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Na okładce: Na okładce: Piotr Fronczewski w spektaklu JA, FEUERBACH podczas XXXV 
KST, str. 2 -1. Czesław Zuber, artysta szkła na wernisażu swoich prac w CDS, 2. Wystawę 
fotografii Jerzego Bryły otwiera Dorota Cząstka, dyrektor RCKP, 3. Wernisaż wystawy Ag-
nieszki Wyżykowskiej i Magdaleny Wyżykowskiej -Figury (na zdj.) w BWA, 4. Zdzisław Gil 
promuje w KBP książkę Dzwonnica Kościoła Farnego, 5. Koncert zespołu Ensemble Baro-
cum podczas XX Krośnieńskiej Jesieni Muzycznej (fot. P. Matelowski), fot. W. Turek 

ZDZISŁAW PĘKALSKI

Pamiątki

 Matce

Zostały mi po Tobie
rozmodlone
różańce
z dotknięciami
palców na paciorkach

Zostały mi po Tobie
książeczki
przybrudzone
na kartkach
od szukania modlitw

Zostały mi po Tobie
fotografie
z wyblakłymi
chwilami
minionych wspomnień

Został mi po Tobie
obrazek
Matki Bożej
Karmiącej
patronki kuchni

Teraz wisi u nas
i pilnuje stołu
aby nigdy
nie zabrakło chleba
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KAROL OBIDNIAK

Polski prozaik, aktor i reżyser teatralny oraz 
autor sztuk scenicznych. Urodził się 4 listo-
pada 1923 w Krośnie. Ukończył Royal Aca-
demy of Arts w Londynie oraz Państwową 
Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. Brał 
udział w kampanii roku 1939 jako ochotnik. 
W latach 1940 - 1943 był żołnierzem Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W 1943 
roku trafił do niemieckiej niewoli. Do kraju 
powrócił w 1947 roku. Był związany z tea-
trami w Poznaniu, Jeleniej Górze, Często-
chowie, Kaliszu i Łodzi jako aktor i reżyser. 
W latach1967-1975, ponownie zaangażo-
wał się w pracę w Teatrze im. Jaracza. W 
latach 1981-1982 pełnił funkcję kierow-
nika artystycznego w Teatrze im. Tuwima 
w Łodzi. Debiutował jako autor sztuki sce-
nicznej w 1960 roku w Teatrze Powszech-
nym w Łodzi. Na jego koncie zapisały się 
role w „Zawsze w niedzielę” (1965), „Jak 
daleko stąd, jak blisko” (1971), „Wikto-
ryna, czyli czy pan pochodzi z Beauvais?” 
(1971), „Dzieje grzechu” (1975), „Kobieta 
i kobieta” (1979), „Wyrok śmierci” (1980). 
Członek ZLP. Zmarł 25 listopada1992 roku 
w Łodzi . Pochowany na Cmentarzu Komu-
nalnym w Krośnie.

W numerze:

3.  Witryna RCKP
 Wystawy
 Puchar Uśmiechu 2013
 Turniej Tańca Towarzyskiego
 Grafiki w Filharmonii Podkarpackiej
  Anna Bryła
6. Polecamy

7. Rozmaitości
 Poeci w Starej Drukarni
 Najazd Awangardy na Rzeszów
 Tym, którzy odeszli
 Jubileusz Społecznej Szkoły Muzycznej

9.  Z pogranicza
 Wystawy krośnieńskich twórców na…

10. Kolekcjonerstwo
 95. Rocznica Odzyskania 
 Niepodległości
  Antoni Kubit
12. Przeczytane

19.  Podium

22.  Pozostała po nich pamięć i poezja

24. BWA
 A. Wyżykowska i M. Wyżykowska
 -Figura malarstwo 

Marek Burdzy
 CDS
 Podwójny sukces
 Arcydzieła sztuki szklanej
  Dawid Iwaniec
26. Muzeum Podkarpackie
 Dokumenty królewskie 
 dla miasta Krosna
  Czesław Nowak

28. Muzeum Rzemiosła
 7. MBATL w Zalaegerszeg
  Bożena Paradysz

29. KBP
 Literatura musi być wciągająca
  Monika Machowicz
 Wystawa malarstwa 
 Z. Twardowskiego i E. Woźnego
  Joanna Łach

32. Konkursy
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22 listopada – 31 grudnia
2. Karpackie Biennale Sztuki
Do tegorocznego Biennale 26 autorów 
zgłosiło 45 prac - malarstwo i rzeźba.
Nagroda główna: 
Kazimierz Lorenc za zestaw prac malar-
skich „Człowieczy los I i II” 
Dwie równorzędne nagrody: 
Anna Munia za pracę malarską 
„Alter ego” 
Stanisław Rybicki za pracę malarską 
„Kolorowe sny”. 
Cztery równorzędne wyróżnienia: 
Elżbieta Wesołkin za pracę malarską 
„Odlot”, 
Teresa Sieńczak za pracę malarską 
„W pracowni”, 
Katarzyna Oczoś za pracę malarską 
„Panienka z okienka” 
Jan Gajda za zestaw rzeźb „Sołtys” 
i „Uczony w piśmie”.

Nie pozbawione rozterek refleksje juro-
ra… (fragment z katalogu)

Po raz drugi, Karpackie Biennale Sztuki 
skierowane do twórców nieprofesjonal-
nych realizowane jest w nowej, otwar-
tej formule organizacyjnej. Formuła ta 
dopuszcza do udziału w konkursie obok 
plastyków samorodnych, a więc nie po-
siadających żadnego przygotowania 
praktycznego, technicznego i teoretycz-
nego, podejmujących twórcze wysiłki sa-
modzielnie i samotnie z własnej potrzeby 
podświadomej autoterapii i kompensacji 
trudów dnia codziennego, także uczest-
ników zajęć plastyki na rozmaitych war-
sztatach i plenerach, jak również uczniów 

liceów plastycznych, a nawet studentów 
uczelni wyższych w tym uczelni arty-
stycznych. Ponadto liberalizm ten doty-
czy również zainteresowanych z przy-
granicznych regionów krajów sąsiednich, 
mogących wnieść w zawartość konkur-
sowego zbioru prac, kontekst własnego, 
lokalnego, a więc swoistego kolorytu 
kulturowego. Wprawdzie tym razem 
uczestnicy zagraniczni nie dopisali, ale 
i tak w związku z dużą rozpiętością źró-
deł pochodzenia prac, jury konkursowe 
miało niełatwe zadanie zmuszające prze-
de wszystkim do pewnego uporządkowa-
nia pojęć definiujących przejawy szeroko 
pojętej sztuki nieprofesjonalnej. 

Piotr Wójtowicz

Kazimierz Lorenc, Człowieczy los I, olej, płótno.
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Praca teatralna z dziećmi nie jest robie-
niem teatru, a zabawą w teatr. Najważ-
niejsze jest rozumne i kompetentne pod 
względem pedagogicznym i artystycz-
nym bycie z dziećmi. Zabawa w teatr 
pomaga dzieciom rozbudzać myślenie 
i emocje, ukazuje obszary piękna, zachę-
ca do postawy twórczej i uczy wartościo-
wania. Na twórcze zaangażowanie może-
my liczyć wtedy, gdy temat scenariusza 
zdoła zainteresować i pobudzić emocje. 
Aby tak się stało, temat powinien po-
szerzać horyzonty umysłowe dziecka, 
stawiać je wobec nowych zjawisk, pytań 
i zachowań, a powstałe zaangażowanie 
emocjonalne zwiększy szansę utożsa-
miania się z losami bohaterów napisali 
w protokole jurorzy Festiwalu. Kierując 
się tymi zasadami Komisja Artystyczna 
XXXI Festiwalu Teatrów Dziecięcych 
z udziałem zespołów polonijnych Puchar 
Uśmiechu rozdzieliła nagrody wśród 12 
teatrów żywego planu.

Złoty Puchar Uśmiechu -Teatr „Bajka” 
ze SP w Święcicy, za prezentację wido-
wiska „Miss stonoga – rzecz o sławie 
i przygodach”
Srebrny Puchar Uśmiechu - Teatr 
GAPA II z Nieborów/ Czechy, za prezen-
tację widowiska „Czarno- biała Śnieżka”

PUCHAR UŚMIECHU 2013

Brązowy Puchar Uśmiechu - Teatr 
M.I.O.D.E.K. z MDK w Chorzowie, za 
prezentację widowiska Bajka o smoku 
wszystkożernym, królu, królewnie i…. 
soczku z marchwi”.
Wyróżnienia: Teatr „Tuptusie” z Tarno-
wa i Teatr „Gapcio” z Nieborów/Czechy.

Berło Króla Błystka - Olena Milewska 
instruktor Teatru Studia Zaczarowana 
Szkatułka ze Lwowa, za reżyserię spek-
taklu „Przyjaźń po lwowsku”
Żółta Ciżemka - Iwona Baran instruktor 
Teatru „Bajka” ze SP w Święcicy, za cho-
reografię w widowisku „Miss stonoga – 
rzecz o sławie i przygodach”
Tęczowa Paleta - Małgorzata Gra-
biańska - Kosior, instruktor Teatru 
M.I.O.D.E.K z MDK w Chorzowie, za 
scenografię w widowisku „Bajka o smo-
ku wszystkożernym, królu, królewnie i… 
soczku z marchwi”
Skrzypce Sarabandy - Norbert Stałęga 
i Iwona Baran za opracowanie muzyczne 
widowiska „Miss stonoga - rzecz o sła-
wie i przygodach”
Wyróżnienie instruktorskie - Paweł Sro-
ka instruktor Teatru „Plasterek” z MOK 
w Jarosławiu, za poszukiwania repertua-
rowe.

136 par z 25 klubów tanecznych rywali-
zowało na parkiecie o Puchar Prezyden-
ta Krosna. Zdobywali też punkty, dzięki 
którym mogą awansować do wyższej 
klasy tanecznej. Siedmiu sędziów oce-
niało pary w 17 kategoriach, klasach 
i stylach. Sędzią głównym turnieju był 

Andrzej Orszulak. Na parkiecie poja-
wili się reprezentanci klubów z woje-
wództw podkarpackiego, małopolskiego 
i lubelskiego. Poza konkursem można 
było obejrzeć pokazy taneczne zespołów 
z Krosna - Formacji Tańca Towarzyskie-
go Gracja, Mała Gracja, Mini Gracja, 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO
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Dziecięco - Młodzieżowego 
Zespołu Tanecznego Kleks oraz 
grup z Jasła, Re - Revolution 
i Street Elite.
II Turniej Tańca Towarzyskiego 
„O Puchar Prezydenta Miasta 
Krosna” zorganizowany został 
wspólnie przez Stowarzyszenie 
Miłośników Sportowego Tań-
ca Towarzyskiego w Krośnie 
i Regionalne Centrum Kultur 
Pogranicza, przy pomocy finan-
sowej gminy Krosno.
Wyniki turnieju dostępne na 
stronie www.taniec.pl

fot. archiwum

Pracownia Grafiki Tradycyjnej Regio-
nalnego Centrum Kultur Pogranicza 
w Krośnie istnieje od 2007 roku. Zor-
ganizowała ją i prowadzi artysta grafik 
Joanna Topolska - Uliasz. W zajęciach 
uczestniczą dzieci, młodzież i dorośli. 
Prace wykonane w Pracowni zdobywają 
liczne nagrody i wyróżnienia w konkur-
sach i przeglądach ogólnopolskich. Na 
koniec roku artystycznego efekty cało-
rocznej działalności prezentowane są na 
wystawie w Regionalnym Centrum Kul-
tur Pogranicza w Krośnie. Obecna wy-
stawa w Filharmonii Podkarpackiej im. 
Artura Malawskiego w Rzeszowie jest 
pierwszą wystawą zorganizowaną poza 
rodzimą instytucją. Było to możliwe 
dzięki Fundacji Akapi wspierającej mło-
de talenty i Jerzemu Pisowackiemu. Na 
wystawie, którą można oglądać w dniach 
18 listopada – 9 grudnia 2013 znajdu-
je się wybór prac z ostatnich dwóch lat 
działalności Pracowni Grafiki Tradycyj-
nej.

Witrynę opr. Anna Bryła

GRAFIKI W FILHARMONII PODKARPACKIEJ

Laurence Cros, tech. linoryt
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25 listopada, 18.00
Krośnieńskie spotkania z podróżnikami
„Kirgistan - w sercu Niebiańskich Gór” 
- prelekcja Andrzeja Hładija. Będzie to 
opowieść o Tien-Szanie (w tłumaczeniu 
polskim Tien-Szan to Niebiańskie Góry), 
jednym z największych pasm górskich na 
Ziemi znajdującym się w Azji Centralnej. 
Piwnica  PodCieniami

29 listopada, 18.00
40 - lecie pracy artystycznej Henryka 
Wichniewicza
Spektakl teatru itd… „Jestem’ 2013” oraz 
wernisaż jubileuszowej wystawy malar-
stwa

30 listopada, 18.00
Koncert „Na Plus” 
Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Mło-
dzieży „Dysonans”

1 grudnia, 18.00
Wieczór Andrzejkowy ,,Pod dachami Pa-
ryża” - spotkanie z piosenką francuską
Wykonawcy: Anna Mikoś, Leopold Sta-
warz, Krzysztof Zajdel, Małgorzata Busz-
-Perkins, Chór OSM II st. w Krośnie, ze-
spół instrumentalny Antek&Wojtek.
W programie piosenki Edith Piaf, Dali-
dy, Joe Dassina, Jacques’a Brela, Gilber-
ta Becaud, Mireille Mathieu.

2 grudnia,18.00
Future Shorts – wieczór z filmami krót-
kometrażowymi
7 filmów wyprodukowanych w 9 krajach 
świata, które łącznie zdobyły ponad 80 
nagród na międzynarodowych festiwa-
lach. Szczegóły na www.krosno24.pl
Klubokawiania Ferment, ul. Portiusa 4

5 grudnia. 18.00
Katar Dziadka Mikołaja – spektakl dla 
dzieci w wykonaniu Radosnej Rodzinnej 
Akademii Teatralnej 

7 grudnia, 17.00
„Harold i Matylda” - spektakl Ale TE-
ATR
W rolach głównych Krystyna Sienkie-
wicz i Tomasz Ciachorowski

8 grudnia, 16.00
Kabaret Moralnego Niepokoju

9 - 13 grudnia
XVIII Przegląd Młodzieżowych Wieczo-
rów Rozrywkowych „Blaga”
Organizacja PPSKAKiB w Krośnie

17 - 18 grudnia
Konferencja historyczna „Krosno i po-
wiat krośnieński 1944 -195 z udziałem 
historyków z oddziału rzeszowskiego 
i krakowskiego Instytutu Pamięci Naro-
dowej oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Muzeum Podkarpackie, ul. Piłsudskiego

22 grudnia, 9.00 - 16.00
IX Kiermasz świąteczny 
Stoły z tradycyjnymi potrawami, ręcz-
nie robione ozdoby choinkowe – aniołki, 
bombki, łańcuchy, stroiki. Kiermasz or-
ganizowany jest wspólnie z Powiatową 
Radą KGW, Regionalnym Związkiem 
Rolników, Kół i Organizacji Rolniczych 
oraz Powiatowym Zespołem Doradztwa 
Rolniczego w Krośnie.
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16 października Stara Drukarnia w Rze-
szowie tradycyjnie wypełniła się miłoś-
nikami poezji. Anna Ruszel, organiza-
torka tych spotkań tym razem zaprosiła 
Jana Belcika z Krosna. Sylwetkę autora 
prezentował Marek Petrykowski, który 
również czytał jego wiersze, a twórczość 
poety scharakteryzował Stanisław Dłuski. 
Jan Belcik już nie po raz pierwszy miał 
okazję spotkać się w Rzeszowie z czytel-
nikami swoich wierszy.
Jan Belcik jest autorem zbiorów wier-
szy: W cieniu Cergowej (1989, Nagroda 
Fundacji A. Domagały- Jakuć w Łodzi 
za książkowy debiut poetycki), Fotogra-
fie (nie)przypadkowe (1995), Incognito 
(2001), Inne cienie (2009), Drugi brzeg 
(2012). Cykl jego wierszy znalazł się 
w dwujęzycznej, polsko - węgierskiej an-
tologii Złoto aszu (2003). Jest laureatem 
wielu ogólnopolskich konkursów litera-

III Najazd Awangardy odbył się 24 paź-
dziernika w Teatrze im. W. Siemaszko-
wej. Spotkali się poeci Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich, Związku Literatów Pol-
skich, Sekcji Twórczości Literackiej UR 
i Stowarzyszenia PRO FORMA, a także 
niezrzeszeni. Po raz pierwszy różnorod-
ność form poetyckich, tematów i lite-
rackich spojrzeń zaprezentowała liczna 
grupa młodych poetek i poetów. Pomy-
słodawcą nocy poetycko-muzycznej jest 
Stanisław Dłuski, poeta, krytyk literacki, 
pracownik naukowy UR. Gościem ho-
norowym był znany awangardowy poe-
ta i grafik z Warszawy, Kamil Sipowicz. 
Słuchano piosenek i nastrojowych ballad 
w wykonaniu Władka Serafina z zespo-
łem. Zaproszono na ten wieczór również 
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Poeci w Starej Drukarni

Najazd Awangardy na Rzeszów

N
a zdj. K

am
il Sipow

icz, fot. W
. Turek

ckich. Wiersze zamieszczał w radiu i al-
manachach poezji. Publikował na łamach 
pism kulturalnych i regionalnych, m.in. 
w „Tygodniku Kulturalnym”, „Okoli-
cach”, „Odgłosach”, „Frazie”, „Nowej 
Okolicy Poetów” i „Toposie”. 

poetów z Klubu Literackiego RCKP: 
Jana Belcika, Dawidę Ryll, Jana Tulika 
i Wacława Turka.

N
a zdj. Jan Belcik
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Listopad to miesiąc zadumy i pamięci 
o tych wszystkich, których już z nami 
nie ma. Powracamy myślami do naszych 
bliskich, rodziców, przyjaciół, nauczy-
cieli. Do tych, którzy nas kochali, którzy 
wnieśli w nasze życie miłość, poczucie 
bezpieczeństwa, a także inspirowali do 
twórczego działania. I właśnie Im po-
święcony był koncert przygotowany 27 
października przez Krośnieńskie Towa-
rzystwo Muzyczne w Piwnicy PodCie-
niami. Wystąpili wspólnie nauczyciele 
i uczniowie Społecznej Szkoły Muzycz-

nej w Krośnie - Daniel Eibin, Antoni 
Tełewiak, Krzysztof Zajdel, Katarzyna 
Chorzępa, Aleksandra Dyl, Magdalena 
Klimkiewicz, Weronika Lechowicz, Ga-
briela Lipka, Katarzyna Makoś, Natalia 
Ślusarczyk, Ewelina Witalec, Michał 
Dziki i Daniel Peszko. Koncert pozwo-
lił słuchaczom ożywić wspomnienia 
i wzbudził refleksje nad nieuchronnym 
przemijaniem. Koncert dofinansowany 
był z funduszu Gminy Krosno i budżetu 
Województwa Podkarpackiego.

Tym, którzy odeszli

Na fortepianie Antoni Tełewiak, śpiew Aleksandra Dyl, fot. K. Kogut

8 listopada odbyła się uroczystość jubi-
leuszowa Społecznej Szkoły Muzycz-
nej I i II st. w Krośnie. Szkoła została 
założona przez Towarzystwo Eduka-
cji Artystycznej 10 lat temu i przez ten 
czas uczęszczało do niej ponad trzystu 
uczniów. Były gratulacje, kwiaty i ży-
czenia dalszych sukcesów. Uroczystość 
zaszczycili m.in. przedstawiciel MKiDN 

Krzysztof Szczepaniak, prezydent Kros-
na Piotr Przytocki, dyrektorzy szkół, 
instytucji kulturalnych i przedstawicie-
le krośnieńskich stowarzyszeń. Potem 
gościła już tylko muzyka. Swoje umie-
jętności prezentowali uczniowie szkoły. 
Różnorodność instrumentów i repertu-
aru pozwalała chyba każdemu znaleźć 
coś dla siebie. Było radośnie, dowcipnie, 

Jubileusz Społecznej Szkoły Muzycznej
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lirycznie, nostalgicznie i uroczyście. 
Licznie zgromadzona publiczność en-
tuzjastycznie przyjmowała kolejne wy-
stępy młodych muzyków. Drugą część 
koncertu uświetnili artyści z zespołu 
Iwo Dixie Jazz Band z Iwonicza z soli-
stą Krzysztofem Zajdlem - absolwentem 
AM w Krakowie i równocześnie na-
uczycielem SSM. Wykonali standardy 
muzyki jazzowej. Koncert dofinansowa-
ny był z funduszu Gminy Krosno.

opr. ab, wt

„Dwie strony ulic”, to tytuł wystawy fo-
tograficznej Wacława Turka, którą moż-
na było obejrzeć od 18 września do 10 
października w nowo otwartej galerii 
Centrum Kultury przy ul. Głównej w Ko-
szycach na Słowacji. Prezentuje zbiór 
fotografii autora z podróży po świecie. 
Widzimy całe bogactwo i nędzę ulic. Ra-
dość, rozpacz, szarą rzeczywistość i fa-
jerwerki zdarzeń. Na wernisaż przybyła 
liczna grupa koszyckich fotografów za-
przyjaźnionych z autorem od kilkudzie-
sięciu lat, uczestniczących w licznych 
wystawach i plenerach fotograficznych 
po obu stronach granicy.
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Wystawy krośnieńskich twórców na Słowacji

16 października, w tej samej galerii. ot-
warto wystawę malarstwa Niny Rost-
kowskiej, artystki wystawiającej już wie-
lokrotnie swoje prace na Słowacji. Upra-
wia malarstwo olejne, akrylowe i akwa-
relowe. Odwiedzający wystawę mogli 
obejrzeli 30 akwarel i prac wykonanych 
w technice olejnej. Obrazy artystki pre-
zentowane były na 70 wystawach, nie 
tylko w kraju, ale także w Austrii, Wło-
szech, Francji, na Węgrzech i Ukrainie. 
Obydwie wystawy zorganizowane zosta-
ły w ramach współpracy przygranicznej.

Wat.
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11 Listopada – Święto Niepodległości 
kojarzone jest przeważnie z osobą Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego i jego nie-
kwestionowanymi dokonaniami, które 
przyczyniły się do odrodzenia państwa 
polskiego po 123 latach niewoli. Na jego 
cześć, jeszcze za życia powstawały naj-
rozmaitsze pamiątki autorstwa znako-
mitych artystów plastyków, rzeźbiarzy, 
malarzy tak w Polsce jak wśród licznej 
Polonii. Wśród różnych przedmiotów 
z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsud-
skiego natury kolekcjonerskiej możemy 
wyróżnić: medale, medaliony, plakiety, 
plakietki, odznaki, odznaczenia, figurki, 
popiersia oraz liczne monety. Przedmio-
ty te były wykonywane z różnych mate-
riałów, przeważnie z brązu, ale również 
z porcelany, glinki, drewna, cyny czy że-
liwa, a monety z kruszców szlachetnych 
takich jak srebro i złoto.
W okresie trwania II wojny światowej 
oraz w czasach PRL-u postać marszałka 
w Polsce była marginalizowana, a ów-
czesne władze robiły wszystko, aby 
młode pokolenie nie znało historycznej 
prawdy. Pamiątki związane z Marszał-
kiem Józefem Piłsudskim w tym okresie 
powstawały przeważnie wśród Polonii 
amerykańskiej, angielskiej, a nawet au-
stralijskiej. 
W Polsce tylko w konspiracji wśród 
tzw. drugiego obiegu. Gdy wybuchła II 
wojna światowa, pracownicy Mennicy 
Warszawskiej ukryli w otchłani magazy-
nów wzory stempli (matryce* i patryce*) 
z wizerunkiem marszałka przygotowa-
ne do wybicia monet z jego podobizną 
w okresie międzywojennym. Stemple te 
zostały odkryte na nowo w 2010 roku 
podczas kwerendy w zasobnych magazy-

nach mennicy przez komisję składającą 
się z obecnych, znanych numizmatyków 
polskich badających dzieje pieniądza 
polskiego i historię Mennicy Polskiej. 
Wśród wielu ciekawych wzorów stempli 
monet nie wprowadzonych do powszech-
nego obiegu odkryto m.in. matryce i pa-
tryce przygotowane do wybicia 4 monet 
z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Dzięki staraniom komisji i środo-
wisk numizmatycznych Mennica Polska 
wykonała w 2011 roku 500 kpl. kopii 
monet z wizerunkiem marszałka, wyko-
rzystując do tego odnalezione narzędzia. 
Monety te zostały wykonane w miedzio-
niklu. Każdy wybity komplet został za-
opatrzony odpowiednim certyfikatem 
potwierdzającym autentyczność (zgodę 
z oryginałem).

W krótkim opisie przedstawiam te cieka-
we numizmaty:
1. Nr inwentarzowy mennicy 1719
Projekt rewersu monety srebrnej o nomi-
nale 10 zł upamiętniający 20. rocznicę 
wymarszu PIERWSZEJ KADROWEJ 
KOMPANII LEGIONÓW, wyproduko-
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95. Rocznica Odzyskania Niepodległości 1918 - 2013
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wany w 1934 roku o planowanej średnicy 
34 mm. Projekt opracował Stanisław Os-
trowski do awersu z orłem legionowym 
przedstawiający popiersie Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego w lewo z zarostem na 
twarzy jak na fotografiach z 1914 roku. 
Z kołnierzem munduru bez dystynkcji 
i innych odznaczeń. Brak oznaczenia no-
minału.

2. Nr inwentarzowy mennicy 1767 
Projekt rewersu złotej monety o nomi-
nale 25 zł zgłoszony na konkurs w 1933 
roku. Stempel wyprodukowany w 1935 
roku o planowanej średnicy 22 mm. Pro-
jektant nieznany. Projekt przedstawia 
popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w lewo z zaznaczonym na kołnierzyku 
munduru wężykiem generalskim i cha-
rakterystycznym wklęsłym liternictwem. 
Napis po okręgu JÓZEF PIŁSUDSKI, 
nad głową 25 ZŁOTYCH.

wia popiersie Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w lewo. Na kołnierzu munduru 
wężyk generalski i orzeł oraz wypukły 
napis 10 ZŁOTYCH 10. Kompozycja 
w stylu Art Deco oparta na okręgu.

4. Nr inwentarzowy 1766
Projekt rewersu złotej monety o nominale 
25 zł zgłoszony na konkurs w 1933 roku, 
wyprodukowany w 1935 roku o plano-
wanej średnicy 19 mm. Projektant nieste-
ty nieznany. Projekt przedstawia głowę 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w lewo. 
Wypukły napis na okręgu MARSZAŁEK 
JÓZEF PIŁSUDSKI, 25 ZŁOTYCH 25.

3. Nr inwentarzowy mennicy 1768 
Projekt rewersu złotej monety o nomi-
nale 10 zł zgłoszony na konkurs w 1933 
roku, wyprodukowany w 1934 roku 
o planowanej średnicy 19 mm. Projekt 
opracował Stanisław Repeta i przedsta-
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Do monet tych zostały opracowane i wy-
konane patryce awersów przedstawiające 
różne stylizowane sylwetki orła polskie-
go. Informacje dotyczące monet w opar-
ciu materiały Mennicy Polskiej.

*Patryca – narzędzie (stempel) do robienia 
wykrojów przy wykonywaniu matryc kuźni-
czych i tłoczniczych.
*Matryca – narzędzie tłocznicze zwykle 
w postaci 2 bloków z wykrojami odpowia-
dającymi kształtom tłoczonych w nim przed-
miotów. 
wg Encyklopedii PWN

Krosno do tych pamiątek w ciągu ostat-
nich 17 lat dorzuca swój niemały wkład, 
organizując 11 listopada bieg niepod-
ległości, a od 15 lat zleca wykonanie 
okolicznościowych medali z treściami 
patriotycznymi, które otrzymują uczest-
nicy biegów. Medale te od początku 
wykonuje krośnieński grawer Krzysztof 

Chwaleba. Rewers medalu jest od III bie-
gu taki sam tj. sylwetka biegacza pochy-
lonego w lewo na tle stylizowanej bieżni 
z napisem MOSiR KROSNO, natomiast 
awers każdego roku jest inny i nawiązuje 
do odrodzenia państwa polskiego w 1918 
roku.

Antoni Kubit
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E Autorka urodziła się w Jaśle, mieszka 
w Krakowie. Jej wiersze publikowane są 
w almanachach i antologiach literackich, 
a także nagradzane w ogólnopolskich 
konkursach literackich, m.in. „O Lampę 
Ignacego Łukasiewicza”. Najnowszy to-
mik poetycki Marii Kantor jest zapisem 
doświadczeń oswajania życia, nie zawsze 
takiego, jakie chciałoby się mieć. Jak pi-
sze w posłowiu Beata Anna Symołon 
– autorka tym razem nie przywołuje mi-
nionych historii, lecz z detali, z tego co 
najważniejsze (ciepła rodzinnego domu, 
smaków, zapachów, klimatów, uśmie-
chów świątków…) tworzy spokojną 
przystań, do której można zawsze się od-
wołać w trudnych chwilach niespokojnej 
teraźniejszości. Wydawca: Towarzystwo 
Słowaków w Polsce – Kraków 2013
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Od trzynastu lat poeci naszego regionu 
spotykają się w almanachach poetyckich, 
prezentując swoją twórczość. Do człon-
ków Klubu Literackiego RCKP w Krośnie 
dołączyli laureaci XIV Ogólnopolskiego 
Konkursu Poetyckiego o „Lampę Ignace-
go Łukasiewicza” oraz poeci z Ukrainy, 
Słowacji, Węgier i Rumunii. Nawiązując 
do wypowiedzi Janusza Rudnickiego, 
pisarza i eseisty: A poetyckość to doda-
wanie, to dmuchanie kolorowego szkła, 
kojarzą się szklane dzieje Krosna, jak też 
bogata działalność poetycka krośnieńskie-
go środowiska. Nieistotne są różnice po-
koleń, wykształcenia czy nawet zdolności 
literackich. Twórców łączy chęć przeka-
zania różnych odmian refleksji, poetyckie 
biesiadowanie przy stole, bogato zasta-
wionym różnobrzmiącym słowem.
Wydawca: Regionalne Centrum Kultur 
Pogranicza w Krośnie, 2013

Wybór najważniejszych prac malarskich 
Zdzisława Beksińskiego, jednego z naj-
oryginalniejszych malarzy polskich XX w. 
Beksiński uprawiał fotografię artystyczną, 
rysunek, grafikę, grafikę komputerową, 
rzeźbę, ale przede wszystkim malarstwo. 
Jego fantastyczne, apokaliptyczne wizje 
tworzą rozpoznawalny na pierwszy rzut 
oka styl artysty. Obrazy, bardzo często 
wstrząsające, wychodzą poza schematy 
i przyciągają odbiorcę. Dzieła Beksińskie-
go znajdują się w zbiorach muzealnych 
i prywatnych w Polsce i za granicą, jednak 
największa kolekcja, licząca kilka tysięcy 
prac, oraz całe archiwum artysty należą 
do Muzeum Historycznego w Sanoku. 
Publikacja opatrzona wstępem wybitnego 
tenora Wiesława Ochmana, długoletniego 
przyjaciela artysty. Polsko-angielska wer-
sja językowa.
Wydawnictwo BOSZ, 2013 opr. ab, wt
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Publikacja zawiera podstawowe informa-
cje dotyczące wartości architektoniczno-
-zabytkowych dzwonnicy oraz zreali-
zowanych przy niej pracach remontowo 
- konserwatorskich w latach 1984- 87 
oraz w latach 2012 i 2013. Jest formą po-
dziękowania dla tych wszystkich, którzy 
byli zainteresowani bądź zaangażowani 
w odnowę tego pomnika architektury 
barokowej. Szczególnie cennymi dzieła-
mi sztuki ludwisarskiej są trzy dzwony: 
Urban, Jan i Marian odlane w 1639 roku 
przez Stefana Meutela i Jerzego Olivie-
ra. Dwa z tych przepięknie zdobionych 
dzwonów, z plakietami i wypukłymi na-
pisami, i bogato ornamentowanymi fryza-
mi w górnych partiach ich kielichów - Ur-
ban i Marian - zostały ufundowane przez 
krośnieńskiego kupca Roberta Wojciecha 
Portiusa, Szkota z urodzenia, krośnianina 
z wyboru. W publikacji wydanej przez 
Michała Łuczaja pokazano wiele materia-
łu ikonograficznego dzwonnicy (obrazy, 
kartki pocztowe, archiwalne fotografie) 

głównie ze zbiorów Muzeum Podkarpa-
ckiego w Krośnie. 
Zachwycając się tymi niezwykłymi dzie-
łami sztuki ludwisarskiej Władysław Leon 
Antoniewicz (1877- 1918), krośnieński 
nauczyciel, tak pięknie pisał o dzwonach:
(…) Świetne były zawsze dla dźwięku swe-
go krośnieńskie dzwony po całej polskiej 
ziemi, bo też i rzadko kiedy się zdarzy 
posłyszeć podobnie harmonijne powietrz-
ne dźwięki, gdy stary Urban z wysokiej 
wieży buczeć pocznie, jako głos Boga 
rozgniewanego, Jan i Marian srebrnym 
dźwiękiem, jakby żebrząc o miłosierdzie, 
płacząc i jęcząc mu wtórowały, bo w tych 
tonach pełno łez! Ależ bo i dźwięk ich miły 
być musi i niebu i ziemi, bo to uczciwość 
te dzwony ulała, bo to mocna wiara je tu 
osadziła! O ileż to łzom i boleściom one 
wtórowały! Iluż to już smutnym pogrzebo-
wym przedzwaniały obrzędom (…).
Krośnieńska Oficyna Wydawnicza Sp. 
z o.o. 2013

Zdzisław Gil
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PATRIOTYCZNYCH 
fot. P.Matelowski



fot. W. Turek





fot. W. Turek
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Zespół The Friends został laureatem 
trzeciego miejsca na III Festiwalu Piose-
nek Katarzyny Sobczyk, „O Złotą Różę 
Małego Księcia”. Festiwal odbył się 20 
października w Tyczynie, gdzie piosen-
karka urodziła się. Zespół The Friends 
wykonał utwory „Trzynastego” z reper-
tuaru Kasi Sobczyk oraz „Tuż przed za-
chodem słońca” autorstwa Czerwonych 
Gitar. To nie pierwsze laury dla czwórki 
z Krosna. Na ubiegłorocznym IX Gali-
cja Blues Festival publiczność przyznała 

Podczas XI Międzynarodowego Festiwalu 
Zespołów Tanecznych „O Laur Rzecha”, 
który odbył się w dniach 23 - 24 paździer-
nika 2013 r. w Regionalnym Centrum 
Widowiskowo-Sportowym w Rzeszowie, 
dwa zespoły taneczne działające przy 
RCKP znalazły się w gronie laureatów. 
W kategorii 16 - 24 lata Zespół Tańca 
Współczesnego „Strecz” zajął II miej-
sce za choreografię „Losing”. Kierowni-
kiem i choreografem zespołu jest Sabina 
Wójcik- Grygolec.
Również II miejsce w kategorii wie-
kowej 12-15 lat przyznano Dziecięco 
-Młodzieżowemu Zespołowi Tanecz-
nemu „Kleks”– gr. I za układ taneczny 
„Blackbirds”. Choreografię przygotowa-
ła Paulina Leśniak. Kierownikiem zespo-
łu jest Dagmara Krzanowska-Szelc.
Festiwal zorganizowało Stowarzyszenie 
Wspierania Edukacji Artystycznej „Pro-
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im swoją nagrodę, a potem był jeszcze 
program Must Be The Music i występ 
w Dzień dobry TVN. The Friends gra 
w składzie: Paweł Kafel (gitara, vocal), 
Bartek Bykowski (bas), Mateusz Kapi-
tan (gitara, vocal), Jakub Chodyniecki 
(perkusja, vocal). Sięgają po utwory: 
The Beatles, The Rolling Stones, Bud-
dy Holly’ego, The Who, The Shadows 
i Czerwonych Gitar. Komponują także 
własne utwory stylizowane na lata 50. 
i 60.

Laur Rzecha

motor” wraz z Młodzieżowym Domem 
Kultury w Rzeszowie.

Krośnianka Aleksandra Szmyd zaję-
ła trzecie miejsce w III Międzynarodo-
wym Konkursie Wokalnym im. Giulio 
Perottiego, który odbywał się w dniach 

11-17 października 2013 w Ueckermün-
de w Niemczech. Aleksandra Szmyd 
startowała w kategorii uczniów w wieku 
21-25 lat. W finale konkursu zaśpiewała 

Sukces młodej wokalistki

Muzyczna nagroda

Na zdj. Strecz i Kleks na rzeszowskim rynku

fot. P. M
atelow

ski
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arię Kleopatry z opery „Juliusz Cezar” 
Haendla, a w koncercie laureatów arię 
Zuzanny z „Wesela Figara” Mozarta. Do 
trzeciej edycji Konkursu Perottiego za-
kwalifikowało się 93 uczestników z 18 
krajów świata: Austrii, Białorusi, Chin, 
Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Egip-
tu, Francji, Holandii, Islandii, Japonii, 
Kanady, Korei Południowej, Niemiec, 
Polski, Rosji i Szwajcarii. Aleksandra 
Szmyd jest absolwentką klasy fortepianu 
Społecznej Szkoły Muzycznej II stopnia, 
śpiewu uczyła się w Prywatnej Szkole 
Muzycznej Pro Musica w Krośnie i na 
zajęciach Studia Piosenki Swing RCKP. 
Laureatka Nagrody Prezydenta Krosna 
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kul-
tury 2011. Aktualnie studiuje na Uniwer-
sytecie Muzycznym im. Fryderyka Cho-
pina w Warszawie. 

W Internetowym Przeglądzie Szkolnych 
Teatrów TVP na Podkarpaciu wzię-
ło udział dziewięć szkół. Nadesłane na 
konkurs, sfilmowane spektakle ocenia-
ne były w trzech kategoriach: szkoły 
podstawowe, gimnazja oraz szkoły po-
nadgimnazjalne. I właśnie w tej kate-

Internetowy przegląd teatrów

gorii pierwszą nagrodę otrzymał Teatr 
Szkolny Vacuum z II Liceum Ogól-
nokształcącego w Krośnie za spektakl 
„Nadzieja”. Zagrały w nim: Anna Rokit-
ka, Zuzanna Gorzynik, Dagmara Zajdel, 
Weronika Krasowska, Katarzyna Kila-
rowska, Sabina Kaczmarczyk, Marzena 
Mól, Adrianna Stepek, Karolina Topol-
ska i Ewelina Wierdak. Opiekunem gru-
py jest Anna Przybyłowicz. Wszystkie 
nagrodzone widowiska teatralne zostały 
zakwalifikowane do ogólnopolskiego 
etapu konkursu, podczas którego zosta-
ną wyłonione spektakle finałowe, które 
TVP S.A. wyemituje na swoich antenach 
i w Internecie, organizując transmisje na 
żywo. Trzeci etap obejmował głosowanie 
internetowe na najlepszy spektakl w każ-
dej kategorii wiekowej przeglądu. 

opr. ab
Teatr Szkolny Vacuum, fot. archiwum

Na zdj. Aleksandra Szmyd, fot. archiwum
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Podczas tegorocznej Międzynarodo-
wej Galicyjskiej Jesieni Literackiej nasz 
kolega Jan Tulik został uhonorowany 
medalem Grosz Ziemski Tarnowski. To 
najwyższe wyróżnienie Tarnowa zostało 
przyznane W uznaniu szczególnych za-
sług i osiągnięć na gruncie literatury pol-
skiej oraz za popularyzację kultury regio-
nu tarnowskiego” – jak zapisał w certyfi-
kacie starosta tarnowski Roman Łucarz. 
Wręczając medal dodał, że dla Tarnowa 
szczególnie ważną pozycją laureata jest 
jego książka o Janie Szczepaniku, który 
był związany z Krosnem, a spoczywa na 
tarnowskim cmentarzu.

Zarząd Oddziału ZLP w Rzeszowie 19 
października dokonał wręczenia Złotych 
Piór i pozostałych nagród za rok 2012. 
W grupie uhonorowanych znaleźli się 
członkowie Klubu Literackiego RCKP 
w Krośnie. Złote Pióro w kategorii poe-

Uznanie dla Jana Tulika

Poeci nagrodzeni

zja otrzymała Dawida Ryll, statuetkę za 
najlepszy debiut Podkarpacia za tomik 
Cytrynowo - Marek Petrykowski. Broni-
sławie Betlej wręczono statuetkę z okazji 
jubileuszu 85-lecia.

WaT

Grosz Ziemski Tarnowski wręcza J. Tulikowi Ro-
man Łucarz (z lewej)

Laureaci nagród ZLP za rok 2012, fot. W
. Turek
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JAN STANISŁAW LIPIŃSKI

Poeta

Nikomu niepotrzebne jego usprawiedliwienie
Po prostu ubył
Jest pewien sens w tym odejściu
A jeszcze wczoraj szamotał się z wierszem
Strofy układał jak ostki domina
Tu rozkołysaną pozostawił pannę
(Inne nie mogą mieć tak chłonnych bioder)
Drzewo przed którym wciąż szukał ucieczki
Już go zaczynał obchodzić los człowieka
Podatnego nawet na katar przewlekły 
Widział za wiele wyciągniętych rąk
Może doszukał się odpowiedzi

RYSZARD STACHURSKI

Człowiek

Figurką gipsową
przesuwaną z kąta
w kąt
szuka dialogu
z Bogiem
jego mózg
jak wulkan
depcząc świętości
o litość nie błaga
wyniosły i dumny
pośród kałuż bólu
cierpieć potrafi
kując w skale
relief mozolny
pośród obcowania
świętych
czekając na obmycie
stóp

HALINA KORFANTY

Ogrody Alicji

Za szczelnie zamkniętymi powiekami
Po drugiej stronie dnia
Jest inny świat
Przyciskam twarz do poduszki
By szybko przebiec most
Na drugą stronę
Tam w nieprzebytych ogrodach
Ci którzy odeszli zjedzą ze mną śniadanie
Tylko tam pocałunki są najsłodsze
Tam mogę być kroplą deszczu
Małą dziewczynką
Gadającym ptakiem

Tam mogę umierać po wielokroć
Jutro znowu zajrzę
Do tych cudownych
Nieprzewidywalnych
Ogrodów

TERESA KRUKOWSKA - FRĄCZEK

***

Kwitną jeszcze
ostatnie róże
zapalają się chryzantemy
anioły po ścierniskach
chodzą
dzwoniąc na nieszpory

Klękają mgły
dzień osnuty 
przędzą babiego lata
łka skrzypcami świerszczy
wiatr zawiesił liście
na szyi jesieni
jak amulet

POZOSTAŁA PO NICH PAMIĘĆ I POEZJA
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FRANCISZKA TUMIDAJEWICZ

Zaduszki

Za oknem szara jesień
rudym liściem szarpie wiatr
brzoza roni perłowe łzy
obejmując ramionami
szczątki naszych przodków 
a Ty stoisz tu sam
patrzysz w gasnący płomień
rozsuwając drżącą ręką
wytarte paciorki różańca

Rozmyślasz o życiu
odpływającym na drugi brzeg
a ja leżę wtulona
w szpitalną pościel bólu
patrzę przez flakon chryzantem
pachnących narkozą

RYSZARD KULMAN

Definicja opatrzności

Jeśli kiedyś omal nie zginiesz
(szczęście mówi: to nieuniknione)

A potem zgłębisz tajemnicę
miłości

I poza nią
zamordujesz nienawiść
nienawiścią

Wtedy i tylko wtedy

Szczęście
opuści
twoją śmierć

JAN SZELC

Cicha Dolina

Słychać tu
jak pylą trawy
i gwiazdy sierpniowe

Ciszę potrąca
tylko wóz
na światłach wilczura
i wiatr - przemytnik
od przełęczy

Na licach gipsowych
Pani Pogranicza
ciszej od motyli
siadają promienie
a Ona - w nas
rozpala ogniska

Trzask płomieni
u Jej stóp
zagłuszyć mógłby
różaniec

I przesuwane
ciepłym powiewem
paciorki kaliny

Roztoki Górne 2002

 opr. W. Turek
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BWA

Agnieszka Wyżykowska ur. w 1980 r. 
w Brzozowie. Wyrastała w twórczej at-
mosferze domu rodzinnego. Była uczest-
nikiem licznych warsztatów plastycznych 
i wystaw. W 2000 r. ukończyła Liceum 
Sztuk Plastycznych im. T. Brzozowskie-
go w Krośnie – za pracę dyplomową 
„Toaletka z siedziskiem” otrzymała wy-
różnienie na wystawie najciekawszych 
dyplomów liceów plastycznych w Rze-
szowie w 2001 r. Rozpoczęła studia w In-
stytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach Filii w Cieszynie. Wybrała 
specjalizację w zakresie grafiki warszta-
towej. Zmarła tragicznie 20 sierpnia 2003 
r. na początku ambitnej i obiecującej dro-
gi twórczej. Pozostawiła po sobie liczne 
prace: grafiki, rysunki i obrazy, będące 
wynikiem osobistych przemyśleń i wra-
żeń plastycznych, które inspirowały ją do 
pracy twórczej oraz wiele niedokończo-
nych projektów m.in. cykl prac „Anioły”.
Magdalena Wyżykowska – Figura, 
absolwentka Instytutu Sztuki Akademii 
Pedagogicznej w Krakowie. Pracę ar-

25 października – 15 listopada
Agnieszka Wyżykowska i Magdalena Wyżykowska-Figura 
- malarstwo

tystyczną łączy z edukacją plastyczną 
młodzieży i dzieci, kolejno w SP w Ja-
sionowie, Zespole Szkół Ekonomicznych 
w Brzozowie, Uniwersytecie Ludowym 
we Wzdowie, a obecnie w Miejskim Ze-
spole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 
i świetlicy TPD w Krośnie. Jest człon-
kiem Polskiego Stowarzyszenia Edukacji 
Plastycznej. Uczestniczy w życiu kultu-
ralnym Krosna i regionu. Swymi obra-
zami chętnie wspiera przedsięwzięcia 
charytatywne. Od 18 lat mieszka, pracuje 
i tworzy w Krośnie. Czynnie bierze udział 
w sympozjach artystycznych, plenerach 
malarskich i warsztatach artystycznych. 
Jej prace znajdują się w zbiorach muze-
ów i galerii oraz kolekcjach prywatnych 
w Polsce i za granicą: w Niemczech, Ka-
nadzie, Stanach Zjednoczonych, Francji, 
Anglii, Holandii, Słowacji, Danii i Waty-
kanie. Za szczególne osiągnięcia została 
odznaczona Medalem KEN, dwukrotnie 
otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji, 
trzykrotnie Nagrodę Prezydenta Miasta 
Krosna. 

Marek Burdzy

CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA

Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie 
zwyciężyło w kolejnych dwóch ogól-
nopolskich konkursach. W plebiscycie 
zorganizowanym przez National Geo-
graphic Traveler obiekt został wybrany 
jednym z „7 cudów Polski”. CDS otrzy-
mało także certyfikat Polskiej Organiza-

Podwójny sukces
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cji Turystycznej dla najlepszego produk-
tu turystycznego w kraju. Centrum jest 
jedyną w Polsce placówką, która w tym 
roku wygrała w obu konkursach. 
Plebiscyt na „7 nowych cudów Polski” 
zorganizowany został przez redakcję 
miesięcznika National Geographic Tra-
veler. W tym roku odbyła się już trzecia 
jego edycja. O tytuł „cudu” walczyły 32 
nominowane atrakcje turystyczne z całe-
go kraju. O wygranej decydowali czytel-
nicy, którzy przez trzy miesiące głosować 
mogli na swoich faworytów. Wyniki kon-
kursu ogłoszono w piątek 18 paździer-
nika, podczas poznańskich targów tury-
stycznych Tour Salon. Centrum Dziedzi-
ctwa Szkła w Krośnie znalazło się wśród 
siedmiu zwycięzców plebiscytu, zajmu-
jąc w nim ostatecznie 4. miejsce. Prowa-
dząca galę Martyna Wojciechowska – re-
daktor naczelna Travelera – zaznaczyła, 

że obecność w siódemce, niezależnie od 
miejsca, oznacza wygraną. Najwięcej 
głosów w konkursie zdobył Park Krajo-
brazowy Dolinki Krakowskie, leżący na 
pograniczu województw małopolskiego 
i śląskiego. CDS jest pierwszą w historii 
konkursu atrakcją turystyczną z Podkar-
pacia, która zdobyła tytuł „cudu”.
Podczas poznańskich targów ogłoszono 
również wyniki tegorocznej edycji kon-
kursu na „Najlepszy Produkt Turystycz-
ny”. W tym roku jego organizator – Pol-
ska Organizacja Turystyczna – wybrał 
dziesięć atrakcji z całego kraju, przy-
znając zwycięzcom specjalny certyfikat. 
Także w tym konkursie Centrum Dzie-
dzictwa Szkła odniosło sukces i znalazło 
się wśród wygranych. CDS jest jedynym 
w Polsce obiektem, który w 2013 r. zwy-
ciężył w obu konkursach.

Dawid Iwaniec

Czesław Zuber to jeden z najbardziej 
znanych artystów szkła na świecie, któ-
rego prace zdobią muzea m.in. w Paryżu, 
Nowym Jorku i w Tokio. W Polsce na 
jego wystawę czekano ponad 30 lat! 
Światowa kariera „atomowego” szkła
Czesław Zuber tworzy szkło od 40 lat. 
Początkowo zajmował się projektowa-
niem szkła użytkowego. W 1982 r. prze-
niósł się na stałe do Paryża, gdzie zaczę-
ła się jego przygoda ze szklaną sztuką. 
Przez lata wypracował swój styl, który 
przyniósł mu międzynarodowy rozgłos. 
Dziś należy do światowej ekstraklasy ar-
tystów szkła, a jego prace znaleźć moż-
na w kilkudziesięciu słynnych muzeach 
i galeriach na całym świecie. W pracy ar-
tystycznej od początku sięga po technikę, 

14 listopada – 24 lutego
Arcydzieła szklanej sztuki w Centrum Dziedzictwa Szkła

którą stosuje zaledwie kilka osób. Szkło 
zdobi „na zimo”, łącząc rzeźbę i malar-
stwo. Znakiem rozpoznawczym Zubera 
są prace wykonane z przezroczystych 
brył, na co dzień wykorzystywanych do 
produkcji wielkich soczewek, przez które 
obserwować można reaktory atomowe. 
Pokrywa je rytami przedstawiającymi 
baśniowe sylwetki zwierząt i ludzi, a na-
stępnie wypełnia intensywnymi barwami 
– czerwienią, żółcią, zielenią czy fiole-
tem. Dzięki nim dzieła te stają się nie-
zwykle barwne i radosne. 
Wielka sztuka w Krośnie
Choć twórczością Zubera zachwyca się 
cały świat, w Polsce jest ona bardzo mało 
znana. Wprawdzie kilka dzieł artysty 
znajduje się na stałe w zbiorach Muzeum 
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MUZEUM PODKARPACKIE

Narodowego we Wrocławiu i Muzeum 
Karkonoskiego w Jeleniej Górze, jed-
nak jego ostatnia wystawa w kraju miała 
miejsce ponad trzydzieści lat temu! Było 
to zanim powstały prace, dzięki którym 
Zuber stał się sławny. Na wystawie zaty-
tułowanej „Refleksy i refleksje” zgroma-
dzono 25 eksponatów oraz kilkadziesiąt 
zdjęć pokazujących inne dzieła artysty. 
Wrażenia opisz na ścianie
Centrum Dziedzictwa Szkła postanowiło 
wprowadzić do wystawy „Refleksy i re-
fleksje” element zachęcający widzów do 

dzielenia się swoimi wrażeniami na jej 
temat. Jedna ze ścian sali wystawowej 
zamieni się w miejsce, na którym zwie-
dzający będą mogli wyrazić swoje od-
czucia dotyczące ekspozycji i twórczości 
Zubera. Swoje refleksje wyrazić będzie 
można za pomocą markerów o takich sa-
mych kolorach, po jakie najczęściej sięga 
artysta. CDS spodziewa się, że efektem 
końcowym akcji będzie ściana tak kolo-
rowa, jak prace Czesława Zubera. 

Dawid Iwaniec

Dokumenty, zwłaszcza proweniencji kró-
lewskiej, stanowią cenne i niekiedy naj-
ważniejsze źródło pozwalające dotrzeć 
do odległej przeszłości. Pomimo wielu 
zawieruch dziejowych, archiwalia miej-
skie - dyplomy dotyczące Krosna, miasta 
lokowanego przez Kazimierza Wielkiego 
w XIV w. na prawie magdeburskim, nie 
uległy zniszczeniu. Ten zbiór liczący 55 
dokumentów z lat 1399-1765 jest prze-
chowywany w Muzeum Podkarpackim 
w Krośnie. 
Wystawcami dokumentów byli wład-
cy Polski, dbający w ten sposób o po-
myślność i rozwój królewskiego miasta 
Krosna. Nośnikiem królewskich aktów 
prawnych były dokumenty, rejestrowane 
w postaci kopii lub regestów w Kancela-
rii Koronnej oraz wpisywane w księgach 
grodzkich i niekiedy również miejskich. 
Oryginały adresowane do władz mia-
sta były pieczołowicie przechowywane 
w skrzyni miejskiej, której otwarcie wy-
magało niejednokrotnie użycia kilku klu-

czy, dzierżonych przez burmistrza, wójta, 
ewentualnie cechmistrzów.
Można wyodrębnić trzy grupy aktów 
prawnych. Do pierwszej należą akty, 
w których król tworzy nowe prawo. 
Drugą grupą aktów były dokumenty, 
w których król wprawdzie nie ustana-
wiał nowego prawa, ale w oparciu o już 
istniejące regulacje wpływał na życie 
miast i mieszczan. Ostatnią, trzecią grupę 
aktów królewskich stanowiły akty gwa-
rancyjne, potwierdzające prawa wyżej 
wymienionych grup. 
Jedną z najważniejszych kategorii ak-
tów prawnych są akty określające ustrój 
i administrację. Kwestią decydującą 
o kierunku rozwoju ustroju miasta były 
relacje gminy z wójtem dziedzicznym, 
który sprawował władzę administra-
cyjną oraz sądowniczą w zastępstwie 
króla. Tylko silne i prężne gospodarczo 
gminy miejskie mogły sobie pozwolić 
na wykup wójtostw dziedzicznych. Tym 
samym wykup dokonany z rąk Jana Bo-

listopad - styczeń
Dokumenty królewskie dla miasta Krosna
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nera w 1523 r. plasuje Krosno obok tak 
silnych miast jak wojewódzki Lublin 
i Sandomierz . 
Krosno w XVI w. liczyło około 4 tysią-
ce mieszkańców. W mieście odbywały 
się targi tygodniowe i coroczne jarmarki, 
które zostały włączone w kalendarz jar-
marków w Królestwie Polskim i innych 
krajach europejskich. Mieszczanom kroś-
nieńskim udawało się uzyskać zwolnie-
nia celne. Dowodem na to jest dokument 
z 1399 r. pokazujący, że król rozstrzyg-
nął spór miasta z celnikami ropczyckimi 
stwierdzając, że kupcy krośnieńscy nie są 
zobowiązani do podróży przez Ropczyce 
i opłaty tamtejszego cła. 
Aż 12 dokumentów w prezentowanym 
zbiorze poświęcone zostało zagadnie-
niom cechowym. Nadzór nad działalnoś-

cią cechów należał do kompetencji rady 
miejskiej, ona także była władna tworzyć 
prawo cechowe. Królewskie zatwierdze-
nia statutów cechowych miały to zna-
czenie, że skutecznie blokowały próby 
zmiany prawa cechowego podejmowane 
przez rajców wbrew woli rzemieślników.
Oprócz ustroju, handlu i rzemiosła do-
kumenty ze zbioru dotyczą także dwóch 
ważnych zagadnień: infrastruktury oraz 
majątku miejskiego. Już w 1461 r. król 
udzielił miastu zezwolenia na założe-
nie wodociągu. Jego budowa, utrzyma-
nie i konserwacja wymagały znacznych 
środków, pozyskiwanych od mieszczan. 
Podobnie wielkich nakładów wymaga-
ła renowacja murów obronnych i wież 
miejskich. Dodatkowe pieniądze skarb 
miasta pozyskiwał z dochodów napły-
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MUZEUM RZEMIOSŁA

wających ze wsi Szczepańcowa, której 
właścicielem było Krosno. 
Z prezentowanych dokumentów z okre-
su od 2. poł. XV w. do 1. poł. XVII w. 
wyłania się obraz miasta posiadającego 
podstawowe uprawnienia gospodarcze, 
ośrodka zasobnego, zamieszkiwanego 
przez przedsiębiorczych obywateli, któ-
rzy dbali o kompetencje samorządowe, 
gotowych do prowadzenia handlu da-
lekosiężnego i rozwijania handlu lokal-
nego. Krosno przeżywające swój „złoty 
czas” było miastem zasobnym i sprawnie 
zarządzanym. Dopiero przełom połowy 
wieku XVII, przypadający na „potop” 
szwedzki i kolejne zniszczenia wojenne 
spowodowały spadek zaludnienia, dra-
styczne obniżenie poziomu życia, zanie-
dbanie kultury i higieny. Okres uspokoje-
nia nastąpił dopiero po wojnie północnej 
(1721). Po okresie stabilizacji w czasach 
saskich, nadeszło ożywienie gospodarcze 
i społeczne w okresie panowania Stani-
sława Augusta Poniatowskiego.
Różnorodność zaprezentowanych do-
kumentów pokazuje jak w soczewce 
podstawowe dla dziejów staropolskich 

zagadnienia: kompetencje prawodawcze 
króla i sejmu, rolę miast królewskich 
w zarządzaniu krajem, życie gospodar-
cze dawnej Polski, relacje międzystano-
we i wiele innych.
Wystawie dokumentów królewskich, 
poddanych w 2007 r. pełnym zabiegom 
konserwatorskim, towarzyszy oprawa 
w postaci wytworów rzemiosła, przed-
miotów handlu oraz elementów infra-
struktury pozyskanych w czasie badań 
archeologicznych na terenie miasta.
Wystawa jest doskonałą okazją do zapo-
znania się z oryginalnymi dokumentami 
królewskimi. Tylko nieliczne z nich zo-
stały wcześniej wydane, zatem katalog 
towarzyszący wystawie, zawierający ich 
tłumaczenia z języka łacińskiego i staro-
niemieckiego na język polski, stanowi 
bardzo cenne źródło do poznania prze-
szłości miasta. Ten wielki materiał po-
znawczy, zaprezentowany w katalogu, 
jeszcze raz potwierdza, że zbiór dyplo-
mów Muzeum Podkarpackiego w Kroś-
nie stanowi niewątpliwie cenne dobro 
kultury narodowej.

Czesław Nowak

Wystawa prac 7. Międzynarodowego 
Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej 
„Z krosna do Krosna” zaprezentowana 
została 6 listopada 2013 w salach wysta-
wowych Göcseji Múzeum w Zalaeger-
szeg na Węgrzech. Będzie ją można 
oglądać na Węgrzech do końca listopada.
Wystawę uroczyście otworzyli: dyrektor 
Göcseji Múzeum w Zalaegerszeg – Imre 
Kaján oraz Ewa Mańkowska - dyrektor 
Muzeum Rzemiosła, a także poseł do 
parlamentu węgierskiego Endre Gyime-

si. Wernisaż uświetnił występ uczniów 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Za-
laegerszeg. Goście, którzy przybyli na 
otwarcie ekspozycji krośnieńskiego bien-
nale, to nie tylko stali bywalcy wernisaży, 
przedstawiciele instytucji kultury i życia 
artystycznego miasta, ale także - co war-
to podkreślić - przyjaciele, którzy bywali 
w Krośnie w ciągu wielu lat współpracy 
obu miast partnerskich. Wśród nich Ja-
nos Nemeth – wybitny artysta ceramik, 
którego prace eksponowane były dwu-

7. MBATL w Zalaegerszeg
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krotnie w Muzeum Rzemiosła oraz licz-
ny krąg Polonii węgierskiej. Wydarzeniu 
towarzyszyła konferencja prasowa, na 

którą przybyły media regionalne i ogólno 
węgierskie

Bożena Paradysz

KROŚNIEńSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Autor bestsellerowych kryminałów - 
Zygmunt Miłoszewski, 23 października 
br. spotkał się z czytelnikami w Saloniku 
Artystycznym. Pytany o początki drogi 
pisarskiej mówił: Poszedłem do wydaw-
cy z konspektem polskiej prozy onirycz-
nej, która miała mnie uczynić wielkim. 
Ale wydawca powiedział, żebym napisał 
kryminał. Jest moda, jest rynek. A że cho-
dził mi po głowie ten prokurator, pomy-
ślałem: OK, napiszę kryminał, zostanę 
autorem bestsellerów, eksperymentami 
zajmę się później”. 
I tak w 2007 r. ukazuje się „Uwikłanie” 
za które autor otrzymuje prestiżową Na-
grodą Wielkiego Kalibru za najlepszy 

Literatura musi być wciągająca…

W
ernisaż w

 Zalaegerszeg



30 CROSCENA

kryminał roku. Wcześniej wydaje roz-
grywającą się we współczesnej Warsza-
wie powieść grozy Domofon i baśń dla 
dzieci Góry Żmijowe. Kolejna część cy-
klu z Szackim - „Ziarno prawdy” wydana 
w 2011, zaczyna się od krwawej zbrodni 
- pod murami starej synagogi w Sando-
mierzu. Miłoszewski fikcję literacką osa-
dza w autentycznych miejscach, a obok 
intryg i zagadek kryminalnych, odnosi 
się do prawdziwych faktów, osób czy rze-
czywistych wydarzeń. Niezwykle istotne 
wydają się miejsca, w których rozgrywa 
się akcja kolejnych powieści. Pytany 
o rolę jaką przypisuje miejscu mówił: to 
kryminały szwedzkie przyzwyczaiły nas, 
że miasto jest równoprawnym bohaterem 
w powieści. Lubię jak powieści zahaczo-
ne są w konkretnym miejscu. Ale serie 
mnie męczą, dlatego postanowiłem swoją 
trylogię osadzić każdą w innym mieście.
Zapytany o przepis na powieść, którą 
chcę się czytać mówił: Literatura naj-
pierw musi być wciągająca, a dopiero 
potem powinna przekazywać pewną wie-
dzę. (…) 

Uczestnicy spotkania potwierdzali, że to 
książki od których nie można się ode-
rwać. Najnowsza powieść Miłoszewskie-
go, wydana w tym roku, to współczesny 
thriller, w którym grupa osób poszukuje 
zaginionego w czasie II wojny obrazu Ra-
faela „Portret młodzieńca”. Książka choć 
wydaje się gotowym scenariuszem dla 
filmu akcji, zdaniem pisarza nie zostanie 
nigdy sfilmowana, bo budżet jednej sceny 
wyczerpałby średni budżet całego filmu. 
Ale taka jest właśnie przewaga literatury 
nad kinem – powinniśmy przestać pisać 
pod ekranizację. Powinniśmy myśleć, 
że jedynym naszym ograniczeniem jest 
wyobraźnia. (…) Na papierze wszystko 
kosztuje tyle samo – mówił. Natomiast na 
ekranach kin mogliśmy oglądać film na 
podstawie powieści „Uwikłanie” w re-
żyserii Jacka Bromskiego, a na wiosną 
mają ruszyć zdjęcia do „Ziarna prawdy” 
w reżyserii Borysa Lankosza. Zygmunt 
Miłoszewski podkreśla, że literatura to 
dla niego przede wszystkim pasja.

Monika Machowicz

Wystawa prezentowana w Saloniku 
Artystycznym zorganizowana została 
z okazji 90 - lecia Polskiego Związku 
Łowieckiego. Podczas wernisażu Fran-
ciszek Maresz prezes Okręgowej Rady 
Łowieckiej w Krośnie przedstawił krótki 
rys historyczny PZŁ. Mówił też o kul-
turotwórczej roli łowiectwa. Uczestnicy 
spotkania mogli wysłuchać sygnałów 
myśliwskich w wykonaniu Mariana 
Ostrówki i Mateusza Rysztunia, sygna-
listów z Koła Łowieckiego „Jarząbek” 

z Ustrzyk Dolnych. Na wystawie obej-
rzeć można blisko 30 olejnych prac Zdzi-
sława Twardowskiego i Edwarda Woź-
nego, którzy prezentują dzikie zwierzęta 
w naturalnym środowisku.

Zdzisław Twardowski ur. w Mrozowie 
k. Wrocławia. W Sanoku służył jako 
żołnierz zawodowy w jednej z jednostek 
wojskowych. Z wojska zrezygnował po 
kilku latach, rozpoczął studia malarskie 
i zatrudnił się w Osiedlowym Domu 

30 października – 7 grudnia
„Zwierzęta naszych pól i lasów” - wystawa malarstwa  
Zdzisława Twardowskiego i Edwarda Woźnego
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Kultury jako plastyk. W 2002 roku uzy-
skał dyplom na Wydziale Artystycznym 
UMCS w Lublinie, gdzie uczył się ma-
larstwa w pracowni prof. Mieczysława 
Hermana. Współtworzył w 2006 r. Gale-
rię Sanocką BWA, a po roku uruchomił 
własną galerię „Twardowski”, w której, 
oprócz działalności artystycznej, prowa-
dzi warsztaty malarskie dla dorosłych 
i młodzieży. Od kilku lat pracuje także 
jako nauczyciel plastyki w szkole. Two-
rzy głównie w technice olejnej. Jego 
prace można oglądać w wielu galeriach 
krajowych; są również chętnie nabywane 
przez zagranicznych miłośników sztuki.

Edward Woźny malarstwem zajmuje 
się od ośmiu lat, zagospodarowując swój 
status emeryta. Pochodzi z Zasławia k. 

Sanoka. Niemal całe swoje zawodowe 
życie spędził w Garnizonie Komorowo. 
To tutaj rozpoczynał swoją przygodę 
z łowiectwem. Z racji tej łowieckiej pa-
sji w jego malarstwie dominują portrety 
zwierząt łownych, wkomponowanych 
w pejzaż charakterystyczny dla danego 
gatunku. Drugim tematem, który go pa-
sjonuje, jest cerkiewna architektura Pod-
karpacia. Maluje dla przyjemności, głów-
nie w pracowni Zdzisława Twardowskie-
go, z którym przyjaźni się od lat i pod 
jego kierunkiem rozwija wiedzę o sztuce 
i umiejętności. Swoje prace najczęściej 
wystawia w Galerii „Synagoga” BDK 
w Lesku. Mieszka w Sanoku, w którym 
spędził swoje młodzieńcze lata.

Joanna Łach
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Co nas pozytywnie łączy? Lubimy więzi 
i relacje międzyludzkie. Lubimy miejsca, 
które nas otaczają. Lubimy ludzi, obok 
których żyjemy. Lubimy kształty i cie-
nie, którymi obdarza nas rzeczywistość. 
Bez wątpienia Krosno jest miastem, któ-
re da się lubić. Dlatego hasło bieżącej 
brzmi: lubię to! Zachęca do pozytywne-
go spojrzenia na miasto, w którym żyje-
my – miasto, które jest żywym tworem 
ale i w pewnym sensie social medium. 
Tematem konkursu jest KROSNO, ale 
jego formuła pozwala na swobodną in-
terpretację tematu. Konkurs jest otwarty 
dla wszystkich fotografujących. Można 
zgłaszać zdjęcia monochromatyczne lub 
barwne. Każdy uczestnik może zgłosić 
do konkursu max 5 prac – pojedyncza 
fotografia lub cykl fotografii do tej pory 
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nigdzie niepublikowanych ani niena-
gradzanych (prace nie mogą być opra-
wione). Cykl jest traktowany jako jedna 
praca i może składać się maksymalnie 
z 5 fotografii Każdą należy oznaczyć na 
odwrocie godłem (znakiem lub hasłem) 
i opisać tytułem oraz umieścić w ko-
percie oznaczonej tym samym godłem. 
Wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia na-
leży przesłać lub dostarczyć osobiście do 
9 grudnia 2013 na adres organizatora: 
Muzeum Rzemiosła, ul. Piłsudskiego 19, 
38-400 Krosno. Osoba do kontaktu: Ma-
riusz Kus e-mail: mariusz@muzeumrze-
miosla.pl tel./fax. 13 43 241 88. Regu-
lamin, karta zgłoszenia oraz informacje 
dodatkowe na stronie internetowej www.
muzeumrzemiosla.pl/foto 

7. OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE FOTOGRAFII KROSNO 2013 
MIASTO I LUDZIE – LUBIĘ TO!

Warunkiem uczestnictwa w konkursie 
jest nadesłanie zestawu 5 wierszy w 4 
egzemplarzach, w formie maszynopi-
su lub wydruku w formacie A4. Każdy 
wiersz należy opatrzyć godłem autora. 
W osobnej, zaklejonej kopercie, rów-
nież opatrzonej godłem autora, należy 
zamieścić dane autora: imię, nazwisko, 
wiek, adres, numer telefonu, adres pocz-

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI REFLEKSY
ty elektronicznej. Przygotowane zesta-
wy należy przesłać w jednej kopercie 
zbiorczej na adres organizatora: Dom 
Kultury „Klub Skolwin”, ul. Stołczyń-
ska 163, 71-868 Szczecin, z dopiskiem: 
„Konkurs Poetycki Refleksy” do 10 
grudnia 2013. Pełny regulamin konkur-
su dostępny na stronie www.klubskol-
win.pl



Szklane dzieło Czesława Zubera
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