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TADEUSZ WOJNAR

Erotyk

Śpisz jeszcze
w myśli
nierozbudzonej
nim cię z nagości
złotowłosą
moja dłoń
ostudzi
gdy się
kielich twych ramion
rozchyli
na ołtarzu ust
pocałunek
pozostawię

nim cię
z nagości rozbiorę
nie daj
zasnąć
mym rękom

prowadź
aniele
miłości stróżu
w nocy
nieśmiały

Na okładce: Anna Seniuk podczas Festiwalu Inspiracji Fredrowskich, str.2 – 1. Sobótka nad 
Wisłokiem, 2. Letnia przygoda -  cykl imprez  dla dzieci, 3.Uczestnicy Pracowni Grafiki Tra-
dycyjnej na zakończeniu roku oświatowego, 4. Letnie Niedziele w Rynku – koncert Iwo Dixie 
Jazz Band z GOK w Iwoniczu Zdroju,  5. Letnia Przygoda – Janina Kielar i Janina Bryś w kon-
cercie kapeli Białobrzeżanie, 6. Czas na wakacje – koncert zespołów RCKP. Fot. W.Turek
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W numerze:

3. Witryna RCKP
Wystawy
Inauguracja Sezonu  
Artystycznego
Podsumowanie I cz. Festiwalu 
Fredrowskiego

Małgorzata Baranowska-Mika
Aktywne wakacje teatru „i t d…”

9. Rozmaitości
110 lat Krośnieńskiego  
Kopernika

Zbigniew Więcek
Wystawa Rzeźb Macieja Syrka

 Tadeusz Gajewski
Spotkania Młodych Artystów
10 lat Orkiestry Dętej z Iskrzyni
Szkice krośnieńskie 

 Andrzej Kosiek

20. Poezja Klubu Literackiego 
RCKP

22. Przeczytane

23. Podium

25. Polecamy
BWA
„ Fragment większej całości”

Marek Burdzy
26. Muzeum Podkarpackie
Wojny polsko-rosyjskie  
za panowania Zygmunta III  
i Władysława Wazów

Łukasz Kyc 
Piknik historyczny

Katarzyna Krępulec-Nowak
28. Muzeum Rzemiosła
Wystawa hologramów biżuterii
„Geometria uczuć” – Bogdan 
Klechowski
29. KBP
Wystawa malarstwa

Joanna Łach
30. Konkursy

WŚRÓD WIELU WYDARZEŃ SKŁADAJĄCYCH SIĘ 
NA TRZYDNIOWE ŚWIĘTO KULTURY KARPA-
CKIEJ W KROŚNIE, JAKIM SĄ KARPACKIE KLIMA-
TY, KAŻDY ZNAJDZIE COŚ WYJĄTKOWEGO DLA 
SIEBIE. PODKARPACKIE SMAKI, W TYM SMAK 
TRADYCYJNEGO CHLEBA, WĘGIERSKIE WINO, 
RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, PORYWAJĄCE 
DŹWIĘKI MUZYKI, ŻYWIOŁOWE TAŃCE I WIELE 
INNYCH ATRAKCJI. GWIAZDĄ BĘDZIE ŚWIATO-
WEJ SŁAWY ZESPÓŁ MUZYCZNY Z BRATYSŁAWY 
O INTRYGUJĄCEJ NAZWIE „CYGAŃSKIE DIABŁY”. 
PREZENTACJOM ARTYSTÓW I REGIONALNYCH 
TWÓRCÓW TOWARZYSZYĆ BĘDZIE FESTIWAL 
WIN WĘGIERSKICH IM. ROBERTA W. PORTIUSA, 
PODCZAS, KTÓREGO BĘDZIE MOŻNA DEGUSTO-
WAĆ KILKANAŚCIE GATUNKÓW WĘGRZYNA 
POCHODZĄCYCH ZE SŁONECZNYCH REGIONÓW 
WĘGIER I SŁUCHAĆ OPOWIEŚCI O KARPACKIM 
TRUNKU. KROSNO OD LAT SŁYNIE Z WYROBÓW 
SZKLARSKICH, TA GAŁĄŹ PRZEMYSŁU MA TU-
TAJ DŁUGĄ I BOGATĄ TRADYCJĘ. ŻEBY PRZYBLI-
ŻYĆ JĄ BARDZIEJ NIE TYLKO TURYSTOM, ALE 
I MIESZKAŃCOM DWA LATA TEMU SPROWADZO-
NO Z FRANCJI PRZENOŚNY PIEC HUTNICZY, WA-
ŻĄCY BLISKO 700 KG. 
W OSTATNI WEEKEND SIERPNIA (27–29.08) PIĘK-
NY DZIEDZINIEC PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY 
ZAWODOWEJ PRZY UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 
ZAMIENI SIĘ W „SZKLANY DZIEDZINIEC”, GDZIE 
KAŻDY BĘDZIE MÓGŁ, CHOĆ NA CHWILĘ, STAĆ 
SIĘ „ARTYSTĄ SZKŁA”. NA EKSPOZYCJACH PRZY-
GOTOWANYCH PRZEZ LOKALNE HUTY I PRACOW-
NIE ARTYSTYCZNE ZNAJDĄ SIĘ MAŁE ARCYDZIE-
ŁA SZTUKI SZKLARSKIEJ, KTÓRE BĘDZIE MOŻNA 
PODZIWIAĆ, ALE TAKŻE KUPOWAĆ. ODBYWAĆ 
SIĘ BĘDĄ POKAZY WYTOPU, GRAWEROWANIA 
I FORMOWANIA SZKŁA. UDOWODNIMY, ŻE NAJ-
PIĘKNIEJSZE SZKŁO POCHODZI Z KROSNA.
KROSNO ZWANE CZĘSTO „PARVA CRACOVIA” 
CZYLI „MAŁYM KRAKOWEM” Z ZABYTKOWYM 
ZESPOŁEM ARCHITEKTONICZNYM I PIĘKNYMI, 
BOGATO WYPOSAŻONYMI KOŚCIOŁAMI NALEŻY 
DO NAJPIĘKNIEJSZYCH MIAST PODKARPACIA. 
PODZIWIAJĄC UROKI STAREGO MIASTA ŁATWO 
ZATRZYMAĆ KLIMAT LATA. 

Anna Bryła
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Stowarzyszenie TICCE powstało w 1979 
roku najpierw jako Klub plastyków ama-
torów Medzibodrožia a Použia - od 2001 
roku społeczne stowarzyszenie. Pod 
kierownictwem prezesa László Csótóa 
i członków założycieli Klub starał się 
różnymi działaniami zaistnieć wśród 
szerszej społeczności w regionie. Poza 
wystawami zbiorowymi i autorskimi 
były to imprezy, podczas których człon-
kowie Klubu przedstawiali swoją twór-
czość w powiązaniu z rozmową i mu-
zyką. Tak było w Kráľovskom Chlmci, 

Veľkých Kapušanoch, Čiernej nad Tisou 
i Strede nad Bodrogom. Wkrótce rozpo-
częli organizację regionalnych i mię-
dzynarodowych plenerów plastycznych. 
Wielu uczestników tych imprez stało 
się członkami stowarzyszenia. W ten 
sposób TICCE zyskało ponadregional-
ny i międzynarodowy charakter. Swoją 
twórczość prezentowało w Budapeszcie, 
Szentendre, Kisvárde, Sárospatak, Tre-
bišove, a w ostatnim czasie na jesien-
nych wystawach w Słowackim Muzeum 
Techniki w Koszycach. W roku 2003 

27 sierpnia – 24 września 
Wybór z twórczości plastyków ze stowarzyszenia TICCE 
z Kráľovskiého Chlmca
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Miejski Ośrodek Kultury w Kráľovskom 
Chlmci zaproponował stowarzyszeniu 
wystawowe przestrzenie, i od tego cza-
su datuje się powstanie pierwszej Gale-
rii Medzibodrožia, do depozytu której 
każdy członek stowarzyszenia oddał 

swoje obrazy. Stowarzyszenie TIC-
CE organizuje rocznie w swojej galerii 
i w synagodze w Pribeniku od 20 do 25 
wystaw, na których przedstawiają swoją 
twórczość jego członkowie oraz goście 
z kraju i z zagranicy. 

Alexander Jiroušek ur. w 1934 roku 
w Spiskej Novej Vsi na Słowacji. Foto-
grafuje od 1950 roku. Jest członkiem Fo-
toklubu NOVA w Koszycach i Związku 
Fotografów Słowackich. Od 1975 roku 
zorganizował 70 wystaw na Słowacji 
i za granicą. Swoją twórczością podzie-
lił się w 140 publikacjach o charakterze 
reportażowym, krajoznawczym i histo-
rycznym. Otrzymał najwyższą europej-
ską nagrodę za twórczość artystyczną za 
rok1994, którą przyznała mu Europej-
ska Federacja Literatury Turystycznej 
z siedzibą w Rzymie, za opublikowanie 
prac Kraj pod Tatrami. Z aparatem fo-
tograficznym przemierzył wiele krajów 
(Kaukaz, Hiszpania, Japonia, Grecja, 
Niemcy, Szwajcaria, Holandia, Węgry, 
USA...). Plonem tych wędrówek jest bo-
gate archiwum. W 1990 roku założył 
własne wydawnictwo, które do dzisiaj 
istnieje w Koszycach.
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27 sierpnia – 29 września
Wystawa fotografii Alexandra Jirouška

INAUGURACJA SEZONU ARTYSTYCZNEGO 2010/2011
„Czerwona Giselle” 
Sankt-Petersburski Narodowy Akademicki Teatr Baletu Borisa 
Ejfmana (25 września)

Spektakl „Czerwona Giselle” Borisa Ej-
fmana, okrzyknięty arcydziełem przez 
krytykę światową, poświęcony jest 

jednej z największych tancerek XX w. 
– Oldze Spiesiwcewej, której interpre-
tacja Giselle stała się legendą. Kariera 
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Olgi rozpoczęła się w Imperatorskim 
Teatrze Maryjskim w Sankt-Petersbur-
gu. Krwawe wydarzenia rewolucji skła-
niają tancerkę do ucieczki z Rosji. Trafia 
do Opery Paryskiej, gdzie rola Giselle 
przynosi jej światową sławę. Dla Olgi 
powoli zacierają się granice pomiędzy 
rzeczywistością i fikcją baletowej opo-
wieści. Tancerka popada coraz głębiej 
w obłęd, skąd już nie potrafi się uwol-
nić. Ostatnie dwadzieścia lat życia spę-
dziła w klinice psychiatrycznej.
Boris Jakowlewicz Ejfman – ur. w 1946 
roku. Ukończył Leningradzkie Konser-
watorium w klasie baletu w 1972 r. W la-
tach 1970 –1977 tworzył choreografię 
w Akademii Baletu im. A.J. Waganowy. 
W 1975 r. w Teatrze Kirowskim zrea-
lizował „Żar-Ptaka” I. Strawińskiego. 
Premiera została uznana za arcydzieło, 
a spektakl pokazano na wszystkich wiel-
kich scenach Rosji i Japonii. W 1977 r. 
Ejfman uzyskał możliwość stworzenia 
własnego teatru – Leningradzkiego No-

wego Baletu, który stał się zalążkiem 
Narodowego Akademickiego Teatru Ba-
letu. Pierwsze premiery były skierowane 
przede wszystkim do młodej publiczno-
ści. Eksperymentalny spektakl „Bume-
rang” do muzyki Pink Floyd wzbudził 
sensację. Boris Ejfman stworzył ponad 
45 spektakli baletowych: kameralne 
„Autografy” i „Metamorfozy”, w stylu 
buffo „Bezmyślny dzień, czyli Wesele 
Figara”, „Dwunasta noc”, „Intrygi miło-
ści”, przypowieść „Legenda” oraz bajki 
„Żar-Ptak” i „Pinokio”.
Ważne miejsce w twórczości teatralnej 
Ejfmana zajmują choreografie oparte 
na motywach literatury światowej. Jako 
pierwszy twórca baletu, dokonał adapta-
cji prozy F.Dostojewskiego, wystawiając 
„Idiotę”. Wydarzeniami kulturalnymi 
stały się także przeniesienia na baletową 
scenę „Mistrza i Małgorzaty” M. Bułha-
kowa i „Teresy Raquin” E. Zoli. Świato-
wą sławę przyniosły Ejfmanowi spekta-
kle: „Requiem”, „Czajkowski”, „Don Ki-

C
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chot”, „Bracia Karamazow”, „Czerwona 
Giselle”, „Rosyjski Hamlet”, „Don Juan 
i Molier”, „WHO is WHO”, Anna Kare-
nina”, „Oniegin”. Teatr Baletu prezento-
wał swoją maestrię na scenach Europy, 
Azji, obu Ameryk i Afryki. 
Większość spektakli została zarejestro-
wana i przeniesiona do telewizji. Na 
podstawie baletów Ejfmana zrealizowa-

no nieskończoną ilość programów kul-
turalnych (w tym znakomity dokument 
TVP Kultura „Wieczny wędrowiec Bo-
ris Ejfman” 
http://www.tvp.pl/kultura/wydarzenia/
tydzien-z-tancem/wideo/wieczny-we-
drowiec-boris ejfman/682743 ).

Program koncertu zawiera utwory kla-
syczne Dalekiego Wschodu, ukazujące 
głęboki związek z naturą i regionem. 
Linia melodyczna utworów ma swoje 
źródło w dźwiękach natury, jej pięknie 
i poruszającej czystości. Południe Chin, 
bogata delta Perłowej Rzeki, to kolebka 
artystycznych tradycji Wschodu. Tutaj 
narodziła się i rozwijała przez wieki 
muzyka pełna spirytualizmu i prostoty. 
Ostatnie stulecie było dla muzyki Kan-
tonu bardzo owocne – wydało wielu bar-
dzo utalentowanych i twórczych wirtu-
ozów. Dało wspaniałe nowe wykonania 
i aranżacje. Jednak ciągle są to utwory 
głęboko osadzone w naturalnej scene-

Ariel Ramirez, argentyński pianista 
i kompozytor skomponował „Mszę Kre-
olską” w 1964 roku, wkrótce po decyzji 
Soboru Watykańskiego II, który umoż-
liwił odprawianie mszy św. w języku 
ojczystym. 
Utwór usłyszymy w brawurowym wy-
konaniu Jose Torresa, któremu towa-
rzyszy orkiestra Varsovia Manta i Chór 

Dźwięki Wschodu – klasyczna muzyka Wschodnich Chin 
w wykonaniu Tradycyjnej Orkiestry Kantonu (26 września)

rii, mowie fauny, flory i ludzi. Delikat-
ne dźwięki przeplatają się z mocnymi 
epickimi opowieściami muzycznymi, 
mową gór i strumieni. Pierwsze wzmian-
ki o Królestwie Nanyue pochodzą z 214 
p.n.e. Sama nazwa Kanton została nada-
na temu regionowi Chin w 1711 r. przez 
Brytyjską Kampanię Wschodnioindyj-
ską. Region słynie z festiwali muzycz-
nych i wspaniałego rzemiosła artystycz-
nego. Słynna jest biżuteria i ornamenty 
z zielonego jadeitu, gdzie kantońscy 
mistrzowie sztuki grawerskiej osiągają 
nawet 20 warstw płaskorzeźby.
Koncert zaprezentuje każdy etap rozwo-
ju klasycznej muzyki Kantonu:

Ariel Ramirez „Misa Criolla” 
Chór Filharmonii Krakowskiej, Jose Torres, Varsovia Manta 
(1 października)

Filharmonii Krakowskiej z solistami: 
Agnieszką Kuk, sopran, Józefem Dwo-
jakiem, tenor, Pawłem szarpakiem, ba-
ryton. Dyryguje Teresa Majka – Paca-
nek.
W programie wieczoru znalazły się 
również: Carlos Alberto Pinto Fonse-
ce „Missa Afro Brasileira” (fragmenty) 
i Impresja Andyjska.
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Jak możemy podsumować początki na-
szego Pierwszego Festiwalu Inspiracji 
Fredrowskich „Mocium Panie…” Kros-
no 2010? Co nam przyniósł? Czy spełnił 
pokładane w nim nadzieje? Czy został 
zauważony i doceniony?
Krosno z myślą o Festiwalu nosiło się 
już od lat kilku, a to przede wszystkim 
ze względu na bliskość ruin odrzykoń-
skiego zamku, gdzie narodziła się kanwa 
wydarzeń „Zemsty”. I przez podkroś-
nieńską Korczynę, gdzie się hrabia Fre-
dro żenił. I przez bliskość Krościenka 
Wyżnego, gdzie siostra pisarza wydała 
w swoim majątku weselną ucztę. I przez 
wiele innych okolicznych miejsc nazna-
czonych obecnością samego Aleksandra 
i jego rodziny.
Skąd pomysł, że mają to być „inspiracje 
Fredrowskie”? Udało nam się pozyskać 

dla Krosna Annę Seniuk, która objęła 
Festiwal swoim patronatem artystycz-
nym. Udało nam się zaprosić na kroś-
nieńską scenę Teatr Narodowy i Teatr 
Polonia. Swój udział w konkursie fre-
drowskim zgłosiły najważniejsze polskie 
szkoły artystyczne. To jest ten wymiar 
artystyczny Festiwalu, oparty na maes-
trii mistrzów sceny – naszego opiekuna 
artystycznego, artystów Teatru Narodo-
wego i Teatru Krystyny Jandy, artystów 
scen krakowskich. 
Chcieliśmy jednak rozszerzyć spek-
trum postrzegania Fredry współcześnie. 
Przybliżyć jego sylwetkę, twórczość, 
obecność w tym regionie. Stąd pomysł 
prezentacji Szlaku Fredrowskiego. 
W formie tablic informacyjnych, ilu-
strowanych dokumentacją zdjęciową, 
przypomnieliśmy raz jeszcze miejsca 
związane z rodem Fredrów i Jabłonow-
skich. Po szlaku oprowadzał krośnianin, 
aktor krakowskiego Teatru KTO, Jacek 
Buczyński, czytając fragmenty pamięt-
ników i wspomnień samego pisarza. 
Foyer i hall budynku RCKP wypeł-
niły stylowe meble, obrazy i bibeloty, 
udostępnione nam na wystawę przez 
krośnieńskie galerie antyków – Rocky 
i Antyk - Mario . I w tym miejscu wy-
pada nam ogromnie podziękować za tę 
bezinteresowną pomoc. Wystawę wspa-
niałych kostiumów z epoki zawdzięcza-
my uprzejmości rzeszowskiego Teatru 
im. W. Siemaszkowej. Część kostiumów 
została wypożyczona w Krakowie. Stro-
je nie tylko można było podziwiać na 
manekinach, ale również przymierzyć, 

PODSUMOWANIE PIERWSZEJ CZĘŚCI  
FESTIWALU FREDROWSKIEGO
KROSNO, 21 CZERWCA 2010
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i być gościem salonu fryzjerskiego, 
gdzie uczniowie krośnieńskiej szkoły 
układali włosy pań w loki i koki. A efekt 
końcowy można było uwiecznić na pa-
miątkowym zdjęciu w stylowej scenerii 
saloniku Biedermeier.
Wystawie festiwalowej towarzyszyły 
dwie prezentacje teatralne. Krośnianin 
z pochodzenia, aktor scen krakowskich 
Maciej Luśnia, zaprosił do współpracy 
aktora Starego Teatru Janusza Korwi-
na – Kochanowskiego i Karolinę Smo-
lińską. W ich wykonaniu do łez bawiły 
fragmenty komedii fredrowskich.
Młodzi terminatorzy sztuki teatralnej, 
zrzeszeni w działającym przy RCKP 
amatorskim teatrze „itd…” zaaranżowa-
li akcje happeningową „mur” opartą na 
wątku z „Zemsty”.
Nie mogło również zabraknąć na wy-
stawie kamienieckiego zamku, który 
mogliśmy na nowo odkrywać poprzez 
niecodzienne artystyczne spojrzenie Ry-
szarda Zagórskiego.
Wieczór należał już do uroczystej Inau-
guracji, której dokonał Prezydent Miasta 
Krosna i pani Anna Seniuk, patron arty-
styczny Festiwalu. 
Aktorka opowiedziała nam o swoim 
„romansie” z Fredrą, bardzo szczegól-
nym przywiązaniu do jego i twórczości, 
i postaci. A poemat Stanisława Baliń-
skiego „Wieczór w Teatrze Wielkim” 
w jej wykonaniu, z towarzyszeniem 
kwartetu smyczkowego Opium, kroś-

nieńska publiczność nagrodziła owacją 
na stojąco.
Następny dzień Festiwalu dedykowany 
był najmłodszym. Anna Seniuk odwie-
dziła oddział dziecięcy krośnieńskiego 
szpitala. Mali pacjenci usłyszeli w jej 
wykonaniu bajki Fredry, sami recy-
towali wierszyki, a w nagrodę dosta-
li pięknie wydanego „Pawła i Gawła” 
z autografem i dedykacją aktorki.  
Do krośnieńskich przedszkoli dojechał 
powóz pełen bajek. Jacek Buczyński, 
Janusz Korwin – Kochanowski i Maciej 
Luśnia recytowali Fredrę, a w nagrodę 
otrzymali gromkie brawa i serdeczne po-
dziękowania wdzięcznej małej widowni.
Taki był początek Festiwalu. Co nam 
jeszcze przyniesie?
Jan Englert zaprezentuje „Śluby panień-
skie” w swojej reżyserii zrealizowane 
w Teatrze Narodowym. Anna Seniuk 
z „Zemstą” i Jerzy Trela z „Damami 
i Huzarami” pokażą spektakle w wyko-
naniu swoich studentów. Do konkursu 
na najlepsze wykonanie scenki fredrow-
skiej przystąpi 5 wiodących szkół arty-
stycznych. Festiwal zakończy wyreży-
serowany przez Annę Polony i Józefa 
„Żuka” Opalskiego spektakl Teatru Po-
lonia „Pan Jowialski”.
A co dalej? To zależy również od Pań-
stwa. Jakiego Fredrę chcecie widzieć 
i poznawać? My już pracujemy nad dru-
ga edycją Festiwalu.

Małgorzata Baranowska - Mika

Rok artystyczny 2009/2010 teatr „i t d…” 
RCKP w Krośnie zakończył działania-
mi na zamku Kamieniec w Odrzykoniu 
w ramach „I Festiwalu Inspiracji Fredrow-
skich”. Chociaż kapryśna pogoda pokrzy-

Aktywne wakacje teatru „i t d…”

żowała plany happeningowe, to jednak 
ognisko teatralne zapłonęło i ceremonia 
zakończenia sezonu stała się faktem.
Beztroskie wakacje będą dla większości 
młodych aktorów „i t d…” trwać krótko. 
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Od 16 lipca zaczynają zajęcia w ramach 
letnich warsztatów „Teatr na Bruku”, 
które tradycyjnie kończą się 31 lipca po-
kazem widowiska na krośnieńskim Ryn-
ku podczas imprezy „Swiet(l)ne Miasto.
Zaraz po zakończeniu wakacji grupa 
„i t d…” pomagać będzie starszym ko-

legom - studentom z teatru „s.t.ra.ch.” 
przy organizacji III Nocnych Teatraliów 
„Strachy”. Dzień później młodzi aktorzy 
wyjadą do Jarosławia, gdzie wystawią 
plenerowy spektakl „Raj mrówek” na 
Prezentacjach Teatrów Ulicznych. 

ab
fot. W. Turek
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Pod koniec lat sześćdziesiątych XIX 
wieku Galicja uzyskuje pewną auto-
nomię w ramach monarchii austro-wę-
gierskiej. Dotyczy to również oświaty, 
w tym Rady Szkolnej Krajowej, która 
roztoczyła opiekę nad szkolnictwem 
średnim i ludowym. W atmosferze du-
żych nadziei Krosno, Jasło i Sanok nie-
mal równocześnie występują do Rady 
z petycjami o utworzenie u siebie gim-
nazjów.
W tej samej części Galicji najbliższe 
szkoły gimnazjalne były ulokowane 
w Nowym Sączu i Samborze. Królew-
skie Wolne Miasto Krosno utraciło szko-
łę średnią w 1773 r. w związku z kasatą 
zakonu jezuickiego. Myśl o reaktywo-
waniu dawnego gimnazjum jezuickiego 

nie opuszczała w XIX wieku działaczy 
oświatowych powiatu krośnieńskiego.
Już 7 lipca 1817 roku skierowano pierw-
szą prośbę do cesarza Franciszka Józefa 
I, którą ponawiano w latach 1841, 1848 
i 1862. Władze austriackie udzielały 
jednak negatywnych odpowiedzi.
W 1867 r. przedstawiciele Jasła i Krosna 
zorganizowali naradę w Gorajowicach 
celem ustalenia wspólnych działań dla 
uzyskania pozwolenia na utworzenie 
szkoły średniej. Wysłano do Lwowa de-
legację, a w Sejmie popierał tę sprawę 
poseł z obwodu jasielsko-krośnieńskie-
go Karol Rogawski. Początkowo władze 
we Lwowie popierały Krosno, ze wzglę-
du na jego położenie między Jasłem 
a Sanokiem, co mogło zadośćuczynić 

110 LAT KROŚNIEŃSKIEGO KOPERNIKA CZ. I
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wymaganiom wszystkich trzech powia-
tów i Brzozowa.
Wiosną 1868 r. szanse Krosna zmalały. 
Namiestnik Galicji Agenor Gołuchow-
ski ocenił, że wybór Krosna na siedzibę 
szkoły, choć byłby może najodpowied-
niejszy, to jednak później mógłby wpły-
nąć szkodliwie na dalsze pomnażanie 
szkół średnich w środkowej Galicji.
Przedsiębiorczy i konsekwentny w dzia-
łaniach burmistrz Jasła Antoni Koralew-
ski zdołał przekonać namiestnika Gali-
cji, że gimnazjum w pierwszej kolejno-
ści należy się Jasłu. Opinię namiestnika 
zaaprobowała rada Szkolna Krajowa 
i 16 września 1868 roku miała miejsce 
inauguracja roku szkolnego gimnazjum 
niższego w Jaśle.
27 lipca 1880 r. Ministerstwo Oświecenia 
zezwoliło Sanokowi na otwarcie pierw-
szej klasy gimnazjalnej. Decyzja ta ozna-
czała dla Krosna przesunięcie o kilka lat 

powstania gimnazjum. Wieloletnie sta-
rania krośnian zaowocowały dwadzieś-
cia lat później. Cesarz Franciszek Józef 
I mocą swego postanowienia z 14 sierp-
nia 1900 roku powołał do życia z dniem 
1 września 1990 r. Państwową Wyższą 
Szkołę Realną w Krośnie. Rada Szkolna 
Krajowa we Lwowie zleciła tymczasowe 
kierowanie zakładem Kasprowi Brzo-
stowiczowi, profesorowi gimnazjum 
jasielskiego, a wcześniej sanockiego. 
 W 1921 r. Szkoła Realna została prze-
kształcona w ośmioletnie Państwowe 
Gimnazjum. Na skutek ogólnokrajowej 
reorganizacji szkół, we wrześniu 1933 
r. otwarto pierwszą klasę reformowane-
go gimnazjum, którego uczniowie, po 
ukończeniu czterech klas i złożeniu tzw. 
małej matury, mogli kontynuować naukę 
w dwuletnim liceum. Ustrój ten prze-
trwał do 1948 roku, kiedy to zniesiono 
dwustopniowy podział na gimnazjum 
i liceum, ograniczając szkołę średnią do 
czterech klas. Szkoła przyjmuje nazwę 
Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca 
Stopnia Licealnego, a w 1962 roku do 
nazwy szkoły wraca imię patrona – Mi-
kołaja Kopernika.

Zbigniew Więcek
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Do Sárospatak na Węgrzech krośnianie 
jeździli od wieków. Najpierw były to 
wyprawy po węgierskie wino, wszak 
to położone w sercu gór Zemplin (węg. 
Zemplén) miasteczko było wielkim 
ośrodkiem produkcji i handlu winem 
tokajskim. Dzięki nawiązanym kon-
taktom, wręcz przyjaźniom, podczas 
corocznych, organizowanych przez Sto-
warzyszenie Portius, Festiwali Win Wę-
gierskich im. Roberta Wojciecha Portiu-
sa, Krosno i Sárospatak zostały miasta-
mi partnerskimi. Stworzyło to warunki 
do szerokiej współpracy, naukowej, kul-
turalnej, gospodarczej. 
Krośnieński artysta rzeźbiarz, Maciej 
Syrek od lat zakochany jest w tym sta-
rym węgierskim grodzie, pełnym za-
bytków i wspaniałych otwartych ludzi. 
Wiele jego dzieł znajduje się w kolek-
cjach sárospatańskich miłośników sztu-
ki, jak choćby „Matka Boża Winna” 

WYSTAWA RZEŹB MACIEJA SYRKA  
W SáROSPATAK

wyrzeźbiona dla miejscowego przemy-
słowca i filantropa Istvana Derco.
2 lipca reprezentacyjny gmach czyli 
Sárospatańska „Újbástya” został ude-
korowany polskimi flagami. Kilka dni 
wcześniej w mieście rozwieszone zosta-
ły plakaty zwiastujące otwarcie wysta-
wy rzeźb Macieja Syrka. Krośnieński 
artysta wyeksponował cykl płaskorzeźb 
z brązu, oprawionych w stylowe, nie-
powtarzalne ramy oraz osadzone na 
kamiennych postumentach brązowe sta-
tuetki. Wystawę otworzył dyrektor „Új-
básty” Tamas Siska. Jako, że mistrz Ma-
ciej jest wiceprezesem Stowarzyszenia 
Portius, o jego życiu i twórczości opo-
wiedzieli zebranym, honorowy członek 
stowarzyszenia, burmistrz miasta Sáro-
spatak, a zarazem deputowany węgier-
skiego parlamentu - dr Hórcsik Richard 
oraz prezes stowarzyszenia Zbigniew 
Ungeheuer. 

fot Z. Ungeheuer
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naturalnymi materiałami. Tematy jego 
prac ocierają się o mistycyzm Starego 
Testamentu, w swoich dziełach czerpie 
z wielkiego dorobku karpackiego tygla 
kultur, nawiązuje do kultury Słowian 
wschodnich, ale nieobca jest mu również 
kultura żydowska. Bardzo często sięga 
po tematy związanie z Krosnem, okoli-
cami, bogatą historią regionu. Sprawnie 
operuje światłem poprzez zmianę inten-
sywności patyny.
13 sierpnia, znowu w górach Zemplin 
zaakcentuje się polska i krośnieńska 
obecność. W tym dniu na tzw. Guzi-
kowym Wzgórzu czyli Gombos-hegy 
w Hercegkut, stanie monumentalny po-
sąg „Chrystusa Zmartwychwstałego” 
autorstwa Macieja Syrka

 Tadeusz Gajewski

SPOTKANIA MŁODYCH ARTYSTÓW

Od 9 – do 23 czerwca 2010 roku mło-
dzież z Polski i Słowacji uczestniczy-
ła w V Międzynarodowym Spotkaniu 

Młodych Artystów pn. „Warsztat Twór-
czy – Świat Papieru Czerpanego”, orga-
nizowanym przez Fundację Akapi przy 
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Maciej Syrek jest artystą o olbrzy-
mim dorobku, jego dzieła znajdują się 
w muzeach i prywatnych kolekcjach na 
wszystkich kontynentach. Jako kilkulet-
ni chłopiec pierwszy raz wziął dłuto z rąk 
swojego dziadka Józefa Smoczyńskiego, 
artysty rzeźbiarza, pracownika słynnej 
pracowni snycerskiej Lenika w Krośnie. 
Poważne próby artystyczne podejmował 
już w liceum, jednak prawdziwe szlify 
zdobył w pracowni profesora Antonie-
go Hajdeckiego w krakowskiej ASP. 
Styl Syrka jest rozpoznawalny, trudno 
pomylić jego dzieła z pracami innych 
artystów. Jego ulubionym tworzywem 
jest brąz. Łączy go często z polnym 
kamieniem wstępnie uformowanych 
przez siły natury, szkłem – symbolem 
krośnieńskiego rzemiosła oraz innymi 
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wsparciu finansowym Województwa 
Podkarpackiego. W warsztatach, któ-
re odbyły się w Zręcinie koło Krosna, 
wzięło udział 28 osób, a zajęcia prowa-
dzili artyści profesjonalni – nauczyciele 
akademiccy z Tarnowa/Kielc i Bielska 
Białej. Młodzież poznawała technologię 
pozyskiwania celulozy z części roślin 

i innych materiałów organicznych oraz 
po raz pierwszy technikę filcowania 
wełny czesankowej z przeznaczeniem na 
biżuterię i inne wyroby dekoracyjne co-
dziennego użytku. Nawiązano kontakty 
koleżeńskie i artystyczne z młodzieżą 
słowacką.

W 2000 roku z inicjatywy Wacława Pel-
czara i Wiesława Wojnara zawiązuje się 
w Iskrzyni grupa ośmiu muzyków, któ-
rzy podejmują pracę nad repertuarem 
uświetniającym uroczystości kościelne 
i państwowe. Pod koniec tego samego 
roku muzycy decydują się przyjąć pa-
tronat miejscowej jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Od tej chwili pełna 
nazwa orkiestry brzmi - Orkiestra Dęta 
OSP w Iskrzyni. Od początku funkcję 
kapelmistrza pełni Wiesław Wojnar.
Rok 2001 to okres wytężonej pracy, któ-
ry zaczyna owocować koncertami nie 
tylko w Iskrzyni , ale również na terenie 
całej gminy. Dzięki staraniom jednost-
ki OSP członkowie orkiestry otrzymują 
jednolite umundurowanie, a rosnąca po-
pularność przyciąga nowych muzyków 
wstępujących w jej szeregi. Orkiestra 
spełnia ważną rolę edukacyjno - wycho-
wawczą w środowisku, czynnie uczest-
nicząc w życiu kulturalnym wsi. Dobra 
współpraca z władzami gminy oraz 
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kor-
czynie owocuje uzyskaniem finansowa-
nia nauki gry na instrumentach dętych 
dla młodych ludzi, z myślą o stworzeniu 
zaplecza dla orkiestry. W 2009 roku 
muzycy otrzymują nową salę prób wraz 
z zapleczem.

10 LAT DZIAŁALNOŚCI ORKIESTRY DĘTEJ  
W ISKRZYNI

Orkiestra uczestniczy w większości im-
prez artystycznych organizowanych na 
terenie gminy Korczyna i całego powia-
tu, dużo także koncertuje poza granica-
mi kraju. 
Z powodzeniem bierze udział w prze-
glądach orkiestr dętych w Rymanowie 
Zdroju i Brzozowie. Od kilku już lat gra 
w ogólnopolskich koncertach pn. Stra-
żacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II 
w Wadowicach i wyrusza na pielgrzym-
ki strażaków na Jasną Górę. Aktualnie 
orkiestra liczy 22 osoby.

ab

Orkiestra z Iskrzyni
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Podczas tegorocznych wakacji Polska 
wspomina i czci 90. rocznicę „cudu nad 
Wisłą”. Ten newralgiczny i szczęśliwy 
dla II Rzeczypospolitej moment dzie-
jowy, jakim była zwycięska bitwa war-
szawska podczas wojny z Rosją Sowie-
cką, sprzyja prezentacji fragmentów 
listów, które szczęśliwie przetrwały 
z tamtego czasu. Sprzyja m.in. dlatego, 
że ich treść dotyczy osób, których korze-
nie rodzinne tkwią w naszym mieście. 
Adresatem korespondencji z sierpnia 
1920 roku, którą z Krakowa do Warsza-
wy kierowała żona do męża, był zmarły 
80 lat temu (30 VI 1930) w Krakowie 
Franciszek Pik - Mirandola. Ten uro-
dzony w Krośnie (13 XII 1871) aptekarz, 
poeta, nowelista i tłumacz całe swoje 
niełatwe życie wypełnił ciężką pracą 
zarobkową. Na tej drodze żona Elżbieta 
z Lewakowskich, córka tutejszego bur-
mistrza Augusta (1887-1891), cały czas 
sekundowała mu wiernie jako mądra 
i kochająca towarzyszka życia.
Treść pełnych troski jej listów, pisanych 
na kartkach papieru (23 x 15 cm) z na-
drukiem firmowym, uderza wyczuwal-
nym tonem kobiecego niepokoju i wy-
raźnej niepewności o los małżonka, za 
którym bardzo tęskniła. Obawiając się, 
że może nastąpić najgorsze, czyli zaję-
cie stolicy przez nieprzyjaciela, chcia-
ła, aby najszybciej był razem z nią i jej 
matką Emilią w Krakowie. Niezwykle 
trudny i niebezpieczny dla bytu odro-
dzonej Ojczyzny finalny czas tej wojny 
zastał Mirandolę w stołecznym mieście, 
bezpośrednio wtedy zagrożonym przez 
bolszewicką inwazję. Od ponad roku 
pracował tam w redakcji periodyku 

Szkice krośnieńskie
LISTY Z CZASU BITWY WARSZAWSKIEJ

„Ekran”, czasopisma kinematograficz-
nego z siedzibą w Warszawie (ul. Okól-
nik 11) i Krakowie (Starowiślna 16). Po-
szczególne zeszyty dwutygodnika, jed-
nego z najstarszych polskich czasopism 
filmowych, zamieszczającego artykuły 
i reklamy firm branży kinematograficz-
nej, Mirandola redagował wspólnie z T. 
Bukowieckim (od 1 IV 1919).
W najwcześniejszym ze znanych listów 
(z 8 VIII) Elżbieta Pikowa pisała:
Ukochany mój Franku! Jak piorun wczo-
raj spadła na mnie wieść, że z Warszawy 
ludzi już nie puszczają, że przymusowo 
biorą do robót fortyfikacyjnych wszyst-
kich od 15 do 60 lat i t.p., a równocześnie 
otrzymałam od Ciebie listy, takie drogie 
kochane listy, w których bije serce prag-
nące być przy mnie i bić przy moim. 
Chciałam zaraz wczoraj pisać do Ciebie, 
ale nie mogłam. Nie wiem czy to wszyst-
ko prawda, co mówią i piszą, ale jeśli 
tak jest, to Bóg ciężko bardzo dotyka nas 
oboje. Nie pozostaje nam jednak nic in-
nego jak z pokorą schylić głowę i przyjąć 
ten nowy cios z Jego ręki. Oddajmy Mu 
się najzupełniej, oddajmy Mu wszystkie 
zmysły i władze dusz naszych i brońmy 
się od wszelkiego buntu i rozpaczy. 
Franku mój złoty, to jest modlitwa przy-
nosząca największą chwalę Bogu, która 
jedynie może uspokoić umysł i serce. Do 
tego zupełnego milczenia duszy dojść 
pragnę, ale to trudno, bardzo trudno - 
to może sprawić Bóg jedynie!
Każdym pociągiem oczekuję Cię. Zo-
staw wszystko, Franku, i wracaj, o ile 
tylko będziesz mógł wyjechać.
W życiu rodzinnym Pików - pomijając 
rozłąkę i aktualne zagrożenie Warszawy 
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przez wroga - nie był to czas łatwy, bo 
zaledwie dwa miesiące wcześniej (1VI) 
zmarła Maria Pikowa (1853-1920), uko-
chana matka Mirandoli, która spoczęła 
na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwo-
wie. To ona, po zgonie męża Wojciecha 
(18 X 1887), aptekarza i społecznika, 
który krótko był w Krośnie burmistrzem 
(1867-1869), zajmowała się wychowa-
niem dziewięciorga dzieci, z których 
Franciszek był najstarszy. 
Pani Elżbieta listu wyżej cytowanego 
nie dokończyła i zrazu nie wysłała, bo 
- o czym mężowi doniosła w następnym 
(z 17 VIII) - jak balsam kojący przy-
szła Twoja kartka, w której zapewniasz 
mię, że wrócisz, i że nie jest prawdą to 
wszystko, co tu opowiadają i piszą prze-
jezdni z Warszawy. 
Potem przyszła ta druga kartka, że przy-
jedziesz koło środy [11 VIII 1920] i od 

tego czasu czekam Cię każdym pocią-
giem w dzień i w nocy. Potem przyszła 
jeszcze jedna kartka, gdzie piszesz, że 
przyjazd Twój się opóźni, ale żebym była 
spokojna, bo „wrócisz na czas”, nie bar-
dzo zrozumiałam, co to ma znaczyć, do 
czego się to odnosi, ale czekałam dalej, 
aż tu przychodzi kartka, w której pro-
sisz: „nie zostawiaj mię tak bez wieści! 
Pisz choć kartkę od czasu do czasu…” 
Więc wysyłam ten list nieskończony na 
dowód, że nie wysłałam go tylko dlate-
go, żeby nie wpadł w jakieś ręce obce. 
Mój Ty, ukochany, ale kiedyż Ty wró-
cisz?! (…)
Napisz do mnie jak najprędzej, bo mi 
bardzo tęskno i wróć do mnie, albo po-
zwól mi przyjechać do Ciebie. (…) Ma-
musia kazała Ci bardzo podziękować 
za zaproszenie, ale nie wie jeszcze czy 
i kiedy przyjedzie. Całuję Cię i ściskam 
ukochany mój tysiące razy - Twoja za-
wsze Ela. 
Dni najtrudniejsze - pełne grozy z po-
wodu zbliżającego się niebezpieczeń-
stwa, które realnie zaglądało w oczy 
niepodległej Polsce - Mirandola prze-
trwał w Warszawie. Równocześnie nad 
przedpolach stolicy trwały zacięte wal-
ki, zażarte działania wojenne polskiego 
żołnierza, które zwieńczył oczekiwany 
przez wszystkich sukces na miarę bez-
cennego i epokowego zwycięstwa. 
W kolejnym liście (z 24 VIII) wyraźnie 
odczuwalny jest już klimat ulgi, odprę-
żenia, spadającego napięcia emocjonal-
nego. Ale nie tylko to daje się zauważyć. 
Oczywiste jest przekonanie, że niespo-
dziewanie stało się coś niezwykłego, 
że zupełnie nagle sytuacja na froncie 
z beznadziejnej odmieniła się na po-
myślną. Pikowa, która gorąco i szczerze 
wyrażała swe uczucia, nie zawahała 

... dokończenie na stronie 18
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się pisać o ocaleniu stolicy oraz zwy-
cięstwach Polaków jako zdarzeniach 
cudownych. Tym razem nie czyniła też 
żadnego nacisku, aby mąż przyjechał do 
Krakowa. Pisała: 
Franku mój drogi, czyś Ty zdrów zupeł-
nie..? Jakiż tam nastrój radosny musi 
być teraz w Warszawie i jak ta stolica 
nasza cudownie ocalona musi być teraz 
wszystkim podwójnie drogą! Ja wprost 
nie wiem jak dziękować Bogu za cudow-
ne zwycięstwa wojsk naszych, ani nie 
umię opisać Ci uczucia radości, z jakim 
odczytuję relacje o zwycięstwach wojsk 
naszych i odzyskanych prowincjach 
i miastach.
Kończę, bo późno, a chcę żeby list ko-
niecznie dziś poszedł. Całuję Cię tysią-
ce razy i Bogu oddaję. (…) Rada bym 
bardzo wiedzieć czy i kiedy Ty tu przy-
jedziesz, ale się tym wcale nie krępuj. 
Czyń tak jak uznasz za dobre i potrzeb-
ne. Do widzenia! Drogi mój!
Autorka tych myśli nie wiedziała jesz-
cze, że następnego dnia (25 VIII) pod 
Kolnem nastąpi kres działań pościgo-

wych wojsk polskich, a ostatnie walczą-
ce oddziały czerwonoarmistów, które 
od tygodnia znajdowały się w panicz-
nym odwrocie spod Warszawy, zostaną 
internowane po przekroczeniu granicy 
niemieckiej. Osłabiona, ale nie znisz-
czona większość sił bolszewickich, po 
wycofaniu się na wschód, wzięła udział 
w końcowym okresie wojny. Dopie-
ro jesienią (12 X) podpisano w Rydze 
umowę o rozejmie, który 6 dni później 
wszedł w życie. 
Lubelski historyk prof. dr Janusz Szcze-
pański, autor książek i opracowań po-
święconych tej wojnie, napisał: Dra-
matyczne walki, toczone w sierpniu 
1920 roku, wryły się głęboko w pamięć 
narodu. Odparcie Armii Czerwonej 
spod Warszawy urosło do rangi symbo-
lu własnej siły, było zwycięstwem nad 
armią wielkiego mocarstwa, przeciwko 
któremu bezskutecznie walczyły po-
przednie pokolenia Polaków.

Andrzej Kosiek
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O 9.
Widok wieży i kościoła 
farnego – zdjęcie wyko-
nane w połowie lat 90. 
XIX wieku; autor nie-
znany. Wydawca – dru-
karnia Wojciecha Lenika 
w Krośnie. Kościół p.w. 
Trójcy Świętej jeszcze 
przed rekonstrukcją, któ-
rą rozpoczęto pod koniec 
wieku. 
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39.
Kościół oo. Franciszka-
nów z nowo przebudo-
wanymi: fasadą, murem 
obronnym i bramą wieżo-
wą (ok.1904). Widoków-
ka wydawana nakładem 
Zakładu art. mal. „Sztu-
ka” w Krośnie, staraniem 
Franciszka Daniszewskie-
go. Data korespondencji 
to 12.09.1911.

49.
Kościół oo. Kapucynów 
- jedna z najpiękniejszych 
krośnieńskich widokó-
wek z początku XX wie-
ku, została wykonana 
w oparciu o akwarelę Se-
weryna Bieszczada. Wy-
dana nakładem Komitetu 
Ochronki w Krośnie ok. 
1910 roku. 

61.
Kościółek św. Wojciecha 
– wzniesiony około poło-
wy XV wieku, konsekro-
wany w 1460 roku. 
W pierwszej połowie XIX 
w. popadł w ruinę, co opi-
sywał ks. Władysław Sar-
na. Pocztówka wydana 
nakładem Bernarda Fis-
chbeina.

Z wydawnictwa „Krośnieńskie 
kościoły na starych pocztów-
kach i fotografiach” Zbigniewa 
Więcka
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JAN BELCIK

Siedemdziesiątki piątki
Bratu Józkowi ( 1964- 2009 )

W moim domu
siedemdziesiątki piątki
rozpalały wigilie kolejnych dni

Cienie zmęczenia zrywały
optymistyczne prognozy
a czasem popularny serial

Jaka ciepła noc
- szeptał brat
napoimy jutro wypocone ciała
naręczem Jasiołki

Wykosimy zagon
- proponował ojciec
do zmierzchu sił

Wyplewimy zwątpienie
- kończyła matka

W moim domu
gasnące siedemdziesiątki piątki
rozpalały proste
jak wyklepana kosa
marzenia

HALINA KUREK

Ludne popołudnie

Kiedy obudziła się z ciężkiego snu
wszyscy już na nią czekali –
dzisiaj ma dużo roboty
i zawsze te głodne dzieci, plączą się imiona.

Ojciec, matka, najmłodszy brat często ją
odwiedzają, w jej domu chodzą po izbach.
Tylko męża nie mogła zatrzymać
odjeżdżał pociągami ,przyjeżdżał na krótko
nie osiadł w jej myślach.

Pieniądze zostawiał, wiedział że grosza
nie roztrwoni …
O, kochała te pieniądze
czasem komuś pożyczała.

Chce jeszcze pogospodarzyć, porządzić,
zwołać chętnych na zagony –
ale tylko echo odbija się od ścian
i snują się ludne cienie przeszłości.

W kubku herbata wystygła
wenflon uwiera
Matka odchodzi swoimi drogami.

DAWIDA RYLL

Dzieciństwo

Na tej miedzy stał tato 
i wielkanocnym słońcem 
mierzył odległość do żniw 
A tu mama podparta na motyce 
wypychała z pleców ból 
wrośnięty w nią jak w majowe zagony 
Różem od gorącego pieca 
piękniała twarz babci 
 

Dobre czerwce ze szkolnych świadectw 
świeża farba w klasach 
i w podręcznikach wrześniowych 
jak rekompensata 
za pozostawione w rowach kaczeńce 
albo wrzosy czekające 
na pagórkach pod lasem 
 
To tędy się wraca do rajów 
utraconych 
na rzecz dorosłości
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Opr. W. Turek

OLGA LALIĆ- KROWICKA

Dragan 
 
Dragan lubił bawić się w wojnę. 
Raz mnie zastrzelił, 
gdy niosłam mu lalkę 
z wykrzywioną głową bez oka. 
Taką jak nasza przyszłość. 
Marzyłam wcześniej o jego palcach. 
Przeczuwałam, że będą pulchnieć, 
jak ludzie, którzy giną rozmarzeni. 
Dragan lubił spokój, 
opanowany lubił mnie, 
moją lalkę bez włosów. 
Jesteś Draganie czasem inny. 
Moje sny obserwują cię inaczej, 
Mają o tobie inne zdanie. 
Ty nigdy nie strzelałeś. 
Ty jesteś cichy. Amen. 

RYSZARD KULMAN

W oku Hodegetrii
Władysławie i Franciszkowi Obercom
 
W zamyślonym oku Hodegetrii,
mijamy się z jęzorem błękitnego nieba Beksińskiego.
Pod jednym sklepieniem sanockiego zamku,
jego grzeszni przyjaciele różnej płci i urody 
zaczynają adorować jej syna z Deesis.
Ich głosy odbite od kamiennego podniebienia Sanu,
nawilżone Torą, przestają bluźnić. 
Urzeczeni tą miłością, 
ubóstwiają niej boskie westchnienia, 
z których rodzą się,
nieślubne,
szczęśliwe dzieci. 

Hodegetria – wedle tradycji obraz kobiety, którego pierwowzorem 
był wizerunek Marii, jaki namalował ewangelista Łukasz. Podobi-
zna tego obrazu znajduje w sanockim muzeum.

JAN BELCIK

Siedemdziesiątki piątki
Bratu Józkowi ( 1964- 2009 )

W moim domu
siedemdziesiątki piątki
rozpalały wigilie kolejnych dni

Cienie zmęczenia zrywały
optymistyczne prognozy
a czasem popularny serial

Jaka ciepła noc
- szeptał brat
napoimy jutro wypocone ciała
naręczem Jasiołki

Wykosimy zagon
- proponował ojciec
do zmierzchu sił

Wyplewimy zwątpienie
- kończyła matka

W moim domu
gasnące siedemdziesiątki piątki
rozpalały proste
jak wyklepana kosa
marzenia

JANINA ATAMAN

XXX

zadomowiła się 
wymościła sobie  
miejsce we mnie 

 
z czasem  
drewniana kukułka 
zamilkła 

 
tylko psy jeszcze 
szczekają na 
umówiony sygnał  

 
wdziera się 
w każdy zakamarek  
liże myśli  
kąsa duszę  

 
podobno 
można się do niej 
przyzwyczaić  

 
podobno nawet  
rozsmakować  
jak twierdzą  
niewtajemniczeni 
 
a imię jej  
samotność
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Halina Kurek
BAWEŁNIANY MOTYL

Czwarty tomik autorki, która swój de-
biut miała w 2005 roku. „Bawełniany 
motyl” to zbiór wierszy o historii włas-
nej poetki, odkrywaniu smaku życia, 
radości, zabawie i chęci zrozumienia 
świata odczuwanej przez dziecko, ale 
także o doświadczeniach, które niosą za 
sobą chwile zadumy przed pomnikiem 
nagrobnym. Tomik opatrzył komenta-
rzem Józef Janowski, także poeta. Ha-
lina Kurek jest laureatką ogólnopolskich 
i międzynarodowych konkursów poety-
ckich oraz członkiem oddziału rzeszow-
skiego Związku Literatów Polskich. 
Wydawca: Regionalne Centrum Kultur 
Pogranicza w Krośnie, 2010

Zbigniew Więcek
KROŚNIEŃSKIE KOŚCIOŁY  
NA STARYCH POCZTÓWKACH 
I FOTOGRAFIACH

Kolejna pozycja autorstwa krośnieńskie-
go antykwariusza i kolekcjonera. Zawie-
ra 81 reprodukcji pocztówek i fotografii 
z opisem, pochodzących z różnego okresu, 
w tym pocztówkę z najstarszym widokiem 
Krosna, zamieszczonym w dziele „Civita-
tes orbis terrarium” wydanym w 1617 roku 
w Kolonii i pierwszą krośnieńską wido-
kówkę z 1898 r. z widokiem Krosna od 
strony północno – zachodniej. Wydawcy 
pocztówek wybierali najciekawsze obiek-
ty miejskie, jednakże dominują na nich 
budowle sakralne: fara, kościół oo. Fran-
ciszkanów, oo. Kapucynów i najstarszy 
w Krośnie, kościół p.w. św. Wojciecha. 
Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Apla”, 
Krosno 2010

opr. ab
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Agnieszka Pudełko, grafika, tech. linoryt barwny

o „Bomburovu šablu’u 2010 w Breznie 
na Słowacji zakwalifikowali się młodzi 
uczestnicy Pracowni Grafiki Trady-
cyjnej z Regionalnego Centrum Kultur 
Pogranicza w Krośnie. Oceniani byli 
w kategorii wiekowej do 15 roku ży-
cia. Na konkurs napłynęło 146 prac od 
141 autorów. Tematem majowej edycji 
konkursu plastycznego było podróżo-
wanie. Jury dostrzegło pomysłowość 
Julii Habrat, Natalii Habrat, Marleny 
Kaczmarczyk, Wiktora Kopacza, Ag-
nieszki Pudełko i Michała Zawiszy. 
Pracownię Grafiki Tradycyjnej prowa-
dzi Joanna Topolska – Uliasz.

Pomysł na podróżowanie
Do jubileuszowego XV Międzynaro-
dowego Konkursu Rysunku i Satyry 

Krośnianin w gronie wyróżnionych nagrodą
„Za naprawianie świata”

21 czerwca br. Grzegorz Bożek – na-
uczyciel z Krosna otrzymał jedno z wy-
różnień przyznanych w ramach nagrody 
im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie 
świata”. Nagroda wyróżnia nauczycieli 
polskich i amerykańskich, którzy uczą 
i wychowują w duchu tolerancji i posza-
nowania dla innych, inspirują do działań 
zgodnych z tymi zasadami i odgrywają 
aktywną rolę w szkolnym środowisku 
oraz społeczności lokalnej. 
Wyróżnienia przyznawane są od 2006 
roku z inicjatywy Stowarzyszenia 
„Dzieci Holocaustu”. W tym roku part-
nerami programu byli MSZ, Fundacja 
Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz 
Gmina Wyznaniowa Żydowska w War-
szawie. Konkurs był objęty patronatem 
Ministra Edukacji Narodowej. Patronką 
nagrody jest Irena Sendlerowa (1910-
2008), działaczka podziemnej organiza- Grzegorz Bożek
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cji Rady Pomocy Żydom „Żegota”, która 
podczas II wojny światowej uratowała 
2,5 tysiąca dzieci żydowskich.
Grzegorz Bożek pracował w kilku kroś-
nieńskich szkołach jako pedagog szkol-
ny, wychowawca i nauczyciel historii. 
Przez wiele lat był liderem stowarzy-
szenia „Kaktus”, animatorem kultury, 
organizatorem koncertów muzycznych. 
Od 1996 związany ze Stowarzyszeniem 
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. 
Obecnie jest redaktorem naczelnym 
miesięcznika „Dzikie Życie” i witryny 

pracownia.org.pl. Od 2002 roku z ra-
mienia Stowarzyszenia „Olszówka” 
opiekuje się cmentarzem żydowskim 
w Krośnie i prowadzi na nim zajęcia 
edukacyjno-historyczne. W 2005 otrzy-
mał nagrodę Michaela Traisona za dzia-
łalność na rzecz ochrony dziedzictwa 
kultury żydowskiej w Polsce przyzna-
waną „Polakom, polskim organizacjom 
i miastom, które czynią wiele dla mó-
wienia o wspólnej przeszłości”.

opr. ab

W 6. Zamojskich Spotkaniach Wokal-
nych „Piosenka w teatralnej masce”, 
przeprowadzonych w dniach 2– 3 lip-
ca br. przez Zamojski Dom Kultury, 
uczestniczyło blisko dziewięćdziesięciu 
młodych ludzi z całej Polski, w wieku 
powyżej 15 lat, w tym absolwenci szkół 
teatralnych. W jury zasiadały tak znane 
osoby jak Ewa Błaszczyk czy Elżbieta 

Finał w Zamościu
Zapendowska, która prowadziła także 
warsztaty wokalne dla uczestników. Do 
finału konkursu zakwalifikowano 15 
osób. W tym gronie znalazły się: Ka-
rolina Patla i Aleksandra Oczoś ze 
Studia Piosenki „Swing” pracującego 
w Regionalnym Centrum Kultur Pogra-
nicza w Krośnie, pod kierownictwem 
Lucyny Durał.

Aleksandra Oczoś Karolina Patla
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Letnie Niedziele w Rynku
1 sierpnia, godz. 19.00
„Śpiewamy o Tobie Warszawo”
koncert zespołów RCKP: Sonante, Stu-
dio Piosenki Swing oraz zespołu harcer-
skiego

8 sierpnia, godz. 15.00
Niedziela z Jezusem
Przygotowana przez Akcję Katolicką, 
Archiprezbiteriat i RCKP 

15 sierpnia – godz. 19.00
Wieczór Pieśni Legionowych „Żeby Pol-
ska była Polską” - Chór „Echo” i miesz-
kańcy Krosna

22 sierpnia, godz. 19.00
Wieczór operowo - operetkowy

III Letnie Koncerty Organowe 
Kościół w Turaszówce
8 sierpnia, godz.18.00
„Muzyka francuskich katedr”- Sylvain 
Pluyant (Dijon) – organy

5 września, godz.18.00
„Klasycznie i nie tylko..” – Józef Ko-
towicz - organy, Grzegorz Dąbrowski 
- fagot Wakacyjne podróże po Europie – Hiszpania

9 lipca – 20 sierpnia
„Fragment większej całości”
Jest to wystawa w niewielkim tylko 
stopniu ukazująca zbiory malarstwa 
krośnieńskiej Galerii. Zbiory te groma-
dzone na przestrzeni niemal trzydziestu 
lat istnienia BWA to przegląd twórczo-

ści artystów wystawiających w naszej 
Galerii, to obrazy przekazane z wystaw 
poplenerowych, to wreszcie indywi-
dualne darowizny artystów lokalnych 
a w niektórych przypadkach nawet za-
granicznych. Powszechnie jest znana 
kondycja finansowa polskich instytucji 
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MUZEUM PODKARPACKIE

kultury – stąd coraz rzadsze przypadki 
zakupów dzieł sztuki. Mimo tego kroś-
nieńska Galeria nadal gromadzi prace 
plastyczne. Wystawa „ Fragment więk-
szej całości „ ukazuje dzieła takich arty-
stów jak Edward Dwurnik, Maria Anto, 
Antoni Fałat, Marzanna Wróblewska, 
Tadeusz Nuckowski, Kazimierz Wiś-
niak oraz Marian Waldemar Kuczma. 
Licznie reprezentowani są twórcy kroś-
nieńscy – Ewa Cisowska, Piotr Wójto-
wicz, Grzegorz Tomkowicz, Zbigniew 
Święciński oraz Grzegorz Grzebieniow-
ski. Nie brakuje artystów zagranicznych 
– ze Słowacji Michal Trembać, z Węgier 
Imre Bukta oraz Berath Sandor, z Rosji 
Natasza Ciechomska i Feliks Wołosien-
kow, z Bułgarii Michał Angiełow, a tak-
że malarz z Syrii Ahmad Drak Sibai.
Śmiało można powiedzieć, że ekspozy-
cja daje przegląd wszystkich możliwych 
kierunków i stylów malarskich jakie ob-

serwowano w ostatnim ćwierćwieczu. 
Mamy nadzieję, że oglądanie tej wy-
stawy w klimatyzowanych salach BWA 
dostarczy niezapomnianych przeżyć 
estetycznych zarówno mieszkańcom 
Krosna jak i przyjeżdżającym gościom.

Marek Burdzy

Felix i Natascha

lipiec - październik
Wojny polsko-rosyjskie za  
panowania Zygmunta III  
i Władysława IV Wazów.
W 400. rocznicę zwycięstwa 
pod Kłuszynem.

Spośród wielu rocznic przypadają-
cych w 2010 r. Muzeum Podkarpackie 
w Krośnie przypomni jedno z najwspa-
nialszych zwycięstw oręża polskiego 
– bitwę pod Kłuszynem.
Wiek XVII nie był dla Rzeczypospoli-
tej wiekiem łatwym. Liczne wojny ze 
Szwecją, Rosją, Turcją jak i konflikty 
wewnętrzne, głównie powstania koza-

ckie i rokosze, doprowadziły w konse-
kwencji do upadku znaczenia państwa 
polsko-litewskiego na arenie międzyna-
rodowej.
Wystawa w Muzeum Podkarpackim 
prezentować będzie wojny jakie toczyła 
I Rzeczpospolita z Rosją w okresie rzą-
dów Wazów: Zygmunta III i Władysła-
wa IV. Temat wojen z Rosją w XVII w. 
jak i sama bitwa pod Kłuszynem, a co 
za tym idzie zajęcie przez Polaków Mos-
kwy, był marginalizowany przez histo-
riografię PRL. Spowodowało to, że bitwa 
ta rozegrana 4 lipca 1610 r., stanowiąca 
jeden z najwybitniejszych przykładów 
dowodzenia, kunsztu i wyszkolenia 
żołnierza polskiego, dla wielu stała się 
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nieznana. To właśnie 4 lipca 1610 r. het-
man Stanisław Żółkiewski odniósł swo-
je największe w karierze zwycięstwo 
pokonując niespełna 7-tysięcznym od-
działem wojska 35-tysięczną armię ro-
syjsko-szwedzką, biorąc do niewoli cara 
Wasyla Szujskiego i jego dwóch braci. 
Hetman dał się poznać również jako 
wytrawny polityk podpisując z bojarami 
rosyjskimi układ, na mocy którego syn 
króla Władysław został uznany carem 
Rosji. Samo przedstawienie bitwy, choć 
stanowiące punkt kulminacyjny, będzie 
tylko częścią wystawy prezentującej do-
konania wojskowe i polityczne Rzeczy-
pospolitej w I poł. XVII w. w okresie 
wojen z Rosją. Cezurą czasową jest rok 
1634 czyli odsiecz smoleńska Władysła-
wa IV i podpisanie pokoju w Polanowie 

kończącego okres zmagań pomiędzy 
tymi państwami w I poł. wieku XVII.
Na ekspozycji, która będzie czynna od 
połowy lipca do połowy października 
2010 r., będzie można zobaczyć ory-
ginalne XVII-wieczne wyposażenie 
i uzbrojenie ówczesnych formacji woj-
skowych, dzieła malarskie jak i ryciny 
przedstawiające władców, formacje 
wojskowe i sceny batalistyczne. Ponad-
to, zwiedzających ekspozycję, w realia 
epoki przeniosą rekwizyty Studia „Zo-
diak Jerzy Hoffman Film Production”, 
które były wykorzystane przy produkcji 
filmu „Ogniem i mieczem”. Na wysta-
wie zaprezentowane zostaną eksponaty 
z Muzeum Narodowego w Warszawie, 
Muzeum Narodowego w Krakowie, 
Zamku Królewskiego na Wawelu, Mu-
zeum Historycznego Miasta Krakowa, 
Muzeum Częstochowskiego, Muze-
um Wojska w Białymstoku, Muze-
um Zamojskiego, Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu, Muzeum 
– Zamek w Łańcucie, Muzeum Pod-
karpackiego w Krośnie jak i zbiorów 
prywatnych. Wystawa będzie, dla mi-
łośników militariów, niezwykłą okazją 
do bliższego poznania broni sprzed 400 
lat, a dla młodzieży może stanowić cie-
kawe rozpoczęcie nowego roku szkolne-
go i umożliwi zapoznanie się z realiami 
wieku wojen.

Łukasz Kyc

25 lipca, godz.15.00
Dziedziniec Muzeum
Piknik historyczny z okazji 
victorii kłuszyńskiej.
W programie: gawęda o szabli i szer-
miercze zmagania grupy rekonstrukcji 

„Zagończycy” oraz Chorągiew Husar-
ska Hetmana Żółkiewskiego”, Prezen-
tacja Stowarzyszenia i Winiarni Portius 
oraz koncert muzyki dawnej zespołu 
Vox Angeli z Rzeszowa.

Katarzyna Krępulec-Nowak

XVII w. uzbrojenie Husarii.
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MUZEUM RZEMIOSŁA

Piwnica PodCieniami
1 – 25 lipca
Wystawa hologramów biżuterii 
ukraińskiej 

Holografia – to nowa metoda otrzymy-
wania optycznych kopii realistycznych 
obiektów, która oprócz zastosowania 
w różnych dziedzinach nauki i techniki 
otwiera również szerokie możliwości 
popularyzacji pamiątek kultury mate-
rialnej i duchowej.
Holograficzna metoda zapisu obrazu po 
raz pierwszy została zaprezentowana 
przez angielskiego uczonego D. Gabora 
w 1947 roku. Nie rozwinęła się jednak 
w tym okresie z powodu braku technicz-
nych możliwości. Dopiero w momencie 
wynalezienia laserów zostały stworzone 
podstawy dla dalszego rozwoju hologra-
fii.
W 1962 roku ukraiński naukowiec J. 
Denysiuk przedstawił metodę zapisu 
hologramów, która pozwalała odnowić 
obraz zwykłymi lampami bez zastoso-
wania laserów. Kiedy patrzy się na ho-
logramy, powstaje wrażenie, że widzi 
się obraz przez przezroczystą, szklaną 
płytkę oraz że widziany przedmiot moż-
na oglądać pod każdym kątem. Dokład-
nie widoczne są odblaski światła, cień 
i faktura materiału, co jeszcze bardziej 
nasila wrażenie objętości. Hologram 
odbija na oglądającego taką samą falę 
światła, jak prawdziwy obiekt.
Hologramy dają możliwość szerokiej 
prezentacji unikalnych zbiorów muze-
alnych, które wymagają szczególnej 
ochrony i łatwo podlegają zniszczeniu 
oraz tych, które wymagają szczególnych 

warunków przechowywania. Daje to 
możliwość tworzenia ruchomych i sta-
cjonarnych wystaw oraz oryginalnych 
suwenirów. Holografia sprzyja również 
międzynarodowej wymianie kulturowej 
oraz przeprowadzaniu naukowych pasz-
portyzacji kolekcji muzealnych.
Na Ukrainie został przyjęty program 
wykorzystywania holografii w pracy 
kulturalno-oświatowej. Ważnym etapem 
jego wcielenia stało się stworzenie labo-
ratorium holograficznego w najsłynniej-
szych muzeach kraju, systematyczne 
holografowanie unikalnych pamiątek, 
tworzenie stacjonarnych i ruchomych 
wystaw oraz ich prezentacja.
Po dziś dzień naukowcy pracują nad dal-
szym udoskonaleniem holograficznych 
metod fotografowania, zwiększaniem 
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głębokości obrazu, rozmiaru obiektów 
i jaskrawości ich odtworzenia.
Wystawa przedstawia kopie optyczne 
najwyższej jakości wyrobów artystycz-
nych, wykonanych z drogocennych 
metali scytyjsko-sarmackiego okresu, 
biżuterię wykonana przez bizantyjskich 
mistrzów (VII –VIII w. p. n. e.), wyro-
by jubilerskie z czasów Rusi Kijowskiej 
(XIII w.) oraz artystyczne dzieła ikono-
grafii (XVIII – XIX w.).

29 lipca – 22 sierpnia
„Geometria uczuć” - Bogdan 
Klechowski 

Bogdan Klechowski ur. w 1967 w Kroś-
nie. Absolwent Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Miejscu Piastowym. Studia na 
Wydziale Malarstwa krakowskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych w pracowni ma-
larstwa prof. Stanisława Rodzińskiego 
i pracowni rysunku prof. Zbyluta Grzy-
wacza. Dyplom z wyróżnieniem w 1992 
roku. Mieszka i tworzy w Krakowie. Od 
1995 pracuje na Wydziale Malarstwa 
w macierzystej uczelni. Prezentowane 
prace to obrazy z dwóch cykli tematycz-

Prezentowana była już m.in. w Muzeum 
Narodowym w Warszawie i Muzeum 
Archidiecezjalnym w Poznaniu. Mece-
nasem wystawy jest Jerzy Krzanowski 
Konsul Honorowy Ukrainy w Rzeszo-
wie. 
Informacje na temat wystawy na stro-
nie www.muzeumrzemiosla.pl/podcie-
niami 

nych powstałych na przestrzeni ostat-
nich kilku lat.

B. Klechowski - Projekcja zdarzenia  zcyklu Geo-
metria uczuć

KROŚNIEŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

14 lipca – 4 września
Wystawa malarstwa Małgorzaty Adam-
kowskiej, Jadwigi Agopsowicz - Bieni, 
Lucyny Domaradzkiej i Magdaleny Zaj-
del - uczestniczek Otwartej Pracowni 
Regionalnego Centrum Kultur Pograni-
cza w Krośnie.
Artystki prezentują różne wizje ma-
larstwa, zbudowane na renesansowym 
sposobie przedstawiania rzeczywistości 

(„wiem, że świat taki jest”) i ukształto-
wanych za jego pomocą nawyków per-
cepcyjnych. Jednocześnie podważają 
dogmaty tej wizji i dowodzą subiektyw-
ności i relatywności ludzkiej percepcji. 
Forma i kolor w ich malarstwie to auto-
nomiczne „składniki” obrazów, w któ-
rych nie odnajdziemy prób przenikania 
przez kolorową powierzchnię rzeczywi-
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stości. Ważna jest właśnie ona oraz ulot-
ność chwili, nastroju, oświetlenia.
Małgorzata Adamkowska malowanie 
traktuje jako hobby sprawiające wiele 
przyjemności. Jest zdobywczynią I na-
grody 20. Przeglądu Plastyki w Krośnie, 
dwukrotną laureatką Wojewódzkiej Wy-
stawy Malarstwa Nieprofesjonalnego 
w Rzeszowie. Uczestniczyła w wysta-
wie akwareli „Ściana Wschodnia”. Wy-
stawiała indywidualnie, brała też udział 
w kilku wystawach zbiorowych.
Jadwiga Agopsowicz -Bienia pracuje 
jako nauczycielka w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie. Ma-
larstwem pasjonuje się od dawna i tej 
pasji poświęca większość wolnego cza-
su. Wykorzystuje różne techniki malar-
skie (olej, akryl, akwarela), zajmuje się 
też grafiką.
Lucyna Domaradzka prace malarskie 
wystawiała indywidualnie w Filii nr 
4 Krośnieńskiej Biblioteki. Brała też 
udział w wielu wystawach zbiorowych, 
m.in. w Krośnie, Rzeszowie, Elblągu. 
Jest laureatką III nagrody 21. Przeglądu 
Plastyki w Krośnie, a w 2009 r. otrzy-
mała wyróżnienie podczas IX Woje-
wódzkiej Wystawy Malarstwa Niepro-
fesjonalnego w Rzeszowie.

Magdalena Zajdel interesuje się ma-
larstwem, muzyką, tańcem i filmem. 
Brała udział w 25. Przeglądzie Plasty-
ki w Krośnie, uczestniczyła też w wy-
stawach zbiorowych w galerii RCKP 
w Krośnie.
Wystawę zorganizowano w ramach 
projektu „Środy ze sztuką i literaturą”, 
realizowanego przy pomocy finansowej 
Gminy Krosno.

Joanna Łach

fot. W. Cichoń

Trwa rekrutacja do Państwowego Poma-
turalnego Studium Kształcenia Anima-
torów Kultury i Bibliotekarzy w Kroś-
nie na rok szkolny 2010/2011. Termin 
składania podań do dnia 23 lipca 2010 
roku. Wymagania rekrutacyjne: poda-
nie, życiorys, świadectwo dojrzałości, 
4 fotografie, zaświadczenie lekarskie 
o stanie zdrowia (wystawione przez le-
karza rodzinnego), nie przekroczony 23 
rok życia.
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Worldwide Photo Walk 2010 - 
fotograficzny spacer po Krośnie

Worldwide Photo Walk - czyli fotogra-
ficzny spacer jest największą tego typu 
globalną imprezą na świecie. To nic in-
nego jak największe towarzyskie spot-
kanie fotografów, zarówno amatorów 
i profesjonalistów. Tego samego dnia na 
całym świecie wszyscy zainteresowani 
spacerują i robią zdjęcia w najróżniej-
szych częściach świata. Worldwide Pho-
to Walk jest imprezą popularyzującą fo-
tografię, udział w spacerze jest darmo-
wy i zazwyczaj trwa 2-4 godziny. Aby 
wziąć udział wystarczy się zarejestro-
wać na stronie: worldwidephotowalk.
com Czego możesz się spodziewać po 
udziale w Worldwide Photo Walk? No-
wych znajomości, wymiany doświad-
czeń oraz dobrze spędzonego czasu. 
Pomysłodawcą imprezy jest Scott Kelby 
fotograf, instruktor oraz nr.1 autor ksią-
żek o fotografii na świecie.
Nieważne jaki masz aparat, ważne, że 
kochasz robić zdjęcia. Dołącz do nas 

i bądź w tym dniu razem z nami. Biorąc 
udział w imprezie masz szansę wygrać 
wspaniałe nagrody!
Jeśli masz pytania i wątpliwości, skon-
taktuj się z liderem w danym mieście. 
Pomoże ci zarejestrować się, abyś mógł 
z nami spacerować w miłej atmosferze 
i robić zdjęcia. Przygotowanych jest 
kilkanaście tras w kilkunastu miastach. 
Wybierz to, które najbardziej ci odpo-
wiada, zarejestruj się i przyjedź. Zaba-
wa gwarantowana.
Jeżeli jesteś z Krosna lub okolic 
i chcesz wziąć udział, zarejestruj się 
tutaj: 
http://worldwidephotowalk.com/
walk/krosno-podkarpackie-polska/
Nie czekaj, wolnych jest tylko 50 
miejsc! Zarejestruj się już dziś i weź 
udział w wspaniałej inicjatywie, po-
każ, że kochasz fotografię i bądź 24 
lipca 2010 roku razem z nami. 
Nowy Jork, Londyn, Madryt - wszę-
dzie w tym dniu spacerują i fotogra-
fują...

Michał Czekañski
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Cztery kierunki kształcenia:
- fotografia, wśród przedmiotów na-
uczanych: technika i technologia foto-
grafii, historia i estetyka fotografii, mul-
timedia – współczesne środki rejestracji 
obrazu, pracownia fotograficzna
- taniec: taniec towarzyski, mody ta-
neczne, technika tańca jazzowego, 
polskie tańce narodowe, tańce inte-
gracyjne
- teatr: reżyseria w teatrze amatorskim, 
plastyka ciała i technika wyrazu sce-
nicznego, drama, scenografia

- animacja społeczności lokalnych: 
edukacja środowiskowa, poznawa-
nie środowiska lokalnego, animacja 
grupy metodą zabawy, zarządzanie 
marketingowe, elementy psychologii 
społecznej

Więcej informacji na stronie interne-
towej: www.studiumkrosno.pl
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KONKURS  
FOTOGRAFICZNY  
KROSNO I NAFTA –  
ŚWIETLNE PEJZAŻE

Konkurs skierowany jest do wszyst-
kich fotografujących, zarówno profe-
sjonalistów jak i amatorów. Tematem 
jest „Krosno i Nafta - Świet(l)ne Pej-
zaże”. Na konkurs można nadsyłać 
fotografie czarno-białe lub kolorowe 
w formie elektronicznej (min 2000 
pikseli dłuższy bok) Każdy uczestnik 
konkursu może przesłać max. 5 prac. 
W konkursie mogą brać udział wyłącz-
nie prace nie publikowane i nie nagra-
dzane w żadnym konkursie. Prace wraz 
z imieniem, nazwiskiem i nr tel. należy 
nadsyłać na adres konkurs@zrg.kros-
no.pl do 27 lipca 2010 r. Uczestnictwo 
w konkursie jest bezpłatne. Organiza-
torem jest Zakład Robót Górniczych 
Krosno Sp. z o.o. Nagrodzone prace 
zostaną zaprezentowane podczas tego-
rocznego „Świet(l)nego Miasta” które 
odbędzie się 31 lipca na krośnieńskim 
rynku.

VIII MULTIMEDIA HAPPY 
END FESTIWAL FILMÓW 
OPTYMISTYCZNYCH

W konkursie znajdą się najlepsze pol-
skie filmy fabularne i dokumentalne, 
profesjonalne, studenckie i niezależ-
ne oraz spotkania z ich twórcami. Fe-
stiwal powstaje w ramach Programu 
Wspierania Polskiego Kina Niezależ-
nego MultimediaOFF, który od kil-
ku lat jest realizowany przez spółkę 
Multimedia Polska. W ostatni dzień 
odbędzie się pokaz specjalny „Happy 

End dzieciom”, w ramach którego zo-
staną zaprezentowane pogodne filmy 
animowane. Jury Festiwalu będą wi-
dzowie, którzy w plebiscycie oddadzą 
głosy na najbardziej optymistyczne fil-
my. Zwycięskie filmy zostaną wybrane 
przez telewidzów. Festiwal odbędzie 
się w dniach 5- 9 października 2010 r. 
w WDK w Rzeszowie. Filmy do kon-
kursu można zgłaszać do końca lipca 
2010. Regulamin i karta zgłoszenia na 
stronie: http://www.happyend.exdart.
com.pl 

XIX TYSKIE LATO  
POETYCKIE

Miejskie Centrum Kultury w Tychach 
ogłasza ogólnopolski konkurs poety-
cki, adresowany do wszystkich piszą-
cych nieprofesjonalistów (nie zrzeszo-
nych). Tematyka i forma artystyczna 
nadesłanych utworów jest dowolna. 
Warunkiem uczestnictwa jest nadesła-
nie zestawu trzech nie publikowanych 
i nie nagradzanych utworów, opatrzo-
nych godłem (wyrazowym, nie rysun-
kowym) i powielonych w trzech egz. 
każdy. Zestawy należy nadesłać do 17 
września 2010 r. (decyduje data stemp-
la pocztowego) na adres: Miejskie Cen-
trum Kultury w Tychach, Klub „Wil-
kowyje”, ul. Szkolna 94, 43-100 Tychy 
(z dopiskiem na kopercie: „XIX Tyskie 
Lato Poetyckie”). Za przebieg konkur-
su odpowiada i wszelkich informacji 
udziela Klub Wilkowyje MCK w Ty-
chach -Wilkowyjach, tel. 32 2272622, 
w godz.12.00 do 18.00, e-mail: klub.
mck@interia.pl 
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