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Na okładce: Kolacja dla głupca, spektakl Teatru Ateneum, XXXVIII Krośnieńskie Spot-
kania Teatralne, str.2 -1. VIII Zaduszki Muzyczne, piosenki Andrzeja Zauchy śpiewają wo-
kaliści Studia Piosenki Swing, 2. Recital autorski Alicji Tanew podczas Jesiennej Biesiady 
Poetyckiej 2016,  3. Wernisaż wystawy prac graficznych z 3. Spotkania z Grafiką Pogranicza 
Fot. J. Bryła, W. Turek

CROSCENA LAUREATEM HONOROWEJ NAGRODY LITERACKIEJ „ZŁOTE PIÓRO” 2010 PRZYZNANEJ PRZEZ ODDZIAŁ 
ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH W RZESZOWIE ZA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PROMOCJI KULTURY I LITERATURY.

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

MAREK PETRYKOWSKI

Listopadowy

Ponad specjalną bramą łączą się dwa światy
w jeden, by każdy doznał kodu dostępu.
Tutaj, gdzie jeszcze jest nisko,

tuż przy ziemi, najbardziej

lubię bezwonne chryzantemy
rozbarwione przed zimowym odlotem.

W alei stara brzoza niepokoiła się od rana,
ale jej sękate pokłony ustały w południe.

Tu, gdzie więdną korzenie i miasto wysycha
tylko sól nie zmieniła smaku.

Bóg jeszcze nie wysłał gołębi…
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W numerze: 

3. Witryna RCKP 
 Wystawy 
 Polecamy 
 Subiektywne spojrzenie na Inny 2016

Bogusław Słupczyński
 Jesienna Biesiada Poetycka
 XXXVIII Krośnieńskie Spotkania  
 Teatralne

Małgorzata Baranowska – Mika

13. Rozmaitości
 Życie z muzyką
  Andrzej Szypuła

14. Przeczytane

19.  Poezja

21. Podium

25. Kolekcjonerstwo
 O Krośnie w dawnych gazetach

27. BWA
 Walenty Wróblewski, Kamil Siczek  
 - malarstwo

28. Muzeum Podkarpackie
 W kręgu ikony Jerzego Wojtowicza
  Tomasz Pisarek

29. Piwnica PodCieniami
 Krośnieńskie spotkania  
 z podróżnikami
  Dorota Piwka

30. KBP
 Reportaż musi mieć fajną historię
  Monika Machowicz

31. Konkursy, festiwale

KULTURALNY BILET  
WOLONTARIUSZA

5 grudnia 2016 r. obchodzimy 
Międzynarodowy Dzień Wo-
lontariusza, ustanowiony przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ, aby 
uhonorować wszystkich ludzi 
dobrej woli, którzy poświęca-
ją swój czas i energię pracując 
na rzecz innych. Z tej okazji 62 
instytucje kultury z 12 miast za-
proszą do siebie Wolontariuszy 
w ramach I edycji Kulturalnego 
Biletu Wolontariusza. Na chęt-
nych czeka ponad 2000 propo-
zycji, wśród których znajdują się 
bilety na koncerty, przedstawie-
nia teatralne, wystawy, wstęp do 
muzeów. To pierwsza tego typu 
akcja w Polsce, stworzona spe-
cjalnie dla Wolontariuszy. Kul-
turalny Bilet Wolontariusza to 
projekt dedykowany wszystkim 
Wolontariuszom, zarówno tym 
działającym w ramach instytucji 
kultury, jak i angażującym się 
w innych obszarach. Jego celem 
jest zmiana wizerunku wolonta-
riusza poprzez stworzenie plat-
formy zaangażowanych instytu-
cji kultury, ma także wspomóc 
budowę i rozwój wolontariatu 
w instytucjach oraz zachęcić je 
do współpracy. Żeby się zareje-
strować wystarczy wypełnić for-
mularz i wybrać ofertę w zakład-
ce Rejestracja dla wolontariuszy. 
Jedna osoba może skorzystać 
z kilku ofert. Decyduje kolej-
ność zgłoszeń – liczba miejsc jest 
ograniczona.
www.nck.pl
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17 listopada – 31 grudnia
Wystawa prac graficznych z 3. Spotkania z Grafiką Pogranicza

Wystawa jest podsumowaniem warszta-
tów graficznych pod nazwą „3. Spotkanie 
z Grafiką Pogranicza”, które odbyły się 
w dniach od 15 do 18 września 2016 roku 
w Regionalnym Centrum Kultur Pogra-
nicza w Krośnie. Wzięły w nich udział 
dzieci, młodzież oraz dorośli z Polski 
i Słowacji. Zajęcia prowadzili artyści 
plastycy: Miroslav Capovčák z Prywat-
nej Artystycznej Szkoły Podstawowej 
w Michalovcach, Ján Šoltés z Artystycz-
nej Szkoły Podstawowej w Bardejovie 
i Joanna Topolska - Uliasz z Pracowni 
Grafiki Tradycyjnej RCKP w Krośnie. 
W tym roku tematem przewodnim war-
sztatów był portret. Spotkanie umożliwi-

ło wymianę doświadczeń w dziedzinie 
grafiki warsztatowej zwanej także tra-
dycyjną, która dysponuje szeroką gamą 
możliwości. Na wystawie można oglądać 
portrety i autoportrety (niekiedy z przy-
mrużeniem oka), w kilku technikach 
graficznych takich jak: kolograf, sucha 
igła, monotypia jak również cyjanotypii 
- techniki fotograficznej, którą przed-
stawił Paweł Matelowski. Na wystawie 
oprócz grafik „warsztatowych”, można 
zobaczyć także prace o różnorodnej te-
matyce i technikach w tym linoryty oraz 
linoryty barwne, prezentujące dorobek 
szkół, z których uczniowie wzięli udział 
we wrześniowych warsztatach.

Błażej Kmonk, tech. sucha igła, Pracownia Grafiki Tradycyjnej RCKP w Krośnie
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Ponad czterysta prac plastycznych na-
płynęło na tegoroczny Konkurs Plastyki 
Dzieci i Młodzieży Pogranicza „Kred-
ki”. W konkursie wzięły udział szkoły 
i ośrodki kultury z województwa podkar-
packiego. Nowością był udział uczniów 
prywatnych szkół artystycznych z Mi-
chalovec i Bardejova na Słowacji. Jury 
w składzie: Radosława Burdzy – sceno-
graf i Mirosław Szudy - grafik, zakwa-
lifikowało do wystawy pokonkursowej 
70 prac i nagrodziło 20 autorów, których 
prace prezentowały wysoki poziom ar-
tystyczny różnorodność technik wyko-
nania, bogatą wyobraźnię uczestników. 
Wśród nagrodzonych znaleźli się wycho-
wankowie Pracowni Grafiki Tradycyjnej 

21 listopada – 31 grudnia
Kredki – pokonkursowa wystawa plastyki dzieci i młodzieży po-
granicza

i Otwartej Pracowni Regionalnego Cen-
trum Kultur Pogranicza w Krośnie. 

NAGRODZENI
Michał Lubecki - SP Nr 1 Brzozów
Weronika Guzek, Małgorzata Bęben, Ka-
rolina Pyzia, - Miejski Zespół Szkół Nr 
4 Krosno
Aleksandra Kostecka, Filip Buryło, Mar-
cel Hlades - Centrum Kulturalne Prze-
myśl
Michał Zając - Zespół Szkół w Lubatów-
ce
Sebastian Węgrzynowski - Zespół Szkół 
w Chorkówce
Anna Baran - Otwarta Pracownia RCKP 
Krosno

MARCEL MEDZIBRYCKY, Prywatna Szkoła Plastyczna w Michalovcach - Słowacja
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Julia Kwilosz - Szkoła Podstawowa Nr 1 
Jasło
Zuzanna Pudełko, Karina Pudełko, Julia 
Pilecka, Aleksandra Kociuba - Pracownia 
Grafiki Tradycyjnej RCKP Krosno
Barbara Balazova, Sarah Kovacova, 
Marcel Medzibrycky, Branko Sirak -Su-

kromna Zakladna Umelecka Skola Mi-
chalovce
Daria Kapsdorferova - Zakladna Umele-
cka Skola Bardejov

opr. ab

27 listopada, 18.00
X Koncert Andrzejkowy – Małgośka 
i inne piosenki z lat 70-tych
Wykonawcy: Dominika Farbaniec, 
Aleksandra Leśniak, Anna Wołczańska, 
Jerzy Krupa, Krzysztof Zajdel, Zespół 
instrumentalny, Chór mieszany OSM II 
st. pod dyrekcją Renaty Zajdel, Orkie-
stra smyczkowa OSM II st. pod dyrekcja 
Magdaleny Sokołowskiej - Faryj

27 listopada, 10.00
IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towa-
rzyskiego o ,,Puchar Prezydenta Krosna 
2016”
Hala Sportowa, ul. Bursaki 29

28 listopada, 19.00
Gala najpiękniejszych arii operetkowych 
w wykonaniu artystów Narodowego Tea-
tru i Baletu z Odessy

29 listopada, 19.00
„Punkt widzenia” – recital Ireny Santor
Pierwsza Dama Polskiej Piosenki, nagra-
ła ponad tysiąc piosenek, z których wiele 
stało się niezapomnianymi przebojami. 
W programie znane i lubiane przeboje 
artystki, piosenki z okrytej platyną płyty 
„Kręci mnie ten świat” oraz najnowszej 
płyty „Punkt widzenia”
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4 grudnia, 10.00
Krośnieńskie Spotkania Młodych Kon-
struktorów czyli rodzinne układanie 
konstrukcji z klocków, prezentacja 
osiągnięć szkolnych kół robotyki, sto-
iska z grami, klockami i modelami, 
programowanie robota mBot, rodzinna 
kawiarenka DE SER, unikatowe kon-
strukcje z prywatnych kolekcji, modele 
redukcyjne, drony, symulator, bolid, pre-
zentacja robotów, modelowanie zabyt-
kowej wieży, prezentacja drukarek 3D, 
składanie origami

10 grudnia, 17.00, 19.00
Kabaret Ani Mru Mru w programie 
„Ostatnie takie trio”

12 – 16 grudnia, 17.00
XXII Przegląd Młodzieżowych Wieczo-
rów Rozrywkowych,,Blaga” 
 
17 grudnia 
Spotkanie twórców pogranicza przy 
świątecznym stole

18 grudnia, 9.00 – 16.00
Kiermasz świąteczny
Koncert świąteczny – SKDiM ,,Dyso-
nans”, godz. 12.00
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Zacząć trzeba od tego, że „Inny” Festi-
wal Teatrów Młodzieżowych w Krośnie 
jest przeglądem nie tylko spektakli, ale 
także przeglądem metod, kierunków, 
sposobów i trendów sztuki instruktor-
skiej. To nie jest tak, że oto oglądamy 
serię zjawisk młodzieżowej ekspre-
sji, prezentację przejawów społecznej, 
obyczajowej i artystycznej wrażliwo-
ści. Nie, oglądamy emanację myśli in-
struktorskich. To wartościowe zjawisko, 
chociaż mało się o tym mówi. Pokuszę 
się nawet o określenie, że przeważnie 
mamy do czynienia z rodzajem hipo-
kryzji, która mówi, że to wszystko, ten 
teatr, wynika z potrzeb i wrażliwości 
młodzieży. Guzik prawda!
Przede wszystkim instruktor, który, pro-
wadzi pogłębioną pracę wychowawczą, 
edukacyjną pełni rolę przewodnika! Tak 
naprawdę, my jako widzowie, oceniamy 
właśnie jego pracę.
Młodzież jest, w sensie edukacyjnym, 
podmiotem tej pracy. W sensie arty-
stycznym, instruktor. Nic nowego chy-
ba nie stwierdzam tym wywodem, ale 
chcę nazwać rzeczy po imieniu. Zresztą 
bardzo wyraźnie widać to na omówie-
niach podczas samego przeglądu. Bar-
dzo znamienne jest to, że instruktorzy 
niejako chowają się za młodzież, dają im 
pierwszeństwo, ośmielają do wypowie-
dzi. Sami pozostają skromnie niejako 
„w cieniu”.
Ta „pedagogiczna hipokryzja” przenosi 
się też na komisję - jury, które czasami 
bywa też „pedagogicznie” zachwyco-
ne byle czym w wykonaniu młodzieży. 
Jury jest już i tak zadowolone, że w ogó-
le młodzieży chce się uczestniczyć w te-
atralnej pracy, zamiast wyginać się na 

SUBIEKTYWNE SPOJRZENIE NA „INNY” 2016

przykład w zumbie, co przecież wypeł-
nia w wielu ośrodkach kanon edukacji 
artystycznej.
Dlatego postulowałbym, aby w kolej-
nych „INNYCH”, poświęcić więcej 
uwagi instruktorom, bo ten festiwal 
wygrywa przede wszystkim instruktor! 
Chcę podkreślić, że moja refleksja nie 
jest w żadnym stopniu krytyką tego co 
było na dotychczasowych festiwalach, 
ale raczej rzuceniem wyzwania do we-
ryfikacji przyzwyczajeń i kanonów, bo 
„INNY” musi się przecież rozwijać.
Symptomatyczne jest to, że niektóre te-
atry i spektakle młodzieżowe są niemal 
profesjonalne i można by je pokazywać 
na tzw. zawodowych scenach. Takim te-
atrem jest Teatr Satyry „Zielona mrówa” 
z Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie 
ze spektaklem „Podglądanie rodaków, 
czyli na Zapupiu Dalekim”. Pełna arty-
stycznego smaku i wykonawczej wirtu-
ozerii narracja na motywach twórczości 
Ludwika Jerzego Kerna. Ten spektakl, 
to klasyczny przykład, że należy inwe-
stować w dobrych instruktorów, peda-
gogów teatru, reżyserów - pedagogów. 
Reżyserem tego spektaklu jest Robert 
Kaczorowski.
Spektaklami, które także ujęły mnie 
w sposób szczególny były: „Wnętrze” 
w reżyserii Katarzyny Marjasiewicz, 
Teatru „Puk Puk” i „Topola” w reżyse-
rii Oleny Milewskiej, Teatru „Zaczaro-
wana Szkatułka” ze Lwowa. To teatry, 
można powiedzieć z tradycjami, to pew-
na życiowa konsekwencja ich twórczyń. 
W ich przypadku mogę nawet pokusić 
się o stwierdzenie, że chociaż w jakiejś 
realizacji pomylą się lekko, chybią celu, 
to im akurat wolno. A tak! Dlaczego? Bo 
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ich punkt wyjściowy do realizacji spek-
taklu już i tak jest wysoko usytuowany. 
Oczywiście w sposób uprawniony do-
tychczasowymi doświadczeniami.
Katarzyna Marjasiewicz w spektaklu 
„Wnętrze” próbuje mówić o sprawach 
(i w sposób), które są coraz mniej zrozu-
miałe. Odwołuje się do świata pamięci, 
przeszłości, rodziny, uczuć, wspomnień, 
czyli niby do tematów uniwersalnych. 
Teatralna „korespondencja z wnętrzem” 
starej szafy jest dla współczesnych coraz 
mniej uchwytna. Wymaga szczególnej 
wrażliwości i posiadania pewnych do-
świadczeń. Ktoś z widzów powiedział: 
„łezka się w oku kręci”. To najbardziej 
prawdziwa recenzja tego spektaklu. 
Zresztą widza dorosłego.
Olena Milewska od jakiegoś czasu do-
skonali swoją grupę w dziedzinie teatru 
cieni. „Topola” to spektakl na motywach 
wiersza Tarasa Szewczenki i odwołują-
cy się do wojny toczącej się obecnie na 
wschodzie Ukrainy. Prostymi środka-
mi, za pomocą dyscypliny wykonawczej 
i dobrej techniki, reżyserka niejako pod-
prowadza nas pod poczucie straty, bólu, 
żalu, ale i nadziei. Spektakl plakatowo-
-poetycki, spektakl teatru wojennego, 
ale bez przesady. Wszystko bardzo au-
tentyczne, dziecięce i ukraińskie.

Teatr „Ergo” z Gorlickiego Centrum Kul-
tury za spektakl „Pass” otrzymał w tym 
roku nagrodę specjalną, która miała też 
niejako otworzyć ponownie otwarte już 
kiedyś drzwi dla gatunku teatru tańca.
„Ergo” to spora grupa młodzieży nieźle 
się poruszającej, zdeterminowanej i wy-
ćwiczonej. Do stworzenia przemyślanej 
i prawdziwej (od siebie) wypowiedzi 
teatralnej jeszcze sporo temu teatrowi 
pozostało. Dobry początek warsztatowy 
już jest, dzięki pracy Jakuba Kruczka 
absolwenta bytomskiego Wydziału Tea-
tru Tańca PWST w Krakowie. Nie wiem 
jak wygląda dokładnie specyfika pracy 
tej grupy, ale najwyraźniej potrzebna 
tu jest decyzja co do lidera, a co za tym 
idzie, co do kierunku dalszej pracy.
Przy tej okazji zastanawiałem się co 
się stało ze znakomitym Teatrem Tańca 
„ES” z Lublina, który wielokrotnie goś-
cił w Krośnie? Dobrze byłoby, żeby ten 
teatr powrócił, bo jeszcze wiele mogli-
byśmy się nauczyć.
I może jeszcze na koniec...Myślę, że 
widz, w gruncie rzeczy, potrzebuje nie 
samych spektakli teatralnych, ale zja-
wisk. To chyba coś więcej?

Bogusław Słupczyński

Recitalem autorskim Alicji Tanew z poe-
zją w tle pt. „Szkice na wietrze” rozpo-
częła się tegoroczna Jesienna Biesiada 
Poetycka w Regionalnym Centrum Kul-
tur Pogranicza. Poetka i kompozytorka 
debiutowała w Studenckim Kabarecie 
Piosenki „Sowizdrzał” w Krakowie. 
Śpiewa piosenki, do których sama pi-
sze teksty i muzykę. Jest wielokrotną 

finalistką Międzynarodowego Festiwalu 
Bardów w Warszawie, jej wiersze zna-
leźć można w wielu antologiach i czaso-
pismach poetyckich. Program artystycz-
ny zaprezentowany w jesiennej scenerii 
przy świecach przyjęty został przez ze-
branych bardzo pozytywnie.
Kolejnym punktem Biesiady była pre-
zentacja grupy poetyckiej „Niektórzy”. 

JESIENNA BIESIADA POETYCKA
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Działa ona pod kierunkiem Małgorzaty 
Jasiewicz w Krośnieńskiej Bibliotece 
Publicznej od 2015 roku i uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu Krosna 
i powiatu. Młodzież dwa razy w miesią-
cu spotyka się w Saloniku Artystycznym 
KBP, by prezentować swoją twórczość, 
rozmawiać o swoich fascynacjach lite-
rackich oraz wydarzeniach kulturalnych, 
oglądać spektakle teatralne. Biesiada 
Poetycka stała się znakomitą okazją, by 
„Niektórzy” przeczytali swoje wiersze 
na forum twórców i miłośników liryki. 
Młodzi poeci wysłuchali też refleksji 

i komentarzy, odnoszących się do zapre-
zentowanych tekstów, jakie skierowali 
do nich starsi koledzy „po piórze”.
„Niektórzy” to: Bernard Chrunik, Alek-
sandra Czapor, Paweł Kusiak, Marlena 
Niemiec, Zofia Przyprawa, Maria Rad-
kowska, Julia Walczak i Aleksandra 
Zajdel. Na koniec spotkania można było 
wysłuchać wierszy z ostatnio wydanych 
tomików członków Klubu Literackie-
go RCKP działającego pod kierunkiem 
Anny Jakubik. 

WaT

„…teatr może być doświadczeniem mi-
stycznym – przedstawiamy tu coś, co jest 
zazwyczaj niewidoczne, napięcia mię-
dzyludzkie i skutki decyzji, a i przepływ 
energii pomiędzy widzami a aktorami 
też jest z pogranicza wiedzy tajemnej…” 
 Peter Brook
I, jak wynika z doświadczeń jesiennej 
edycji XXXVIII Krośnieńskich Spotkań 
Teatralnych, ta więź sceny z widownią, 
tak trudna do nazwania i zdefiniowania, 
jest wręcz namacalna. Zaduma, spon-
taniczny wybuch śmiechu, strach – we 
wszystkich odcieniach, ale zawsze spot-
kanie widza z aktorem jest zdarzeniem 
wyjątkowym.
Spotkania Teatralne rozpoczęliśmy z lek-
kim przymrużeniem oka, bowiem histo-
ria braci planujących odejście „ukocha-
nej mamusi” ma charakter słodko - kwaś-
ny, z pogranicza komedii i psychodramy. 
PÓŁ NA PÓŁ w tytule spektaklu jest bar-
dzo mylące. Przedstawienie duetu Piotr 
Szwedes i Piotr Polk nie było absolutnie 
„na pół gwizdka”, ale był to kompletny, 

świetnie zagrany i wymyślony spektakl. 
Bez zbędnych ozdobników, chwytów, 
gagów. Obydwaj aktorzy balansowali na 
cienkiej granicy przerysowań, ale nigdy 
jej nie przekraczając. Cała śmieszność 
sytuacji, krok po kroku obnażała dramat 
hipokryzji, lęków, niemożności wydoby-
cia się z zaklętych kręgów urazy, uprze-
dzeń i pretensji.
Prosta historia? Nie do końca. Dwóch 
przyrodnich braci - uwikłanych w ro-
dzinnych relacjach, skomplikowanym 
stosunku do matki, gdzie nienawiść za-
prawiona jest pokorą, a bunt blednie 
w zderzeniu z koniecznością faktycznego 
działania - odkrywa - warstwa po war-
stwie - jak mało wiedzą o sobie i jak bar-
dzo, mimo wszystko są sobie bliscy. Daje 
to spektaklowi jakość niezwykle trudną 
do uzyskania, kiedy na scenie mamy 
duet aktorski, którego nie wspomagają 
ani drugoplanowe postaci, ani rozbudo-
wana scenografia, ani sceny zbiorowe. 
Ten spektakl nie jest komedyjką - jedną 
z wielu. To „kawał dobrej teatralnej robo-

XXXVIII KROŚNIENSKIE SPOTKANIA TEATRALNE
– NAMACALNA WIĘŹ SCENY Z WIDOWNIĄ
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ty” - z bardzo dobrymi kreacjami, świet-
ną reżyserią i pomysłem na stworzenie 
wymownej przestrzeni scenicznej. A na 
koniec, kiedy już umilkły brawa, przy-
szło na powtórzyć za Nikołajem Wasile-
wiczem Gogolem I z kogo się śmiejecie? 
Z samych siebie się śmiejecie!

Potem publiczność mogła się zmierzyć 
ze spektaklem znakomitym, acz bardzo 
trudnym, wielowarstwowym, niejed-
noznacznym. Cała twórczość Tadeusza 
Różewicza wymaga od widza/czytelnika 
tak zwanej kultury czyli wiedzy huma-
nistycznej, która pozwala śledzić tro-
py literackie, cytaty, dowcipy i drobne 
złośliwości. Laurenty - oś i bohater NA 
CZWORAKACH - jest tego wszystkiego 
esencją. Ni to wieszcz, ni to kabotyn. Ni 
to mędrzec, ni to błazen. Czy jest wszyst-
kim po trochu? To taka wymarzona rola 
dla Jerzego Stuhra. Odkąd sięgamy pa-
mięcią jego sceniczne kreacje nosiły to 
znamię niejednoznaczności. W pamięt-
nych „Dziadach” w reżyserii Konrada 
Swinarskiego Belzebub Jerzego Stuhra 
był przeciwwagą Konrada, jego ciemną 
stroną. Bez niego Konrad nie mógłby ist-
nieć. Zapasy duetu Trela – Stuhr definio-
wały nową formułę dla bohatera roman-
tycznego, ściągając go z piedestałów, 
a równocześnie strojąc w barwy greckich 
tragedii. Inną absolutnie wybitną kreacją 
był Wierchowieński w „Biesach” Fiodo-
ra Dostojewskiego, których adaptacji do-
konał Albert Camus, a na scenę Starego 
Teatru przeniósł Andrzej Wajda. Przypra-
wiał o dreszcze – był nieśmiały, potulny, 
zagubiony, błagający, aby w mgnieniu 
oka wybuchnąć, stać się samym złem, 
demiurgiem potępienia. Ta sekwencja 
postaci przywodzi na pamięć jeszcze 
jeden spektakl – również w reżyserii 

Andrzeja Wajdy, i również był to Dosto-
jewski – to Porfiry w „Zbrodni i karze”. 
Pozornie łagodny, pozornie nieświado-
my, pozornie powolny – zdolny jednak 
uderzyć ze skutecznością kobry. I w tę 
właśnie gamę wpisuje się Laurenty – ab-
solutnie niejednoznaczny. Mędrzec, któ-
ry na użytek maluczkich zakłada maskę 
błazna? Kabotyn, śmiertelnie przerażony, 
że wreszcie ktoś to jego kabotyństwo 
zdemaskuje? Błazen, który wie wszystko 
i wszystko przewidział, wymyślił, zapla-
nował? Kim jest? Wszystkim po trochu, 
w całej złożoności tej postaci i całego 
spektaklu, w którym wszystko pozornie 
zmierza do definicji, aby na koniec zu-
pełnie jej zaprzeczyć.

Poetyka Teatru Montownia, ich pomysł 
na teatr albo się lubi i rozumie, albo nie. 
To wyjątkowy język teatru. Przedstawie-
nie CALINECZKA DLA DOROSŁYCH 
było tak piękne, tak spójne, tak mądrze 
wymyślone i wysmakowane, że widzo-
wie ulegli jego czarowi – zupełnie. Ten 
pomysł na Calineczkę nieodparcie przy-
wodzi na pamięć obrazy niemieckiego 
ekspresjonizmu początku XX wieku. 
Ekspresjonizm istnieje od zawsze wszę-
dzie tam, gdzie racjonalny i klasyczny 
ton dzieła zastąpiony zostaje przez eu-
foryczną iluminację twórczą, gdzie chęć 
akademickiego przedstawienia świata 
ustępuje miejsca środkom artystycz-
nym, które mają na celu nadanie dziełu 
odpowiedniego wyrazu.Tyle definicja, 
która niezwykle precyzyjnie nazywa 
to, co zobaczyliśmy na scenie. Twarze 
i postaci rodem z obrazów Fritza Langa 
i Friedricha Murnau. Niczym w „Gabi-
necie dr Caligari” białe, pełne ekspresji, 
wyłaniają się z czerni kostiumu i deko-
racji, a każdy akcent koloru uderza ni-
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czym krzyk. I byłoby strasznie, gdyby 
nie przymrużenie oka, wygłup i dowcip, 
które pozwalają cieszyć się przedstawie-
niem, podążać za narracją i zapatrzeć się 
w piękno sceny. Ekspresjonizm był dzie-
ckiem wojny i czasów pełnych okrucień-
stwa. Jego środki wyrazu były adekwatne 
do tej poetyki. Wyrazistość obrazu była 
okrutna, straszna i pełna zła. W pewnym 
momencie nawet takie czytanie i inter-
pretacja baśni stało się modą. Powstały 
całe tomy dzieł śledzących archetypy, 
lęki i psychozy w opowieściach braci 
Grimm czy Andersena. Zaczęło wręcz 
wiać nudą z tego trendu nachalnych para-
lel i analiz. „Calineczka dla dorosłych”, 
którą zobaczyliśmy na XXXVIII KST, 
czerpiąc z ekspresjonistycznych źródeł, 
ale zmiękczając je bardzo inteligentnym 
humorem, stała się dziełem wyjątkowym, 
i nawet jak na Montownię niezwykle 
mądrym i spójnym. Spektakl był świet-

ny. Po prostu świetny. Brawo dla Teatru 
Montownia! Brawo dla młodego zespołu 
Teatru Papahema!

KOLACJA DLA GŁUPCA! Udało się! 
Po pięciu latach starań nareszcie „Kola-
cja dla głupca” zagościła na scenie Kroś-
nieńskich Spotkań Teatralnych. Spektakl 
w warszawskim Teatrze Ateneum gra-
ny jest już od 15 lat. Piotr Fronczewski 
i Krzysztof Tyniec setki razy bawili wi-
downię, która szukała miejsc gdzie się 
dało (na parapetach, schodkach, krze-
sełkach dostawianych w każdym miej-
scu oprócz sceny – podobnie zresztą jak 
u nas). Autorem „Kolacji dla głupca” jest 
francuski reżyser, scenarzysta i produ-
cent Francis Veber. Światowa premiera 
komedii odbyła się w 1993 roku w Pary-
żu, a sztuka od razu stała się hitem. Dziś 
setki teatrów na świecie ją wystawiają, 
a w 1998 Veber zrobił film na podstawie 

Kolacja dla głupca, Teatr Ateneum
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tego tekstu, który został obsypany nagro-
dami. W głównych bohaterów wcielili się 
Krzysztof Tyniec jako Francois Pignon 
i Piotr Fronczewski jako Pierre Brochant. 
Brochant, to bogaty wydawca, człowiek 
sukcesu, któremu wszystko przychodzi 
łatwo. Zwłaszcza naigrywanie się z tych, 
których uważa za nieudaczników. We 
wtorkowe wieczory Pierre ze swoimi 
kolegami urządza tytułowe „kolacje dla 
głupca” - konkursy, na które każdy z nich 
musi przyprowadzić wyjątkowego nie-
udacznika. Kiedy Pierre poznaje Francois 
Pignona - mało rozgarniętego księgowe-
go z ministerstwa finansów, wydaje mu 
się, że wygraną na kolejnej kolacji ma już 
w kieszeni. Lecz życie pełne jest niespo-
dzianek… Sam tekst nie jest najwyższych 
lotów, i raczej możemy go umiejscowić 
bliżej farsy niż komedii. Spektakl nato-
miast jest komedią, i to znakomitą. 

Oklaskiwaliśmy na scenie Krośnieńskich 
Spotkań Teatralnych artystę, którego, 
zgodnym chórem – a to rzadkość – hołubi 
i krytyka, i publiczność. W spektaklu NIE 
STRÓJ ZDOBI NIEBOSZCZYKA prze-
dziwną postać stworzył aktor teatralny, 
filmowy i telewizyjny, reżyser teatralny 
i pedagog – Jan Peszek. Jedna z najwięk-
szych indywidualności sceny polskiej. 
Artysta, którego wyrazistość i sposób 
pojmowania języka teatru wywarł ogrom-
ny wpływ na warsztat i pojmowanie in-
terpretacji scenicznej. To taki teatralny 
niespokojny duch. Po studiach trafił do 
Wrocławia, potem do Łodzi i Poznania, 
wrócił do Krakowa. Gościnnie zawędro-
wał nawet do Japonii z „Sanatorium pod 
klepsydrą” Bruno Schulza, gdzie spektakl 
przyjęto entuzjastycznie. Grał na sce-
nie Teatru Wielkiego Opery Narodowej 
w spektaklach Mariusza Trelińskiego. 

Współpracował z Andrzejem Wajdą, Je-
rzym Jarockim, Jerzym Grzegorzewskim, 
Mikołajem Grabowskim, Krystianem 
Lupą. Dwa lata temu świętował 70 uro-
dziny, i jak sam dowcipnie wyliczył sobie, 
rocznice składają się na lat ponad 300. 
70 lat życia, 50 lat pracy artystycznej/
okołoteatralnej, 30 lat pracy pedagogicz-
nej i 45 lat małżeństwa. Ale to nie wszyst-
ko - do ważnych rocznic Peszek dodaje 
też lata grania sztuk Bogusława Schaef-
fera, którego uznaje za swojego mistrza: 
40-lecie „Kwartetu”, 38-lecie „Scenariu-
sza dla nieistniejącego, lecz możliwego 
aktora instrumentalnego” i 27-lecie „Sce-
nariusza dla trzech aktorów”.
Na IX KST, w 1986 r., zaproszono 
„Kwartet dla 4 aktorów”, a kilka lat póź-
niej – na XII KST „Scenariusz dla 3 akto-
rów”. Na XXXVI KST widzieliśmy „Po-
jedynek”, gdzie na jednej scenie wystąpił 
z synem Błażejem. W tym roku w spek-
taklu „Nie strój zdobi nieboszczyka”, na 
naszej scenie Błażeja zastąpił Krzysztof 
Stawowy, a partnerowała im Katarzyna 
Krzanowska, krośnianka z urodzenia, 
krakowianka z wyboru, aktorka Narodo-
wego Starego Teatru.

KRASNOLUDKI SĄ NA ŚWIECIE. 
I nie ma powodu, aby nie dać wiary sa-
mej Marii Konopnickiej, tym bardziej, 
że najmłodsi widzowie XXXVIII KST 
krasnoludki owe w niedzielę zobaczyli, 
oklaskiwali, a nawet z nimi rozmawiali.
Adaptacji liczącej ponad 120 baśni pod-
jęła się Martyna Lachman. Oryginał 
z bosonogą Sierotką Marysią, z całym 
entourage „niebożąt”, „a przyczyńcież 
i bronę”, „Laboga” i tak dalej – czytany 
i jednocześnie objaśniany jest dla dzieci 
dostępny – gorzej byłoby ten sam tekst 
podawać ze sceny. Stąd w spektaklu Ba-
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gateli pastereczka jest raczej małym pi-
ratem niż zagubiona dzieweczką, i ma 
odwagę wyruszyć w podróż na poszu-
kiwanie swego losu. Stado gąsek towa-
rzyszy jej i przeszkadza - i teatralnie jest 
„smaczkiem”, bo tak wymyślonej i świet-
nie zagranej grupy scenicznej dawno nie 
widzieliśmy.
Na scenie oglądamy współczesny świat, 
z dziwnym lasem, gdzie jest coraz mniej 
zwierząt, Królowa nie pamięta swego 
imienia, a krasnoludki tracą nadzieję, że 
jeszcze ktokolwiek w nie uwierzy. Nie-
odmiennie na spektaklach rodzinnych 
sprawdza się zabieg nawiązywania bez-
pośredniego kontaktu z publicznością – 
pytania zadawane dzieciom zawsze wy-
wołują żywiołową reakcję, chętnych do 
pomocy jest wielu, a odbiór przedstawie-
nia staje się z każdą chwilą coraz bardziej 
intensywny. Spektakl „O krasnoludkach, 
gąskach i sierotce Marysi” ponownie 
potwierdził jak fantastyczną wyobraźnię 
mają dzieci. Dla nich było oczywiste, że 
prawie pusta scena ze zwisającymi gru-

bymi linami to las, że łatka na brzuszku 
lisa to miejsce gdzie Królowa odzyskała 
gąski, że dzwoneczki Marysi to jej pa-
miątki rodzinnego domu. 
Wielką zaletą spektaklu jest muzyka, wy-
konywana „na żywo”, dyskretnie towa-
rzysząca zmianie nastrojów, ilustrująca 
wygłupy krasnoludków i poszukiwania 
Marysi.
Spektakl Teatru Bagatela jest pełen umia-
ru, odwołuje się do wyobraźni, a zarazem 
bawi, zaskakuje, ogląda się go z przyjem-
nością, cieszy ucho i oko, a widz – na-
wet ten najmłodszy – jest potraktowany 
z najwyższym szacunkiem.

Edycję jesienną XXXVIII Krośnieńskich 
Spotkań Teatralnych zakończył spektakl 
WZIOŁOWSTĄPIENIE Teatru Wier-
szalin, o którym pisaliśmy w poprzednim 
numerze Crosceny (147). Teatr bowiem 
świętuje w tym roku swoje 25 – lecie.

Małgorzata Baranowska-Mika
fot. W. Turek

Wziołowstąpienie, Teatr Wierszalin
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23 października br., w pełnej historycz-
nych obrazów sali Muzeum Podkarpa-
ckiego w Krośnie, z zabytkowym forte-
pianem marki Pleyel z czasów F. Cho-
pina, miał miejsce niezwykły koncert 
z udziałem Anny Szałygi-Kuźmy. Po-
płynęły wspomnienia artystki z dawne-
go, rodzinnego Dobromila, a także z jej 
barwnego życia koncertowego, pełne 
anegdot i refleksji, myśli o sztuce i ży-
ciu. Bo nie zawsze łatwo pogodzić te 
dwie sfery. Annie Szałydze-Kuźmie to 
się udało. W świetnej akustyce niosły 
się czarowne dźwięki najpiękniejszych 
arii i pieśni w znakomitym wykonaniu 
bohaterki wieczoru, w archiwalnych na-
graniach: „Słowika” A. Alabiewa, arii 
Królowej Nocy z „Czarodziejskiego fle-
tu” W.A. Mozarta, arii Adeli z „Zemsty 
nietoperza” J. Straussa.
Dopełnieniem wspomnień i wykonań ar-
tystki były fotografie Anny Szałygi-Kuź-
my z najpiękniejszych jej ról scenicznych 

oraz artystyczne prezentacje jej uczniów, 
obecnie już absolwentów wyższych 
uczelni muzycznych, artystów i pedago-
gów. W partiach solowych wystąpili: Ja-
dwiga Kot – sopran koloraturowy, Anna 
Skiba - sopran liryczno-koloraturowy, 
Krzysztof Zajdel – tenor. 
O artystycznych, pedagogicznych i na-
ukowych dokonaniach Anny Szałygi - 
Kuźmy mówił Jacek Ścibor z Wydziału 
Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
podkreślając ogromne zaangażowanie 
artystki w rozwój polskiej kultury mu-
zycznej, by wspomnieć przygotowanie 
i realizację śpiewogry „Pielgrzym z Do-
bromila” W. Lessla do słów ks. Izabeli 
Czartoryskiej, prezentowanej wielokrot-
nie w kraju i za granicą, m.in. trzykrot-
nie w Zamku Królewskim w Warszawie. 
 Organizatorem koncertu było Krośnień-
skie Towarzystwo Muzyczne w osobie 
Małgorzaty Busz - Perkins.

Andrzej Szypuła

ŻYCIE Z MUZYKĄ

Na zdj. Anna Szałyga-Kuźma i Andrzej Szypuła, fot. archiwum Muzeum Podkarpackiego
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Przemysław Piotr Kłosowicz ur. w 1987 
roku pochodzi z gminy Jedlicze. Ukoń-
czył pedagogikę społeczno – opiekuńczą 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Miesz-
ka i pracuje w Krakowie. „Zdobywcy od-
dechu” to jego debiut literacki. Książka 
jest zapisem fragmentów życia i refleksji 
trzech mężczyzn, mieszkańców Krako-
wa, których łączy coś więcej niż wspól-
na podróż. Wiktor, Piotr i Zbigniew, są 
w różnym wieku, ale każdy z nich czuje, 
że czegoś brakuje w jego życiu, odczu-
wają pewnego rodzaju pustkę. Zauwa-
żają również, że nie mają większego 
wpływu na to, co się im przytrafia. Ich 
marzenia brutalnie zderzają się z szarą 
i bezwzględną rzeczywistością.
Wydawnictwo: Novae Res, Gdynia 2016

Jednym z odcieniów życia naszego wiej-
skiego jest myślistwo. Zamiłowanie do 
niego jest tak starém jak dzieje ludzkie 
i stawało się niekiedy powołaniem dla ca-
łych epok i dla całych warstw społeczeń-
stwa; ztąd téż łączą się z życiem myśliwe-
go tradycye i obyczaje narodu, zostając 
w bezpośrednim związku z całym odde-
chem i życiem miejscowej natury.
Przechowanie tych zwyczajów jest zada-
niem Roku myśliwca;  wszakże, gdy jéj 
oderwanie od głosów i widoków natury i od 
kolejnych zmian w przeciągu roku zrozu-
mieć nie można, połączyłem tradycye my-
śliwego z Zégarem niebieskim z Głosami 
i widokami natury, oznaczając jak w każ-
dym miesiącu gwiazdy stoją (...) i jakie się 
w każdym miesiącu polowanie godzi. (frag-
ment wstępu w oryginalnej pisowni).
Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szko-
ły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie,  
reprint
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DAWIDA RYLL

Jesienne refleksje

Onieśmiela mnie
ta jesienna wrażliwość liści
- żółkną czerwienieją bledną
w barwnym klimacie uczuć
bogactwo bez przepychu

Ktoś miał naprawdę
dobry gust
- kolorami odsłonił
cząstkę duszy świata
i temu co trwałe
nadał lekkość
nietrwałością doznań

ZDZISŁAW TENETA

Kryształ

Kupiłaś
kryształ
wesoły – grający durowo
w promieniach słońca
jak twoje oczy
kiedy
kochasz

Nalałaś wino
ciężkie czerwone wino
zaburzyłaś
melodię kryształu
jak czarodziejski Chopin
wskrzesiłaś molowe mazurki

Patrz
jak subtelnie drga
promień
czerwony promień
cierpienia

ANTONI KUREK

Starość

Gdy już przyjdzie starość życiem uświę-
cona
i brzemienna w troski, niepokoje, smutki
nie zawsze jest szczęsna i błogosławiona
podobna jak żywot człowieka tak krótki.

To nic, że dość często smutek w sercu 
gości
że czasem to serce tęskni udręczone
za tym co minęło i śniło w młodości
przypomni marzenia nigdy nie spełnione.

Czasem i w starości płynie Zycie znośnie
i dobrze by było przeżyć tak do zgonu
lecz czasem coś w sercu zawoła żałośnie
jakby łkało echo pękniętego dzwonu.

JÓZEF JANOWSKI

Obcy mężczyzna

Oczy stare,
grzbiet nie na prośbę przygarbiony,
ręce w sobie uniesione,
posłane w kamień węgielny
z którego jest człowiek – ornat.

Takiemu drzwi nie otworzą
za gładki,
bez miejsca na ziemi,
można go przywiązać do drzewa,
rzucić w śmieci.

Grabarz wie najlepiej,
obcy nie jest darem.
Zostanie po nim kalafonii proch,
fuga za chlebem,
na łopacie rdza i pogrzeb chwastów.
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 opr. W. Turek

HALINA KUREK

Impresja jesienna

To było w dniu
kiedy klucz żurawi ciągnął
z krzykiem na Południe –
prosto w słońce
w odwiecznie zakodowanym kierunku.

My,
więźniowie Ziemi
zabiegający o tak krótkie na niej trwanie
przymuszeni za miedziaki –

naginamy ciała
ćwiczymy umysły
wchodzimy w związki
taszczymy dobra
wyrzucamy śmieci

i jeszcze nie wiemy…
że szum ulicy to nasz klangor ku wolności

DOROTA JAWORSKA

* * * 

Nauczyłeś mnie samotności
Choć na dwoje stół
Jeden
Życie na dwoje
Jedno
Wszystko
Wspólne
Nasze
A tylko samotność
Jest wyłącznie moja

nauczyłeś mnie
Samotności
Zawsze byłam 
Zdolną uczennicą

ZDZISŁAWA GÓRSKA

To nie jesień

To nie jesień – to ja
zmartwiałym drzewem
pełnym niepokoju
stoję
przed drzwiami jutra

To nie jesień – to ja
szukam radosnej
ścieżki
aby przejść przez
dzień

To nie ja – to jesień
rozrzuciła lipowe serca
niezauważone
Nierozważni depczą uczucia
w nieczułych butach

BOGUSŁAWA MICHALAK-TRYBUS

Moim dzieciom

Na rozstajnej drodze
kobieta skulona starością
wybija rytm kosturem
pacierz odmawia bezgłośnie
i liczy lata

Obok niej starzec
siwa skroń złapała promień słońca
krople rosy
osiadły na brwi krańcu
zadumany

Otuleni wiatrem
zbierają paciorki
rozsypanych wspomnień
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5 listopada 2016 dwie grupy Zespołu Ta-
necznego KLEKS z Regionalnego Cen-
trum Kultur Pogranicza w Krośnie za-
prezentowały się podczas „Dance Oscars 
2016” World Open Competition w Kę-
dzierzynie Kożlu. Grupa II wytańczyła 
Nagrodę Specjalną, natomiast Wiktor 
Łacek z grupy I został Osobowością Ta-
necznych Oskarów 2016 i został zapro-
szony na zajęcia i warsztaty dydaktyczne 
podczas XII edycji Międzynarodowej 
Letniej Szkoły Tańca Współczesnego 
w Koszęcinie.
Już kolejnego dnia KLEKS uczestni-
czył w VI Ogólnopolskim Turnieju Tań-
ca “Gwiazda 2016” w Rudzie Śląskiej. 
W kategorii 10 -14 lat - taniec nowo-
czesny KLEKS II otrzymał wyróżnienie. 
W kategorii od 15 lat - taniec współczes-
ny KLEKS I został zdobywcą II miejsca.
W kolejnym konkursie wystartowa-
ły młodsze tancerki. I tak 16 listopada 

werdyktem jury XXIV Przeglądu Ama-
torskich Zespołów Artystycznych MINI 
- ART w Miejscu Piastowym KLEKS IV 
za układ „Wyprawa” otrzymał Nagrodę 
Główną. 
Podczas VII Festiwalu Tańca „Powiew”, 
który odbył się 20 listopada w Tarno-
brzeskim Domu Kultury zaprezentowa-
ły się dwie grupy KLEKS II i KLEKS 
V. W I kategorii wiekowej (do 12 lat) 
KLEKS V choreografią „Minionki roz-
rabiają” wytańczył najwyższe miejsce na 
podium.

Kontrakcja czyli Krakowska Otwarta 
Nowa Taneczna Akcja i ReAKCJA or-
ganizowana przez Stowarzyszenie Teatr 
Tańca DF odbywa się od czterech lat 
w Nowohuckim Centrum Kultury. W te-
gorocznej IV edycji przeglądu taneczne-
go (28 października) wziął udział Zespół 
Tańca Współczesnego STRECZ także 
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reprezentujący Regionalne Centrum Kul-
tur Pogranicza w Krośnie. W zmaganiach 
tanecznych otrzymał wyróżnienie.
W VI Ogólnopolskim Turnieju Tańca 
„Gwiazda 2016” w Rudzie Śląskiej w ka-
tegorii od 15 lat - taniec współczesny 
STRECZ I wytańczył Grand Prix Turnie-
ju, a STRECZ II otrzymał wyróżnienie.
X Ogólnopolski Festiwal Tańca Współ-
czesnego „Kontrasty” w Mielcu (19 listo-
pada br.) zakończył się dla Zespołu Tań-
ca Współczesnego STRECZ bardzo po-

Międzynarodowe Biennale Grafiki 
Dzieci i Młodzieży organizowane przez 
Galerię i Ośrodek Pracy Twórczej w To-
runiu jest jedną z najważniejszych im-
prez plastycznych dla dzieci i młodzie-
ży. Od początku przyświeca mu ta sama, 
wciąż aktualna idea upowszechniania 
grafiki jako samodzielnej dziedziny 
sztuki. Konkursowi towarzyszą war-
sztaty prowadzone przez artystów pla-
styków. Co roku na Biennale, obok prac 

myślnie. Choreografia „Tutaj” otrzymała 
III miejsce, a solistka Ewelina Cieśla 
autorską choreografią „Rzecz najzupeł-
niej pewna” wytańczyła także III miej-
sce! Choreograf zespołu Sabina Wójcik 
- Grygolec, otrzymała specjalną nagrodę 
z okazji Jubileuszu, okazało się bowiem, 
że krośnieński zespół był obecny na 
wszystkich edycjach Festiwalu. Tancerze 
wzięli również udział w warsztatach pro-
wadzonych przez jurorów konkursu.

Utalentowani młodzi graficy

wykonanych tradycyjnymi technikami, 
pojawiają się nowe techniki. W tym roku 
były to prace wykonane w mało znanej 
jeszcze technice mokulito. Na tegorocz-
ną XX edycję nadesłano blisko 10.000 
prac z 40 krajów. Wśród nich znalazły 
się prace uczestników Pracowni Grafi-
ki Tradycyjnej Regionalnego Centrum 
Kultur Pogranicza w Krośnie prowadzo-
nej przez Joannę Topolską -Uliasz. Gra-
fiki trojga młodych artystów – Błażeja 
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Kmonka (lat 16), Agnieszki Pudełko 
(lat 16) oraz Weroniki Uliasz (lat 5) – 
można podziwiać na wystawie pokon-

kursowej, do której zakwalifikowano 
ponad 800 prac z 31 krajów.

W
eronika U

liasz, lat 5, tech. m
onotypia

Brylantowe Pióro dla zasłużonej poetki

Elżbieta Betlej odbiera nagrodę z rąk Mieczysława Łypa, fot. W. Turek



24 CROSCENA

W siedzibie Fotoklubu RP odbyła się bar-
dzo miła uroczystość wręczenia tytułów 
Międzynarodowej Federacji Sztuki Fo-
tograficznej oraz medali Fotoklubu Rze-
czypospolitej Polskiej. Złoty Medal Za-
służony Dla Fotografii Polskiej otrzymał 
Wacław Turek. Tytuł Artiste FIAP został 
przyznany Tomaszowi Okoniewskiemu.

8 listopada br. w Zespole Szkół Technicz-
nych odbyła się „Księgarska witryna pi-
sarzy Związku Literatów Polskich w Rze-
szowie” gdzie zaprezentowano nowości 
wydawnicze 2015 i 2016 roku. Znalazły 
się wśród nich m.in. tomiki członków 
Klubu Literackiego RCKP: Mirosława 
Welza (Na wzór na podobieństwo, Pest-
ki), autobiografia nestorki podkarpackich 
pisarzy Bronisławy Betlej (Smak czarne-
go chleba) oraz Drugie wołanie z Połonin, 
opowieści bieszczadzkich goprowców 

pod redakcją Edwarda Marszałka. Nie-
codziennym wydarzeniem podczas spot-
kania było uhonorowanie Bronisławy 
Betlej Brylantowym Piórem za jej boga-
tą twórczość literacką. Nagrodę wręczył 
prezes rzeszowskiego oddziału Związku 
Literatów Mieczysław Łyp, a odebrała 
córka poetki Elżbieta Betlej, laudację wy-
głosiła Hanna Krupińska-Łyp. W sierp-
niu laureatka ukończyła 88 lat, a wydana 
ostatnio biografia jest 55. pozycją w jej 
niezwykle bogatym dorobku literackim.

Wacław Turek i Tomasz Okoniewski - wyróżnieni członkowie  
Fotoklubu RCKP

Wacław Turek jest fotografem, poetą, 
muzykiem. Od wielu lat prowadzi Foto-
klub RCKP. Jego wystawa fotograficzna 
„Podkarpackie kapliczki” prezentowana 
była: w Polsce, na Słowacji, Węgrzech, 
Ukrainie, Litwie, w Finlandii, w Austra-
lii. Miał wystawy indywidualne w Pol-
sce i na Słowacji. Otrzymał Nagrodę 
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W sprawie otwarcia przystanku kolej. 
„Krosno Krościenko”
Do Dyrekcji Kolei Państwowych w Kra-
kowie wysłano prośbę ze strony obywate-
li m. Krosna, rozmaitych instytucyj prze-
mysłowych, handlowych, naukowych, 
oraz gminy Suchodół o otwarcie przy-
stanku osobowego pod nazwą „Krosno-
-Krościenko”, na linji miedzy Krosnem 
a Iwoniczem.
Dyrekcja Kolei, w odpowiedzi na prośbę 
w odpowiedzi na tę prośbę, zwraca się do 
Magistratu m. Krosna z nadmienieniem, 
że mogłaby wystąpić do Ministerstwa 
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Prezydenta Miasta Krosna w dziedzinie 
kultury (2003), Nagrodę Marszałka Wo-
jewództwa Podkarpackiego (2005). Jest 
jedynym Polakiem, który posiada tytuł 
Honorowego Członka Związku Słowa-
ckich Fotografów.
Tomasz Okoniewski jest członkiem Fo-
toklubu RCKP, członkiem rzeczywistym 
Fotoklubu RP oraz jednym z organiza-
torów internetowej grupy FotoKrosno. 
Jego prace zdobywały wyróżnienia i na-
grody w wielu ogólnopolskich oraz mię-
dzynarodowych konkursach fotograficz-

nych. W swoim dorobku ma medale „Za 
fotograficzną twórczość” - Stowarzysze-
nia Twórców Fotoklubu Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz nagrody największych 
federacji międzynarodowych. W listopa-
dzie br. Tomasz Okoniewski wraz z Prze-
mysławem Niepokojem-Hepnarem brał 
udział w pracach jury Międzynarodowe-
go Konkursu Fotograficznego 5. Bardaf 
International Exhibition w Bardejowie na 
Słowacji.

opr. ab

O Krośnie w dawnych gazetach

komunikacji z wnioskiem na wybudo-
wanie przystanku dopiero wówczas, 
gdyby interesowane gminy, lub któraś 
z poważniejszych instytucyj zobowiąza-
ły się pokryć koszta budowy, urządzenia 
i utrzymania przystanku przez tak długi 
czas, dopóki nowy przystanek nie okaże 
się rentownym.
Niewątpliwie Magistrat m. Krosna uj-
mie te sprawę w swe energiczne ręce ku 
pożytkowi swej ludności i okolicznych 
wiosek.

Ze zbiorów Zbigniewa Więcka
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BIURO WySTAW ARTySTyCZNyCh

18 listopada – 9 grudnia
Walenty Wróblewski, Kamil Siczek – malarstwo

Budynek stacji kolejowej Krosno Miasto w chwili obecnej, fot. W. Turek

Walenty Wróblewski urodził w Bielsku 
Podlaskim. Ukończył PLSP w Supraślu. 
Studiował w Instytucie Wychowania Ar-
tystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom 
z malarstwa uzyskał w roku 1978 w pra-
cowni Andrzeja Kołodziejka. Pracuje na 
Wydziale Artystycznym UMCS w Lub-
linie. Od roku 2012 pełni funkcję kierow-
nika Zakładu Malarstwa I. Uprawia prze-
de wszystkim malarstwo. Angażuje się 
społecznie w środowisku artystycznym 
Lublina. W latach 1993- 96 pełnił funk-
cję wiceprezesa okręgu lubelskiego ZAP. 

Otrzymał Medal Prezydenta Miasta Lub-
lin za osiągnięcia artystyczne w roku 
1996 i 2016. Był stypendystą MKiS w la-
tach 1986 - 87, 1990 - 91 oraz rektora 
UMCS. Jest laureatem Artystycznej Na-
grody Województwa Lubelskiego za rok 
1994 i 2013. Jest laureatem kilkunastu 
nagród i wyróżnień, Dotychczas zorga-
nizował 54 wystawy indywidualne oraz 
uczestniczył w ponad 150 wystawach 
zbiorowych w kraju i za granicą.
Kamil Siczek urodził się w Lublinie. 
Pierwsze doświadczenia artystyczne 
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zdobywał w Liceum Plastycznym w Lub-
linie. W czasie nauki był laureatem na-
grody Grand Prix V Ogólnopolskiego 
Pleneru Rzeźbiarskiego Myślęcinek 97 
oraz stypendystą MKiS w latach 1997-
98. W latach 1998-2003 studiował ma-
larstwo w krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. W trakcie studiów uczestni-
czył w wystawach zbiorowych malar-
stwa i rysunku m in. w Pałacu Sztuki 
w Krakowie oraz BWA w Sandomierzu. 
Został dwukrotnie wyróżniony za wy-
sokie osiągnięcia artystyczne. W roku 
2003 uzyskał dyplom z wyróżnieniem 
w pracowni prof. Leszka Misiaka. Od 
roku 2004 jest pracownikiem naukowo 
– dydaktycznym Wydziału Artystycz-
nego UMCS w Lublinie w Zakładzie 
Malarstwa I. Uzyskał stopień doktora 
w dziedzinie Sztuki Plastyczne w 2012 
roku. Uprawia malarstwo, rysunek oraz 
multimedia.

opr. MB

Walenty Wroblewski, Bez tytułu, akryl płótno

K
am

il Siczek, M
iasto, tusz, akryl, papier, 2015

Budynek stacji kolejowej Krosno Miasto w chwili obecnej, fot. W. Turek
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Bożej” oraz inne. Jest próbą ukazania bo-
gactwa i odmienności sztuki jaka rozwi-
jała się sąsiadując obok siebie na terenie 
Karpat. W wielu miastach jak i wsiach na 
tych terenach z łatwością odnajdziemy 
kościoły katolickie oraz cerkwie należące 
do obrządku bizantyńskiego. Różnorod-
ność i barwność tych dwóch duchowych, 
wielkich kultur stała się wyzwaniem a za-
razem inspiracją do ukazania ich przez ar-
tystę, który w swojej sztuce łączy obie te 
tradycje. Niemały wpływ na działalność 
twórczą artysty ma miejsce z którego 
pochodzi i w którym tworzy. Sanok to 
szczególne miasto, w którym od wieków 
współistniały dwie kultury, wschodnia 
i zachodnia. Obecnie znajduje się tu naj-
większa kolekcja karpackich ikon cer-
kiewnych w Polsce.
Jerzy Wojtowicz jest absolwentem ASP 
w Krakowie. Pracuje od 1981 r. w pra-
cowni konserwacji zabytków przy Muze-
um Budownictwa Ludowego w Sanoku. 
Jego działalność artystyczna dotyczy ma-
larstwa, rysunek, grafiki oraz konserwacji 
zabytków. W swoim dorobku ma wiele 
wystaw indywidualnych oraz zbiorowych 
w Polsce i za granicą (Włochy, Holandia, 
Słowacja). W dziedzinie konserwacji 
zabytków należy wyróżnić: konserwa-
cję polichromii z poł. XIX w. w cerkwi 
prawosławnej i rekonstrukcję XVIII w. 
ikonostasu w cerkwi grekokatolickiej, 
obydwie znajdują się w Komańczy. Także 
odrestaurowanie zespołu ikon w klaszto-
rze prawosławnym w Jabłecznej, w Mu-
zeum Okręgowym w Białej Podlaskiej 
oraz współudział w konserwacji zespołu 
ikon pod nazwą Ikona Karpacka.

Tomasz Pisarek

MUZEUM PODKARPACKIE

Ikony prezentowane na wystawie nawią-
zują do stylistyki ikon karpackich pocho-
dzących z 2 poł. XVI i pocz. XVII w. Do 
XIX w. ikony były wykonywane przez 
mnichów w pracowniach przyklasztor-
nych z dala od świata zewnętrznego. Te-
matyka ikon wywodzi się z pisma świę-
tego, apokryfów i żywotów świętych. 
Z tego też powodu mówimy, że ikony 
to słowo boże w obrazie, które należy 
odczytać. Wszystkie ikony należą do 
Chrystusa i przynoszą nam jego światło. 
Autorska wystawa prezentuje kilka naj-
ważniejszych tematów ikonowych takich 
jak „Mandylion” (Spas Nierukotwornyj), 
„Deesis” „Matka Boska w typie Hodege-
trii”, „Sąd Ostateczny”, „Ikona Mądrości 
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MUZEUM RZEMIOSŁA Piwnica PodCieniami

Alicja Rapsiewicz i Andrzej Budnik. 
Dwa rowery, dwie pory roku - zima 
i lato, dwie przygody w dwóch częś-
ciach Pamiru - tadżyckiej i afgańskiej. 
Tak w skrócie można podsumować trzy 
tysiące kilometrów, które pokonali po 
górskich drogach i bezdrożach, gdzie 
spotykali przyjaznych i gościnnych lu-
dzi. Pamir wczesną zimą okazał się jed-
nym z najbardziej fascynujących miejsc 
w jakich byli. Pochłonął ich tak bardzo, 
że postanowili wrócić tam jeszcze raz, 

ale latem, gdy ludzie nie będą już pocho-
wani w swoich chatach. I to był strzał 
w dziesiątkę. Druga wizyta dała im zu-
pełnie inne spojrzenie na Pamir - ludzie, 
ich zwyczaje i kultura po prostu ich za-
chwyciły. Rozsmakowani w tadżyckiej 
części Pamiru coraz częściej spogląda-
li przez rzekę na jego afgańską stronę. 
Widok majestatycznych, ośnieżonych 
szczytów afgańskiego Pamiru zahipno-
tyzował ich. Musieli tam pojechać. Oba-
wy były, bo to w końcu kraj, w którym 

wg mediów toczy się nieustająca wojna, 
a każdy biały człowiek jest na celowni-
ku „brodatych z kałachami”. Zdziwienie 
afgańskich celników na widok turystów 
na rowerach było tak duże, że wzięli to 
za dobrą monetę i pojechali sprawdzić, 

jak bardzo mają inne wyobrażenie o tej 
części świata.
Alicja Rapsiewicz i Andrzej Budnik 
- w lipcu 2009 wyruszyli z Polski na 
wschód w celu okrążenia Ziemi lądem. 
Po półtora roku i dotarciu jachtem do 

Krośnieńskie spotkania z podróżnikami
„Dwie twarze Pamiru - rowerem przez Tadżykistan i Afganistan”
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KROśNIEńSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

O swoich książkach i „sposobach” na re-
portaż mówił na spotkaniu w Krośnień-
skiej Bibliotece Filip Springer - dzienni-
karz, reporter, fotograf. Spotkanie było 
kolejnym, które zostało zorganizowane 
w ramach trasy promocyjnej autora, 
w związku z wydaną we wrześniu książ-
ką „Miasto Archipelag. Polska mniej-
szych miast”, która jak mówił miała być 
„reportażem z podróży po Polsce (…) 
chciałem się przyjrzeć niedopowiedzia-
nej rzeczywistości”. 
Springer w 2015 r. wyruszył w podróż do 
31 polskich miast, które w 1999 r. stra-

ciły status miast wojewódzkich. W efek-
cie czytelnik dostał subiektywny obraz 
polskiej rzeczywistości, zaprezentowany 
przede wszystkim poprzez wypowiedzi 
i historie osób, które spotkał w każdym 
z tych miast. W książce znalazła się także 
relacja z Krosna. To historia Dariusza So-
leckiego, nazywanego „Królem Rynku”. 
I choć sposób przedstawienia miasta po-
przez tę osobę budzi wśród czytelników 
wiele kontrowersji, to jak podkreślał au-
tor książka nie miała być przewodnikiem 
po miastach, a jego rolą jako reportera 
jest opowiadanie historii, które wydają 

„Reportaż musi mieć fajną historię…”

Australii zdecydowali się zawrócić z po-
wrotem na zachód. Najpierw wskoczyli 
na angielski jacht, którym pływali przez 
4 miesiące pomiędzy indonezyjskimi 
wysepkami, a później wsiedli na rowery, 
którymi z Bangkoku przez Hong Kong, 
Japonię oraz tadżycki i afgański Pamir, 

dojechali do Polski przez prawie 22 tys. 
km. Między podróżami fotografują i fil-
mują dronem świat z lotu ptaka, czego 
efekty można zobaczyć na stronie www.
CrazyCopter.pl

Dorota Piwka
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4 grudnia br. w Regionalnym Centrum 
Kultur Pogranicza w Krośnie odbędzie 
się trzecia edycja konkursu „Tak się skła-
da…”. To doskonała okazja, aby przez 
zabawę klockami ukazać ukryte talenty 
początkujących konstruktorów, oderwać 
ich od wirtualnego świata i zachęcić do 
twórczego działania. Projekt konstrukcji 
można wykonać samodzielnie albo za-
prosić do wspólnej zabawy mamę, tatę, 
rodzeństwo i wspólnie z nimi stworzyć 
niepowtarzalną budowlę! Na twórców 
najciekawszych konstrukcji czekają na-
grody. Zgłoszenia prac należy dokonać 
poprzez wypełnienie karty zgłoszenia, 
którą można pobrać z fanpage’a Cyber-

Tech na Facebooku: www.facebook.com/
cybertech.krosno oraz ze strony www.
rckp.krosno.pl i przynieść wypełnioną 
lub wypełnić w dniu imprezy w trak-
cie zgłoszenia. Prace konkursowe nale-
ży dostarczyć w dniu 4 grudnia 2016, 
w godz. od 9.30 do 10.30 do RCKP 
w Krośnie, ul. Kolejowa 1, podczas III 
Krośnieńskich Spotkań Młodych Kon-
struktorów. Organizatorami konkursu 
są RCKP w Krośnie, Firma CyberTech 
Cybernetyczne Technologie w Edukacji 
oraz Miejski Zespół Szkół nr 4. Konkurs 
odbywa się w partnerstwie z „Dziecko 
w Krośnie”.

mu się warte opowiedzenia. Pisarz zapo-
wiedział kontynuację tej książki „Ogar-
nij Miasto Archipelag”, która ukaże się 
wkrótce, a w niej historie, które nie we-
szły do „Miasta Archipelag”, w tym m.in. 
ta związana z Ignacym Łukasiewiczem. 
Filip Springer często nazywany jest „re-
porterem architektury”, głównie za spra-
wą takich książek jak: „Źle urodzone. 
Reportaże o architekturze PRL” (2012), 
„Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach”, 
„Wanna z kolumnadą. Reportaże o pol-

skiej przestrzeni” (2013), „13 pięter” 
(2015), „Księga zachwytów” (2016). 
Jak podkreślał na spotkaniu, to właśnie 
reportaż jest dla niego „formą dowia-
dywania się różnych rzeczy o świecie”, 
a w jednym z wywiadów mówi: „Nie 
mam takiej potrzeby by moje książki 
zmieniały rzeczywistość. Książki są na-
rzędziem finansowania mojej ciekawo-
ści. Po prostu wyjaśniam sobie świat za 
pomocą reportażu”. 

Monika Machowicz

Konkurs organizuje Regionalna Dyrek-
cja Lasów Państwowych w Krośnie we 
współpracy z Telewizją Polską Oddział 
Rzeszów i redakcją Tygodnika Nowe 
Podkarpacie. Konkurs adresowany jest 
do wszystkich miłośników lasu, którzy 
fotografują przyrodę. Fotografie muszą 
być po prostu leśne. Każdy uczestnik 

KONKURS RODZINNY TAK SIĘ SKŁADA

XVI EDYCJA KONKURSU „LEŚNE FOTOGRAFIE”

może zgłosić odbitki najwyżej trzech 
zdjęć w rozmiarze 20 x 30 cm wraz 
z kartą zgłoszenia w osobnej, zaklejonej 
kopercie oznaczonej godłem (pseudoni-
mem). Prace należy nadesłać w termi-
nie do 15 stycznia 2017 roku na adres 
organizatora: Regionalna Dyrekcja La-
sów Państwowych w Krośnie, 38-400 
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Uczestnikami festiwalu mogą być dzie-
cięce i młodzieżowe zespoły tanecz-
ne poruszające się w obszarze technik 
tańca baletu klasycznego, jazzowego, 
modern, contemporary, technik miesza-
nych z wyłączeniem hip – hop i disco. 
Festiwal ma charakter konkursu. Do 20 
marca 2017 roku należy przesłać na 
adres elektroniczny Festiwalu (biuro@
festiwal.gorzow.pl) wypełnioną kartę 
zgłoszenia, 3 aktualne zdjęcia zespołu 

Konkurs skierowany jest do młodzieży 
w wieku: 13 - 26 lat, uczestników zajęć 
w placówkach wychowania pozaszkol-
nego oraz do wszystkich typów szkół, 
w tym szkół o profilu plastycznym i ar-
chitektonicznym. Jedna osoba może 
przedstawić tylko jedną pracę. Max 10 
prac z placówki. Prace powinny być wy-
konane w technikach rzeźbiarskich i ce-
ramicznych: prace przestrzenne, płasko-
rzeźby, kafle. Na odwrocie pracy należy 
umieścić czytelne i trwałe informacje: 

Krosno, ul. Bieszczadzka 2; z dopiskiem 
„Leśne fotografie 2016”. Rozstrzygnię-
cia konkursu do 31 stycznia 2017 roku. 
Prace zakwalifikowane przez jury pre-

zentowane będą na wystawie w Kroś-
nieńskiej Bibliotece Publicznej w lutym 
2017 r. Szczegóły na stronie: www.kros-
no.lasy.gov.pl

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS RZEŹBIARSKO-CERAMICZNY 
„CZŁOWIEK I JEGO NATURA”

tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek, na-
zwa i adres placówki/szkoły nauczyciela, 
opiekuna artystycznego pod kierunkiem, 
którego praca została wykonana. Prace 
należy przesyłać na adres organizatora: 
Centrum Edukacji Kulturalnej Dzie-
ci i Młodzieży, ul. Kołłątaja 20, 50-007 
Wrocław do 10 marca 2017 r. (decyduje 
data stempla pocztowego), z dopiskiem 
„Człowiek i jego natura”. Informacje pod 
nr tel. 48 71 798 68 81 w.113 www.mdk.
wroclaw.pl

XXIV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA „PRZYSTAŃ 
DLA TAŃCA”

oraz link, na którym został umieszczony 
program konkursowy (dopuszczane są 
również płyty DVD z nagranym progra-
mem konkursowym). Konkurs odbywać 
się będzie w dwóch kategoriach: krótkie 
formy sceniczne i teatr tańca. Więcej na 
stronie www.festiwal.gorzow.pl, Mło-
dzieżowy Dom Kultury, Teatralna 8, 66-
400 Gorzów Wielkopolski, tel./fax. +95 
722 85 75



Nagroda w Konkursie plastyki dzieci i młodzieży pogranicza „Kredki” 2016



GALERIA JEDNEGO ZDJĘCIA
Stanisław Klimek


