Przemyśla i Kamil Siczek z Lublina.
Kolejny już IV Międzynarodowy Ple-
ner Malarski „PORTRET KROSNA” 
to dla Biura Wystaw Artystycznych po-
wód do systematycznego gromadzenia 
dzieł sztuki współczesnej. Jako Galeria 
finansowana przez krośnieński samorząd 
jesteśmy także w pewnym sensie me-
cenasem sztuki. Poprzez nasze starania 
Miasto Krosno postrzegane jest nie tylko 
w Polsce, ale także zagranicą jako roz-
tropny przykład inwestowania w przy-
szłość. Bo waluty czy złoto raz są tańsze, 
raz droższe, a sztuka jest wiecznie cenna.

26 lipca – 23 sierpnia 
IV PORTRET KROSNA – wystawa poplenerowa malarstwa

Artyści plenerowi w podcieniach Rynku, fot. archiwum BWA
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Roman Raczek urodził się w 1957r. 
w Gorlicach. Artysta Malarz. Mieszka 
i tworzy w Regietowie w Beskidzie Ni-
skim. Jest absolwentem Państwowego 
Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosła-
wiu. Krótko studiował na krakowskiej 
ASP (wydział grafiki). Jest członkiem 
Związku Polskich Artystów Malarzy 
i Grafików w Rzeszowie. W dorobku 
ma 15 wystaw indywidualnych i udział 
w około 80 zbiorowych w kraju i zagra-
nicą. Był uczestnikiem kilkudziesięciu 
plenerów malarskich. Jego prace znajdu-
ją się w wielu instytucjach oraz zbiorach 
prywatnych w kraju i zagranicą. 

 „W moim malarstwie kieruję się głosem 
intuicji i wyczuciem harmonii. Przeważ-
nie improwizuję wychodząc od punktu, 
plamy, motywu. Tworząc kompozycje 
balansuję jakby na styku czucia i rozu-
mu. W moich obrazach wyczuwalne jest 
pozytywne brzemię natury, która towa-
rzyszy człowiekowi od pradziejów i gdy 
nam się wydaje, że poznaliśmy wszyst-
ko i sens tego, to jesteśmy w błędzie. To 
jest tajemnicą i inspiracją, a obserwację, 
kontemplację i dotychczasowe doświad-
czenia staram się wyrazić najlepiej jak 
czuję”. 

opr. Marek Burdzy

26 lipca – 23 sierpnia 
Roman Raczek – wystawa malarstwa

CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA

W okresie wakacji Centrum Dziedzictwa 
Szkła zaprasza dzieci (od lat 5) na cy-
kliczne warsztaty ekologiczne. Zajęcia 
odbywać się będą w każdy wtorek wa-
kacji. W ich trakcie, poprzez atrakcyjne 
zabawy, quizy i konkursy, uczestnicy 
poznawać będą zagadnienia związane 
z tematyką ochrony środowiska, ekolo-
gii i recyklingu. Nauczą się także two-
rzyć własne, niepowtarzalne przedmioty 
wykorzystując stare, zużyte opakowania 
szklane i inne materiały przeznaczone do 
wyrzucenia. Warsztaty mają także pobu-
dzić kreatywność i zdolności manualne 
oraz pokazać jak w prosty i ciekawy spo-
sób wyczarować coś z niczego. Podczas 
zajęć prowadzone będą także pokazy 
ręcznego formowania szkła, będzie także 
można samemu spróbować wydmuchi-
wana szkła oraz wybić szklaną monetę.

Warsztaty twórczego recyklingu

fot. archiwum CDS
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MUZEUM PODKARPACKIE

W okresie wakacji elewacja Centrum 
Dziedzictwa Szkła zamieniać się będzie 
regularnie w ogromny ekran, na któ-
rym prezentowane będą widowiskowe 
pokazy w technologii 3D-mappingu. 
Odbywać się one będą w weekendy, po 
zmroku. CDS ma przygotowane łącz-
nie 4 części multimedialnej opowieści 
o szkle, pokazujące znaczenie i zasto-
sowanie szkła w starożytności („Obsy-
dian”), w średniowieczu („Średniowie-

cze”), wizję jego wykorzystania w przy-
szłości („Future”) oraz specjalny pokaz 
poświęcony hutnictwu szkła w Krośnie 
(„Final”). W każdym tygodniu na fasa-
dzie Centrum pojawiać się będą po dwa 
odcinki. Na koniec wakacji zaplanowano 
prezentację wszystkich części. 
Szczegółowy program warsztatów i po-
kazów na stronie www.miastoszkla.pl

Dawid Iwaniec

Pokazy 3D-mappingu

CDS - pokaz mappingu, fot. Łukasz Jaracz

W Muzeum Podkarpackim w Krośnie 
w okresie od lipca do września oglądać 
można wystawę czasową „Ważne chwi-

le. Helena Nikołajczyk – poleska foto-
grafka”. Ekspozycja przygotowana zo-
stała ze zbiorów prof. Krzysztofa Hejke.

WAŻNE CHWILE
Helena Nikołajczyk - poleska fotografka 
ze zbiorów prof. Krzysztofa Hejke
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Autorem prezentowanych po raz pierw-
szy publiczne fotografii jest Helena 
Nikołajczyk, urodzona w 1923 r. w ro-
dzinie prawosławnej w Czemorynie 
na Polesiu – kresy wschodnie II Rze-
czypospolitej. Ukończyła 5 klas szkoły 
powszechnej w poleskich Toborkach. 
Dwukrotnie owdowiała. Pierwszy mąż 
poległ w kampanii wrześniowej w 1939 
r. pod Poznaniem. Drugi, wcielony do 
armii sowieckiej, zginął na froncie za-
bajkalskim. 
Helena Nikołajczyk zaczęła fotografo-
wać w 1946 r. Środki na zakup aparatu 
fotograficznego uzyskała po sprzeda-
ży krowy. Na targu w Pińsku kupiła 
podręcznik dla samouków fotografii, 
wydany w języku rosyjskim w Peters-
burgu w 1904 roku, z którego nauczyła 
się robić zdjęcia. Drewniany statyw do 
aparatu wykonany został przez rodzinę. 
Materiały fotograficzne pozyskiwała 
na drodze wymiany za jaja, ser i ma-
sło w laboratorium zdjęć rentgenow-
skich w Pińsku, do którego z rodzinnej 
wsi docierała 30 km piechotą. Zdjęcia 
kopiowała stykowo w prymitywnych 
drewnianych ramach. Natomiast papier 
fotograficzny naświetlała na zasadzie 
odsłaniania zasłony z koca, który zasła-
niał okno pracowni.
Jako fotografka prymitywistka wytwo-
rzyła niepowtarzalny styl polegający na 
przenikaniu się starej kultury poleskiej 
i nowej opartej na kulturze masowej, 
wprowadzonej przez Związek Sowiecki 
po II wojnie światowej na terenach daw-
nych kresów wschodnich Rzeczypospo-
litej. Ten typ obrazowania w fotografii 
jest czymś rzadko spotykanym.
Autorka jako tło w obrazie fotograficz-
nym wprowadziła szarą kotarę - dra-
perię, na której fotografowała miesz-

kańców wsi poleskich z rejonu Pińska, 
w okresie od 1946 r. do końca lat 50 – 
tych. Zdjęcia wykonywała w chwilach 
niezwykłych, takich jak: śluby, uroczy-
stości rodzinne i pogrzeby. Na fotogra-
fiach ślubnych kobiety przedstawiane 
są w starych poleskich słomianych wia-
nuszkach, natomiast mężczyźni w no-
wych sowieckich marynarkach. Profesja 
przynosiła jej należyte utrzymanie i pre-
stiż społeczny. Końcem lat 50 – tych XX 
w. NKWD zakazało jej działalności fo-
tograficznej.
Prezentowane zdjęcia stanowią jedyną 
znaną i zachowaną dokumentację foto-
graficzną prowincjonalnego Polesia po 
zakończeniu II wojny światowej. Przed-
stawiają również przenikanie się dwóch 
systemów politycznych i kultur.

Robert Kubit

Polesie. Zdjęcie ślubne z okolic Pińska. 
Fot. Helena Nikołajczyk, po 1946 r.
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Bursztyn bałtycki jest skamieniałą żywi-
cą produkowaną przez kilka gatunków 
drzew iglastych objętych wspólną nazwą 
Pinus succinifera, czyli sosna burszty-
nodajna. Drzewa te rosły w ogromnych 
puszczach, zwłaszcza na terenach obec-
nej Skandynawii i Ukrainy.
Żywica produkowana przez wiele mi-
lionów lat w ogromnych ilościach, była 
przenoszona przez potoki i rzeki do cie-
płego morza, które w eocenie pokrywało 
większą część obecnej Europy. Przez po-
nad 40 mln lat żywica ulegała procesowi 
fosylizacji, czyli różnorakim procesom 
fizycznym i chemicznym, które w efek-
cie spowodowały jej przemianę w znany 
nam dzisiaj bursztyn.
Towarzyszył on człowiekowi od tysię-
cy lat. Ta skamieniała żywica wykorzy-
stywana jest stale w jubilerstwie, sztuce 
i medycynie. W XX wieku bursztyn zain-
teresował także naukowców, gdyż ukryte 
jest w nim świadectwo życia sprzed 40 
mln lat (tzw. inkluzje).
Od paleolitu bursztyn odgrywał bardzo 
ważną rolę handlową i kulturową na te-
renie Europy, przez którą przebiegały 

23 lipca – 30 września
WYSTAWA BURSZTYN – ZŁOTO PÓŁNOCY

tzw. „szlaki bursztynowe”. Był środkiem 
płatniczym, materiałem służącym do 
wyrobów amuletów, figurek, biżuterii. 
Był używany w medycynie i magii. Jego 
znaczenie daleko przekraczało znaczenie 
innych minerałów i produktów.
Bursztyn fascynował i fascynuje swoją 
kolorystyką, kształtem oraz zawartością. 
Widok bursztynu nasuwa wiele pytań: 
jak powstał, co spowodowało jego nie-
prawdopodobną różnorodność, z cze-
go wynikają jego unikatowe kształty, 
wreszcie jakie tajemnice kryją inkluzje 
zamknięte w nim od milionów lat. Bur-
sztynem interesują się wszyscy. Geolo-
gowie i geochemicy badają jego skład 
chemiczny i warunki w jakich powstał. 
Archeolodzy i historycy badają ozdoby 
i dzieła sztuki, które są wyrabiane z bur-
sztynu od tysiącleci. Dla zwykłych ludzi 
stanowi piękną pamiątkę z wakacji lub 
też wyszukaną ozdobę, a dla paleonto-
logów jest kopalnią wiedzy dotyczącej 
wymarłej flory i fauny. Inkluzje, które 
zachowały się w bursztynie bałtyckim 
(najczęściej w idealnym stanie), umoż-
liwiają poznanie środowiska przyrodni-
czego eocenu. Porównując gatunki za-
chowane w bursztynie z żyjącymi nam 
współcześnie, dowiadujemy się w jakim 
tempie przebiegała ewolucja niektórych 
grup zwierząt i roślin.
Człowiek od zarania swoich dziejów 
starał się odkryć tajemnicę pochodzenia 
bursztynu. Nazywano go różnie w róż-
nych językach i kulturach, ale zawsze 
wskazywano na te same właściwości: 
był lekki, ciepły w dotyku, wydzielający 
podczas spalania aromatyczny dym i krył 
w sobie tajemnicę życia.
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Pierwsza część wystawy powstała ze 
zbiorów Muzeum Przyrodniczego In-
stytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt 
PAN w Krakowie i prywatnych kolekcji. 
Autorem scenariusza jest prof. dr hab. 
Wiesław Krzemiński. Drugą część wy-
stawy tworzą kolekcje sztuki współczes-

nej oraz biżuterii autorstwa Bożeny Ka-
mińskiej z Sopotu, projektantki biżuterii, 
twórcy Amberways oraz Pauliny Binek, 
artystki złotnika jubilera z Gdańska.

Katarzyna Nowak

Skansen Archeologiczny Karpacka Tro-
ja w Trzcinicy zaprasza na wyjątkowe, 
letnie weekendy. W ich trakcie na tere-
nie zrekonstruowanych wiosek z epoki 
brązu i wczesnego średniowiecza będzie 
można spotkać niezwykłych ludzi zaj-
mujących się niekiedy już zapomniany-
mi zawodami. Wśród nich można wy-
mienić m.in. kolczużnictwo, tkactwo, 

garbarstwo, szczytnictwo, wyrób ozdób, 
warsztaty muzyczne i wiele, wiele in-
nych. Szczegółowy program weekendów 
z przeszłością znajduje się na stronie 
www.karpackatroja.pl lub na naszym 
profilu na FB: www.facebook.com/Car-
pathianTroy. 
Sierpień to dla Muzeum wyjątkowy czas. 
Już po raz kolejny zaprasza do spotkania 

z archeologią, rekonstrukcją 
historyczną w ramach najwięk-
szej imprezy historycznej orga-
nizowanej w południowej Pol-
sce – III Karpackiego Festiwalu 
Archeologicznego. 
Ponad 350 wojów, rzemieślni-
ków reprezentujących epokę 
kamienia, brązu oraz wczesne 
średniowiecze na trzy dni roz-
bije swoje obozy u podnóża 
trzcinickiego grodu. W progra-
mie wiele atrakcji w tym tur-
nieje, walki, bitwy, liczne poka-
zy oraz konkursy dla najmłod-
szych uczestników. Jak zwykle 
nie zabraknie cennych nagród 
dla najlepszych a wszystkiemu 
towarzyszyć będzie średnio-
wieczna muzyka w wykonaniu 
zaproszonych gości z Białorusi. 
Do zobaczenia w Karpackiej 
Troi.

Szymon Kalicki

Karpacka Troja wakacyjnie

fot. W.Turek.
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KROŚNIEńSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Tadeusz Łopatkiewicz swoje wystąpie-
nie rozpoczął od stwierdzenia, że jedynie 
XIX wiek dostarczył nam wartościowych 
historycznie rysunków, planów, fotogra-
fii i dzieł malarskich, które przedstawiają 
zarówno wnętrze kościoła farnego, jak 
i jego bryłę zewnętrzną, wraz z dzwon-
nicą.
Wśród dziewiętnastowiecznych wido-
ków fary krośnieńskiej, za najstarszy 
uważa się dzisiaj chromolitografię Józefa 
Zahradniczka, sporządzoną według ry-
sunku Rudolfa Alta, wydrukowaną przez 
Alojzego Leykuma w Wiedniu, w latach 
czterdziestych XIX wieku. Grafika ta 
przedstawia panoramę Krosna od strony 
południowo-zachodniej. Bryła kościoła 
farnego, wraz z dzwonnicą i budynkiem 
dawnej mansjonarii, stanowi, obok ka-
mienic rynkowych, kolegium jezuickie-
go i istniejącej jeszcze wówczas fran-
ciszkańskiej dzwonnicy, istotny element 
zabudowy miejskiego wzgórza.
Podczas wykładu T. Łopatkiewicz przed-
stawił również inne zabytki ikonogra-
ficzne. Wspomniał o dziele Żegoty Pau-
lego „Starożytności galicyjskie”, gdzie 
w rozdziale poświęconym życiu i dzia-
łalności Stanisława Tarły, biskupa prze-
myskiego pochowanego w krośnieńskiej 
farze, umieszczone zostały dwa barwne 
rysunki. Pierwszy przedstawia fragment 
zaginionego, najprawdopodobniej w dru-
giej połowie XIX w., epitafium biskupa, 
drugi - bardzo wiernie odtwarza kamien-
ną płytę grobową Tarły. Omówił również 
austriacką mapę katastralną, wykonaną 
dla Krosna w 1851 roku, która stanowi 

dziś cenne źródło informacji topograficz-
nych i precyzyjnie lokalizuje zabytkowy 
kościół farny pośród pozostałej zabudo-
wy miejskiej - murowanej i drewnianej. 
Przedstawił też dwa rysunki ilustrujące, 
charakterystyczną dziś dla miasta wieżę 
farną: pierwszy - sporządzony przez ar-
chitekta Jana Sas Zubrzyckiego, na pod-
stawie fotografii z 1860, drugi - wyko-
nany przez Władysława Maślakiewicza 
w 1890 roku.
Tadeusz Łopatkiewicz mówił również 
o projektach Tadeusza Stryjeńskiego, 
architekta i konserwatora, który koń-
cem XIX w. przystąpił do prac restau-
racyjnych nie tylko w krośnieńskiej fa-
rze, ale także w kościele franciszkanów 
i w drewnianym kościele św. Wojciecha. 
T. Stryjeński przeprowadził regotyza-
cję restaurowanych świątyń. Cennym 
źródłem wiedzy o architektonicznym 
kształcie kościoła Świętej Trójcy, przed 
zmianami wprowadzonymi przez Stry-
jeńskiego, są rysunki Wiktora Sikorskie-
go (1863-1926), budowniczego kroś-
nieńskiego.
Podkreślił też zasługi Stanisława Tom-
kowicza, konserwatora zabytków, hi-
storyka sztuki, w badanie oraz inwen-
taryzowanie kościoła Świętej Trójcy 
w Krośnie. Tomkowicz wielokrotnie 
odwiedzał krośnieńską farę, sporządzał 
szkice, na których utrwalał rozplanowa-
nie wnętrz kościelnych, umiejscowienie 
wszystkich nagrobków, epitafiów oraz 
zabytków kommemoratywnych w nawie 
i kaplicach. Wykonywał też fotografie 
zabytków we wnętrzu kościoła. Rysunki 

Dziewiętnastowieczna ikonografia kościoła farnego w Krośnie 
- wykład Tadeusza Łopatkiewicza



CROSCENA 31

krośnieńskiej fary sporządzali uczniowie 
krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych - 
m.in. Władysław Maślakiewicz i Stefan 
Matejko - podczas wycieczki naukowo-
-artystycznej, zorganizowanej w 1890 r. 
przez prof. Władysława Łuszczkiewicza.
Kościół Świętej Trójcy był tematem 
prac krośnieńskich malarzy: Aleksandra 
Konstantego Gryglewskiego (np. olejny 
obraz „Kaplica śś. Piotra i Pawła w farze 
krośnieńskiej”) i Seweryna Bieszczada 
(akwarele, które prezentują Krosno i koś-

ciół farny w widoku od północnego i po-
łudniowego zachodu oraz od południa).
Artykuł Tadeusza Łopatkiewicza pod ta-
kim samym tytułem jak wykład zamiesz-
czony został w zbiorze pod redakcją Pio-
tra Łopatkiewicza „Kościół parafialny 
Świętej Trójcy w Krośnie w panoramie 
dziejów miasta” (materiały z konferencji 
naukowej zorganizowanej w 500. rocz-
nicę konsekracji świątyni w 2012 roku ).

Joanna Łach
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Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” 
oraz Fundacja LOTTO Milion Marzeń 
zapraszają do udziału w programie „1/1 
Mistrz i Uczeń” wszystkich młodych 
twórców i animatorów kultury w wieku 
18-35 lat, którzy mają pomysł na działa-
nie społeczno-kulturalne w dziedzinach: 
fotografia dokumentalna, film dokumen-
talny, design społeczny, projekty inter-
dyscyplinarne, animacja kultury. Uczest-
nicy projektu będą mieli szansę praco-

„1/1 MISTRZ I UCZEŃ”.
wać nad swoim dziełem pod opieką mi-
strzów: uznanych artystów i animatorów. 
Każdy z wybranych uczestników uzyska 
grant na rozwinięcie i zrealizowanie 
swojego pomysłu oraz otrzyma wsparcie 
trenerów. Szczegółowe informacje o wa-
runkach udziału są dostępne na stronie 
internetowej programu www.1na1.e.org.
pl. Rekrutacja potrwa do 15 sierpnia 
2013, warsztaty i prace nad autorskimi 
projektami do lutego 2014.

N
a zdj. Tadeusz Łopatkiew

icz, fot. archiw
um

 K
BP
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Z udziałem zespołów polonijnych. Do 
udziału w konkursie dopuszcza się 
wszystkie formy teatru „żywego planu”. 
Uczestnikami przedstawień są dzieci 
ze szkół podstawowych – możliwy jest 
udział młodzieży gimnazjów z zastrze-
żeniem, aby nie stanowiła większości 
wykonawców spektaklu. Czas trwania 
spektaklu od 20 - 40 minut. Do czytel-
nie wypełnionej karty zgłoszenia należy 

Celem konkursu jest przedstawienie 
regionu Podkarpacia jako malownicze-
go zakątka pełnego wspaniałych kra-
jobrazów, architektury, przyrody i kul-
turowej wielobarwności W konkursie 
mogą wziąć udział uczniowie klas 1-6 
SP, klas 1-3 gimnazjum, szkół średnich 
i studenci do 24 roku życia oraz dzieci 
i młodzież z niepełnosprawnościami. 
Warunkiem przystąpienia do konkursu 
jest dostarczenie do 16 sierpnia 2013 r. 

na adres: Fundacja Podkarpacka Akade-
mia Rozwoju, ul. Traugutta 13, 37-100 
Łańcut dopiskiem: „Konkurs malarski 
- Szlakiem Podkarpacia” pracy malar-
skiej wraz z kartą zgłoszenia w zakle-
jonej kopercie z informacjami: imię, 
nazwisko, wiek, adres zamieszkania 
i zameldowania, nr tel. lub adres e-mail, 
nazwa placówki oświatowej, do której 
uczęszcza autor. Szczegóły na stronie 
www.FPAR.pl

3. KONKURS MALARSKI POD HASŁEM  
SZLAKIEM PODKARPACIA

Grechuta Festival to największe w Pol-
sce wydarzenie poświęconego pamięci 
Marka Grechuty. Organizatorem jest 
Fundacja „Korowód” im. Marka Gre-
chuty. Głównym elementem jest konkurs 
dla młodych artystów i debiutantów na 
interpretacje piosenek Grechuty. Wa-
runkiem uczestnictwa jest nadesłanie 
dwóch dowolnych, nagranych przez 
kandydatów utworów z repertuaru arty-
sty. Mile widziana indywidualna orygi-

7. GRECHUTA FESTIVAL, Kraków 9 – 13 października 2013

nalna artystyczna interpretacja utworów. 
Konieczne jest przygotowanie własnego 
podkładu muzycznego (a nie korzysta-
nie z oryginalnego nagrania). Zgłosze-
nia w formacie mp3 należy nadesłać 
poprzez formularz dostępny na stronie 
www.grechutafestival.pl. Termin nad-
syłania zgłoszeń upływa 15 września 
2013 r. W sprawach muzycznych kon-
takt z Pawłem Piątkiem pawelpiatek@
grechutafestival.pl.

XXXI PUCHAR UŚMIECHU FESTIWAL TEATRÓW DZIECIĘCYCH
Krosno, 13 - 16 października 2013

dołączyć płytę CD/DVD z zarejestrowa-
nym przedstawieniem i materiały rekla-
mowe. Zgłoszenia do 30 września 2013 
adres organizatora: Regionalne Centrum 
Kultur Pogranicza, 38- 400 Krosno, ul. 
Kolejowa 1. Informacje pod nr tel. 13 
43 218 98 e-mail: rckp@rckp.krosno.pl. 
Regulamin i karta zgłoszenia na stronie 
www.rckp.krosno.pl.





GALERIA JEDNEGO ZDJĘCIA 
Pavol Kočiš


