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Na okładce: XXIII Krośnieńska Jesień Muzyczna - Preludium Słowiańskie  tańczą Art Color 
Ballet, Wataha Drum, Strojone, str. 2 -1. Barbora Černá i Ľuboš Beňa, czyli Slovak Blues Pro-
ject, zdobywcy Grand Prix XIII Galicja Blues Festival,  2. Uczestnicy 3. Spotkania z Grafiką 
Pogranicza w RCKP w Krośnie, 3. 12. Festiwal Teatrów Młodzieżowych Inny - spektakl „Ju-
wenilia – czyli jak skończyć w pięknym szaleństwie” Teatru Plaster z MOK w Jarosławiu, fot. 
A. Kaszczyszyn, 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.

STANISŁAW BOCHEŃSKI

jesiennie

coraz mniej ciepła
przeciąg otwiera drzwi jesieni
jeszcze pająk tka słoneczną sieć
zarzucając w włosy srebrzyste nitki
pszczoła chce zdążyć
przed bartnikiem do ula
skowronek wyśpiewać swoją arię

coraz więcej pożółkłych liści
w wietrznym korowodzie
ścielą dywan nadchodzącej zadumie
złociste chryzantemy
czekają na czas hołdu
w którym przy świetle zniczy
położą na ziemi swoje dojrzałe korony

a ty motylu mojego przeznaczenia
chcesz znaleźć miejsce
do przytulenia na chłodne noce
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W numerze:

3. Witryna RCKP
 Wystawy 
 Polecamy
 Jubilat na XXX VIII KST
  Małgorzata Baranowska-Mika
 Święto bluesa w Krośnie
 3. Spotkanie z Grafiką Pogranicza

9. Rozmaitości
 Anna Munia ilustruje bajki M. Konopnickiej
 Chór szkoły muzycznej „podbił” Budapeszt
  Renata Zajdel
 Najazd Awangardy na Rzeszów

11.  Z pogranicza
 Jesienne plenery fotograficzne u sąsiadów
 Litteriada 2016
 Prezentacja Fotoklubu RCKP na Słowacji

14. Przeczytane

20. Poezja

22. Kolekcjonerstwo
 Nauczycielski październik 
 Krośnieński Dom Nauczyciela
  Zbigniew Więcek
24. Podium

25. BWA
 Marian Konieczny-rzeźba
  Marek Burdzy

26. CDS
 Huta szkła w Dubecznie w XX w.
  Karolina Połomska

27. Muzeum Podkarpackie
 Jan Sas Zubrzycki i Andrzej Lenik z pracowni …
  Anna Guz-Iwaniec

29. Piwnica PodCieniami
 Z. i T. Piękosiów opowieść o życiu
  Bożena Ziółkowska
 Krośnieńskie spotkania z podróżnikami
  Dorota Piwka
30. KBP
 Spotkanie z Janem Tulikiem
  Monika Machowicz
 Prezentacja najnowszego tomu Studiów…
   Tadeusz Łopatkiewicz

31. Konkursy

KONGRES 
KULTURY  
POLSKIEJ 2016

Kongres Kultury to inicja-
tywa oddolna, obywatelska. 
Zwołali go artyści, twórcy, 
kuratorzy, producenci i ani-
matorzy kultury, wydawcy, 
dziennikarze, edukatorzy, na-
ukowcy, działacze społeczni 
i uczestnicy kultury. Uczest-
nicy tegorocznej edycji przez 
trzy dni, od 7- 9 październi-
ka, dyskutowali w Pałacu 
Kultury i Nauki w Warszawie 
o tym, jaka kultura jest nam 
teraz potrzebna, co wymaga 
naprawy, w jaki sposób kul-
tura może służyć budowa-
niu otwartej, wielogłosowej 
i równoprawnej wspólnoty, 
jak dostrzegać źródła kon-
fliktu i jak prowadzić dialog 
w sytuacji sporu, a także jak 
zapewnić wszystkim równy 
dostęp do kultury.
Był to już czwarty kongres 
w najnowszej historii Polski. 
36 lat minęło od pierwszego 
kongresu, który odbył się 
w 1981 roku i został prze-
rwany wprowadzeniem sta-
nu wojennego. Drugi miał 
miejsce u progu nowego 
milenium, w grudniu 2000 
roku. Trzeci, będący próbą 
podsumowania dwudziestu 
lat polskiej wolności i próbą 
wytyczenia miejsca kultury 
w życiu publicznym w dzi-
siejszej Polsce, zorganizowa-
no w 2009 roku.
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3 – 29 października
Wystawa fotografii, pamiątek, starych instrumentów muzycznych 
zorganizowana z okazji jubileuszu 70 - lecia Miejskiej Górniczej 
Orkiestry Dętej w Krośnie

Na wystawie zgromadzono fotografie or-
kiestry, które zachowały się od momentu 
powstania. Orkiestra działała wówczas 
przy zakładach górniczych, ale niestety 
nie zachowały się żadne kroniki ani za-
piski z tego okresu. Szczątkowa historia 
orkiestry utrwalona została dzięki ama-
torom, którzy fotografowali uroczystości 
i ciekawe zdarzenia, w których uczest-
niczyła. Jest to fotografia czarno-biała. 
Niestety są również pewne okresy dzia-
łalności orkiestry, które nie zostały sfo-
tografowane, bądź nie udało się organi-
zatorom wystawy dotrzeć do wszystkich 
prywatnych zbiorów.
Na wystawie, prócz zdjęć, wyekspo-
nowano dyplomy, listy, wyróżnienia 

i nagrody dokumentujące ożywioną 
działalność orkiestry. Niezwykle cieka-
wą, oddzielną część wystawy stanowią 
instrumenty muzyczne, których kiedyś 
orkiestra używała, chociażby klarnet B 
i klarnet Eb nie używane obecnie. Na 
szczególną uwagę zasługuje trąbka Eb, 
która wspaniale brzmiała w akompania-
mencie, dzisiaj również bardzo rzadko 
stosowana w instrumentarium orkiestr 
dętych oraz trąbki B (tzw. skrzydłóki), 
które miały wspaniałe ciepłe brzmienie. 
Kolekcję instrumentów dętych blasza-
nych zamyka stary sakshorn tenorowy, 
który w przyjaźni z helikonem dumnie 
wspomina dawne czasy.

W. Wojnar
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29 października – 25 listopada
Wystawa exlibrisu Viťazoslava Chrenko
Finisaż wystawy 25 listopada, 18.00, Galeria Pomarańczowa

Víťazoslav Chrenko  ur. w  1952 
r. słowacki kolekcjoner, publicysta 
i grafik. Mieszka i tworzy w Hlo-
hovci. Studiował pedagogikę na 
Uniwersytecie Konstantina w Nitrze. 
Pozostając wierny  rodzinnej trady-
cji, kontynuuje dzieło ojca Viktora 
Chrenko. Wykonuje exlibrisy do 
książek, ma ich w swojej kolek-
cji już 110. Tworzy swoje exlibrisy 
w technice linorytu, w niektórych 
przypadkach  koloruje je akwarelą. 
Jest członkiem związku kolekcjone-
rów i przyjaciół exlibrisu w Pradze, 
Stowarzyszenia Artystów morawsko 
– słowackich. Uczestniczył w wielu 
konkursach, a jego exlibrisy publiko-
wane są w zagranicznych katalogach. 
Prezentowane były na zbiorowych 
wystawach m.in. w Chinach, Belgii, 
Polsce, Serbii, Czechach, Estonii 
oraz na Węgrzech i Białorusi. Jest 
członkiem zespołu, który organizuje 
miedzynarodowy konkurs Ex Libris 
Hlohovec, po ojcu przejął funkcję 
zasłużonego  prezesa, prowadzi rów-
niez warsztaty dla laureatów kon-
kursu. Posiadacze jego exlibrisów 
reprezentują różne profesje i zainte-
resowania, pochodzą z różnych stron 
kraju. Ta rzadka dziedzina artystycz-
na stanowi ciekawe połączenie gra-
ficzne znaczka, z osobą i jej zainte-
resowaniami. Nieczęsto można je 
ogladać w salonach wystawowych.
Dzisiaj exlibris jest szczególnym 
wyróżnieniem na rynku wydawnictw 
książkowych.
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Historia plenerów fotograficznych orga-
nizowanych przez Regionalne Centrum 
Kultur Pogranicza w Krośnie rozpoczę-
ła się 10 lat temu. W styczniu 2006 r., 
podczas 25 stopniowych mrozów, za-
wsze wspominanych przez pierwszych 
uczestników, spotkali się fotograficy ze 
Słowacji i miejscowi amatorzy skupieni 
wokół Fotoklubu. Od tego czasu zorga-
nizowano 16 plenerów, w których brali 
udział członkowie fotoklubów z Bar-
dejowa, Humennego, Koszyc, Rużom-
berku, Stropkowa ze Słowacji, z Oradei 
w Rumunii, Użgorodu na Ukrainie oraz 
Miszkolca na Węgrzech. Spotkania te 

2 listopada - 9 grudnia
Wystawa z XVI Międzynarodowego Pleneru Fotograficznego 
Krosno 2016

stały się okazją do wymiany doświad-
czeń, poznawania przygranicznych kul-
tur, zwiedzania okolicznych zabytków 
oraz dokumentowania piękna przyrody. 
W tegorocznym plenerze uczestniczył 
m.in. Wasyl Pylypyuk ze Lwowa– mistrz 
fotografii, intelektualista i menedżer kul-
tury, zasłużony działacz sztuki Ukrainy.
Na poplenerowej wystawie prezentowa-
ne są zdjęcia wykonane podczas Festiwa-
lu Kultur Pogranicza Karpackie Klimaty 
oraz w okolicach Krosna i w Bieszcza-
dach.

WaT

fot. R. Parnica
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26 - 29 października, 9.00 -15.00 
Wystawa kanarków, papug i ptaków eg-
zotycznych 
Org. Krośnieńskie Stowarzyszenie Ho-
dowców Kanarków i Ptaków Egzotycz-
nych

28 października, 18.00
Jesienna Biesiada Poetycka
Doroczne spotkanie członków Klubu 
Literackiego, promocja nowych tomi-
ków, recital autorski Alicji Tanew z poe-
zją w tle zatytułowany Szkice na wietrze 
oraz prezentacja grupy poetyckiej Nie-
którzy.

28 października
Noc horrorów w artKinie
20.00 – Kiedy gasną światła, prod. USA
21.30 – Blair Witch, prod. USA

30 października, 17.00
VIII Zaduszki Muzyczne 
Czarny Alibaba - Andrzej Zaucha
Co roku Studio Piosenki Swing przy-
pomina wybitnego artystę, którego nie 
ma już pośród nas. Wspominani byli już 
m.in. Anna Jantar, Anna German czy Ma-
rek Grechuta. Tym razem młodzi woka-
liści wykonają utwory Andrzeja Zauchy. 
Do współpracy SP Swing zaprosiło grupę 
instrumentalistów

11 listopada, 18.00
Koncert z okazji 98. Rocznicy Odzyska-
nia Niepodległości
Chór Mieszany „Echo”, Miejska Górni-
cza Orkiestra Dęta i soliści

18 listopada, 17.00
Koncert Na Plus – zaprasza Stowarzysze-
nie Kultury Dzieci i Młodzieży Dysonans
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Wielobarwna i wielowątkowa historia 
polskiego współczesnego teatru obfituje 
w zjawiska niezwykłe, które tak mocno 
wpłynęły na kształt i sceny, i pojmo-
wania teatru, i sposobów interpretacji, 
i warsztatu. Cricot Tadeusza Kantora, La-
boratorium Jerzego Grotowskiego, Teatr 
Ósmego Dnia i Gardzienice – w cały nurt 
polskiego „off-off-Broadway”, teatru po-
szukującego nowych środków wyrazu, 
nowych wyzwań, nowych dróg – wpisuje 
się świętujący w tym roku swoje 25-lecie 
Teatr Wierszalin.
Ich pierwszym przedstawieniem był 
„Turlajgroszek”, zaproszony na XVI 
Krośnieńskie Spotkania Teatralne. Baśń 
o tym, że groch, na którym wyrasta-

ją złote strąki, okazuje się pułapką dla 
niewdzięcznych. Spektakl był projekcją 
i wynikiem poszukiwań zespołu skiero-
wanych na specyficzny klimat Pograni-
cza, ludowe wierzenia, mistycyzm, wza-
jemne przenikanie świata widzialnego 
i niewidzialnego. 
Zespół powrócił na XXX Krośnieńskie 
Spotkania Teatralne z „Wierszalin. Re-
portaż o końcu świata”. To przedstawie-
nie, w którym znalazły się wszystkie 
cechy przedstawień supraskiego teatru 
- fragmenty tekstu powtarzane jak reli-
gijne inkantacje, śpiewane, przechodzące 
w krzyk, świetnie tworzone sceny zbio-
rowe. Świat proroka Iljii ginął na oczach 
widzów wraz ze swoimi mieszkańcami. 

JUBILAT NA XXXVIII KROŚNIEŃSKICH SPOTKANIACH 
TEATRALNYCH
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Ostatnia scena tego przedstawienia to 
symboliczne rozstrzelanie wyznawców 
Ilii, a zarazem egzorcyzm nad światem, 
który w pogoni za świętością wypadł ze 
swoich kolein.
Wierszalin był zagubioną wioską na Bia-
łostocczyźnie, gdzie w latach trzydzie-
stych minionego wieku grupa religijnych 
odstępców od prawosławia pod wodzą 
proroka Ilii, zamierzała wybudować 
nową stolicę świata. Z tekstu Włodzi-
mierza Pawluczuka Piotr Tomaszuk wy-
brał głównie materiał źródłowy. Relacje 
zebrane od świadków, a niekiedy wprost 
od uczestników wydarzeń z tamtych lat, 
połączył w jeden fascynujący korowód. 
Jubileuszowy sezon artystyczny 2016/ 
2017 rozpoczął Teatr Wierszalin podró-
żą do 7 polskich miast, w tym do Kros-
na na XXXVIII Spotkania Teatralne, ze 
spektaklem „Wziołowstąpienie”. Sztuka 
powstała na podstawie „pamiętania dzie-
ciństwa” Piotra Tomaszka. Sąsiadką jego 
dziadków była „szeptucha”, biegła w za-
mowach i ziołach, wtajemniczona w moc 
Księżyca, i jak ucieleśnienie holistycznej 

natury wszechświata, wiodąca po dro-
gach i bezdrożach na granicy magii. 
- Zioła, ziołolecznictwo w ogóle magia 
ziół, przyroda roślinna jest fantastycz-
nym otoczeniem teatru Supraśla - mówi 
Tomaszuk. - Przywołujemy pewien świat, 
codzienność, w której można znaleźć mo-
menty niezwykłe.*
Sztuka swoją estetyką nawiązuje do ta-
kich przedstawień jak „Turlajgroszek” 
czy „Wierszalin. Reportaż o końcu 
świata”, które uznawane są za kultowe. 
Poza tym rozsławiły zespół artystyczny 
z Supraśla na całym świecie, a wierna 
publiczność Krośnieńskich Spotkań Te-
atralnych jeszcze je pamięta. Natomiast 
młodsi widzowie mają okazję do spotka-
nia z teatrem niezwykłym, pełnym tajem-
nic, poszukiwań i unikalnej poetyki.

Małgorzata Baranowska-Mika

* „Warto było tyle życia temu poświęcić”
Anna Kopeć
Kurier Poranny - Obserwator nr 97
26-05-2015

Spektakl „Wierszalin. Reportaż o końcu świata”, XXX KST, 2008 fot. W. Turek
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XIII edycja Galicja Blues Festival rozpo-
częła się 14 września 2016 r. od spotka-
nia z Pawłem Sztompke, dziennikarzem 
muzycznym radiowej Jedynki, którego 
specjalnością muzyczną i radiową jest 
przede wszystkim muzyka filmowa. Mó-
wił o pojawieniu się muzyki w filmie, 
o jej twórcach i o tym, że w pewnym mo-
mencie stała się nośnikiem filmu. 
Następnego dnia rozpoczął się konkurs. 
Wzięły w nim udział zespoły: The Lo-
udres, Kapitał, Blues Perspective Band 
oraz The Blues. Poziom prezentacji był 
zróżnicowany. Po zakończeniu rywali-
zacji na scenie pojawił się duet wokalno 
- gitarowy The New Lessers czyli Agata 
Ślazyk i Antoni Krupa. Niespodzianka 
czekała na publiczność w trakcie kon-
certu grupy Los Agentos, muzycy zagrali 
zupełnie nowe kompozycje.
Trzeci dzień festiwalu, to druga tura pre-
zentacji konkursowych: Slovak Blues 
Project, AP Blues, Immunitet i Black Job. 
Tego dnia poziom występujących był wy-
równany. Podsumowaniem wieczoru był 
koncert zespołu Gorczyca i Przyjaciele.  
W ostatni festiwalowy wieczór (17 
września), w trakcie koncertu galowego 
przedstawiono laureatów tegorocznego 

ŚWIĘTO BLUESA W KROŚNIE

konkursu. Grand Prix XIII Galicja Blu-
es Festival otrzymał duet Barbora Černá 
i Ľuboš Beňa, czyli Slovak Blues Proje-
ct. Publiczność swoją nagrodę przyznała 
zespołowi Black Job. Nagroda Dyrektora 
Regionalnego Centrum Kultur Pogra-
nicza w Krośnie trafiła do Immunitetu, 
a sesja w studio nagrań do Slovak Blues 
Project. Potem już była tylko muzyka. 
Pro Musica Grand Standard Orchestra 
z Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia „Pro Musica” A.A. Münzberge-
rów, Slovak Blues Project, Limit Blues, 
Mark Olbrich Blues Eternity, który zo-
stał wsparty przez wokalistę Jimm’ego 
Thomasa. Jednak, to ostatni koncert XIII 
Galicja Blues Festival wzbudził najmoc-
niejszą reakcję publiczności. Laurence 
Jones, któremu towarzyszyli Roger In-
niss (gitara basowa) oraz Phil Wilson 
(perkusja), pokazali absolutną klasę mu-
zyczną. Występ tych trzech muzyków 
był porywający. W pewnym momencie 
widzowie wstali z miejsc i już do same-
go końca koncertu stali, klaskali, tańczyli 
i bawili się pod dyktando Laurence’a Jo-
nesa, którego dwukrotnie wywoływali na 
scenę, aby bisował. 

pf

W dniach 15 do 18 września 2016 roku 
w Regionalnym Centrum Kultur Pogra-
nicza w Krośnie odbyło się 3. Spotka-
nie z Grafiką Pogranicza. Wzięły w nim 
udział dzieci, młodzież oraz dorośli 
z Polski i Słowacji. W tym roku tema-
tem przewodnim warsztatów był portret. 
Spotkanie miało na celu przybliżenie 
młodym ludziom tradycyjnych technik 
grafiki i… fotografii. Po raz pierwszy od-
były się warsztaty cyjanotypii – szlachet-
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nej techniki fotografii, które poprowadził 
Paweł Matelowski. Była też okazja do 
poznania technik grafiki tradycyjnej - ko-
lografu, suchej igły, monotypii i frotażu. 
Powstały autoportrety i portrety, niekiedy 
z przymrużeniem oka. Zajęcia prowadzili 
artyści plastycy: Joanna Topolska-Uliasz 
z Pracowni Grafiki Tradycyjnej RCKP 
oraz Miroslav Capovčák z SZUŠ z Mi-
chalovec i Ján Šoltés z ZUŠ z Bardejova. 
Cztery dni, czterech instruktorów, chłon-

W Muzeum Marii Konopnickiej w Żar-
nowcu są do nabycia dziesiątki tytułów 
książek i książeczek autorki Roty. Wśród 
nich dwa, które ukazały się w roku mi-
nionym i bieżącym, wydane przez kra-
kowskie wydawnictwo SPES, a zilu-
strowane przez krośnieńską dziennikar-
kę i malarkę - Annę Munię. To znane 

niegdyś dzieciom bajeczki, od dawna 
jednak nie do kupienia, wyczerpały się 
bowiem nakłady. Pierwsza z nich to „Jak 
się dzieci w Bronowie z Rozalią bawiły”, 
druga –„Szkolne przygody Pimpusia Sa-
dełko”. W ubiegłym roku Anna Munia 
wystawiała w żarnowieckiej placówce 
kilkadziesiąt akwareli: architekturę Kros-

R
O

Z
M

A
IT

O
Ś

C
I 

Anna Munia ilustruje bajki Marii Konopnickiej

ni wiedzy młodzi uczestnicy, kilka tech-
nik grafiki tradycyjnej, kilkadziesiąt prac 
plastycznych i udział w odbywającej się 
w tym samym czasie 13. edycji Galicja 
Blues Festival – to krótkie podsumowa-
nie warsztatów.
Prace uczestników 3. Spotkania z Grafiką 
Pogranicza będzie można podziwiać na 
listopadowej wystawie w Regionalnym 
Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.

ab

Ilustracja do bajki „Jak się dzieci w Bronowie z Rozalką bawiły”
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na, podkarpackie kaplicz-
ki, strachy polne, pejzaże 
i kwiaty. Urokliwe akwarele 
pod wspólną nazwą „Kolory 
wody” cieszyły oczy zwie-
dzających Muzeum, także 
pracowników instytucji. 
Padła wówczas propozycja 
zilustrowania bajeczek, na 
którą autorka chętnie przy-
stała. Efekt jest wspaniały. 

ab

Wspaniała, radosna atmosfera towarzy-
szyła prezentacjom chóralnym w ramach 
Międzynarodowego Festiwalu Chóral-
nego „Indian Summer” w Budapeszcie 
(30.09. – 3.10.2016) zorganizowanego 
przez Agencję Artystyczną „Muzsa”. 
Polskę reprezentował chór mieszany 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 
II st. w Krośnie pod dyrekcją Renaty 
Zajdel. Każdy chór wystąpił w 2 kon-
certach: w zabytkowych wnętrzach ba-
rokowego kościoła OO. Franciszkanów 

oraz w sali koncertowej „Magyar Haza”. 
Występy obejrzała licznie zgromadzona 
publiczność, także chóry z Łotwy, Serbii 
i Węgier. Krośnieńska młodzież zaśpie-
wała kilkanaście utworów o charakterze 
sakralnym i świeckim. Różnorodność 
repertuaru - m.in. fragmenty musicali 
i oper, utwory kompozytorów współczes-
nych, i bardzo dobra prezentacja, sprawi-
ły, że obydwa występy zostały przyjęte 
przez organizatorów niezwykle serdecz-
nie. Menadżer AA „Muzsa” w wywiadzie 

Chór szkoły muzycznej „podbił” Budapeszt!
Ilustracja do bajki „Szkolne przygody Pimpusia Sadełko”

fot. archiwum chóru
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z panią dyrygent uznał repertuar za nie-
zwykle interesujący, ambitny i wykonany 
z prawdziwie młodzieńczą werwą. Chór 

z Krosna otrzymał zaproszenie na kolejne 
koncerty w Budapeszcie.

Renata Zajdel

Na scenie Kawiarni Artystycznej w foyer 
Teatru im. Wandy Siemaszkowej 13 paź-
dziernika br. aktorzy Barbara Napieraj 
i Wojciech Kwiatkowski prezentowali 
wiersze znanych poetów wszystkich po-
koleń z całego Podkarpacia podczas IV 
Najazdu Awangardy na Rzeszów. Wyda-
rzenie poetyckie po trzyletniej przerwie 
powróciło do stolicy Podkarpacia. Kroś-
nieńskie środowisko literackie reprezento-
wali poeci: Jan Belcik, Marek Petrykow-
ski, Jan Tulik, Wacław Turek i Mirosław 
Welz. Pomysłodawcą i gospodarzem wie-
czoru był Stanisław Dłuski – rzeszowski 
poeta, krytyk literacki, współzałożyciel 
czasopisma „Fraza” i „Nowej Okolicy 

Najazd Awangardy literackiej na Rzeszów

Poetów”. Na potrzeby poetyckiego festi-
walu oprawę muzyczną stworzył Włady-
sław Serafin, twórca piosenki autorskiej.
„Mamy nadzieję, że „Najazd Awangardy” 
stanie się stałym elementem życia kultu-
ralnego Rzeszowa i okazją do dyskusji na 
temat lokalnej poezji, poznania rządzą-
cych nią nurtów i tendencji” – stwierdzili 
organizatorzy: Teatr im. W. Siemaszkowej 
i Klub Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 
w Rzeszowie. Takie wydarzenia dają 
możliwość, aby promować twórczość 
podkarpackich artystów i szanse, by ich 
poezja zyskała nowych odbiorców.

WaT.

Jesień okazała się bogatą porą roku 
w plenery fotograficzne organizowane 
przez słowackie fotokluby. W dniach  
2- 4 września Koszycki Ośrodek Kultu-
ry organizował plener pod nazwą „Ko-

szyce inaczej”. Zadaniem uczestników 
było sfotografowanie miasta Koszyce, 
być może inaczej jak do tej pory. Zadania 
tego podjęli się m.in. dwaj krośnianie: 
Bolesław Bajorski i Łukasz Kozłowski.
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Jesienne plenery fotograficzne u sąsiadów

U
czestnicy pleneru w

 H
um

ennem
fot. A. H

ricov
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Natomiast od 7 - 11 października odbywał 
się plener malarsko fotograficzny w uro-
kliwym miejscu Roztoky – Hvezdaren. 
Na plener pod nazwą „Dotyk krajobrazu” 
nadeszło zaproszenie od zaprzyjaźnione-
go Domu Kultury w Svidniku. Program 
przewidywał fotografowanie okolic 
i ciekawe zajęcia pokazujące możliwo-
ści programu Adobe Lightroom. Istniała 
również możliwość obróbki własnych fo-
tografii pod okiem doświadczonego lek-
tora. Pokazały jak wiele można uzyskać 
działając na fotografiach cyfrowych za-
pisywanych jako RAW (NEF). Uczestni-
kiem tego pleneru był Bolesław Bajorski 
z krośnieńskiego Fotoklubu.

Cztery lata miłośnicy ambitnej literatu-
ry czekali na wznowienie edycji Mię-
dzynarodowego Festiwalu Litteriada na 
Słowacji. I oto 28 września 2016 roku 
dwóch poetów z Polski – Stefan Jurkow-
ski z Warszawy oraz Marek Petrykowski 

Litteriada 2016

Inne zadanie mieli kolejni fotograficy: 
Stanisław Klimek i Wacław Turek, któ-
rzy przebywali na międzynarodowym 
plenerze organizowanym przez Koszy-
cki Ośrodek Kultury tym razem v Čeče-
jovcach w okolicy Rożnavy. Zadaniem 
plenerowiczów było fotografowanie, 
a właściwie dokumentowanie starych, 
bo począwszy od XIII w. zniszczonych, 
a obecnie odbudowywanych świątyń. 
W tym samym czasie Jerzy Bryła i Łukasz 
Kozłowski uczestniczyli w międzynaro-
dowym plenerze w Humennem, gdzie fo-
tografowali zabytkowy zamek Čičva oraz 
odwiedzili miejscowych rzemieślników, 
potomków rumuńskich Romów.

z Krosna zostało powitanych przez sło-
wacką młodzież klas licealnych o profi-
lu humanistycznym. Nie tylko podczas 
prezentacji zabrzmiał język polski, ale 
również w dialogu poetów z publicznoś-
cią, kiedy opowiadali o swojej twórczej 
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W Oświatowym Ośrodku Kultury w Spi-
skiej Nowej Vsi na Słowacji 18 paździer-
nika odbył się wernisaż wystawy fotogra-
ficznej Przed obiektywem. Członkowie 
Fotoklubu Regionalnego Centrum Kultur 
Pogranicza w Krośnie zaprezentowali 
różnorodność spojrzeń na rzeczywistość, 
na otaczający nas świat, bowiem pamięć 
jest zawodna, a są obrazy godne zacho-
wania. Jest to już druga w tym mieście 
wystawa naszych fotografików w ra-
mach współpracy przygranicznej. 

Prezentacja Fotoklubu RCKP na Słowacji

Miriama Bukovinská – animatorka kul-
tury miejscowego urzędu miasta wspo-
mniała zeszłoroczną wystawę w Kroś-
nie, na której prezentowali się fotogra-
ficy słowaccy ze Spiskiej Nowej Vsi. 
Po wernisażu omówione zostały plany 
współpracy na najbliższy rok zawiera-
jące m.in. dalszą wymianę wystaw oraz 
udział w plenerach fotograficznych dają-
cych możliwość poznania interesujących 
miejsc na mapie regionu.

opr. WaT.

fot. A. Świerczek

drodze. Młodzież interesowała nie tylko 
poezja, ale również ciekawostki z życia 
szkolnego i studenckiego poetów. Auto-
rzy złożyli autografy w specjalnie wy-
danej z tej okazji antologii, wpisali się 
również do księgi pamiątkowej biblioteki 
w Świdniku na Słowacji. 
Festiwal Litteriada dotował Fundusz 
Wsparcia Sztuki na Słowacji, dzięki cze-
mu zaproszeni na spotkania goście mogli 

przez trzy dni mieć bezpośredni kontakt 
z literatami i ich niekomercyjną twórczoś-
cią. Spotkania odbywały się w Świdniku, 
Trebiszowie i Koszycach. Pomimo, że 
taka działalność nie tylko na Słowacji jest 
traktowana marginalnie, jej organizatorzy 
udowodnili, że nie tłumy na spotkaniach 
stanowią o sukcesie i sensie twórczej 
działalności literackiej.
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Wspominam ze wzruszeniem tamten 
smak czarnego chleba – miał wyraz pro-
stoty i uczciwości.
Chleb mojego dzieciństwa stanowił treść 
codziennego życia. Powie ktoś – szare 
monotonne życie jest udziałem wszyst-
kich – jednak życie to cała skala barw 
i odcieni – przeżyłam – zapisuję różnorod-
ność mojego istnienia, każdy dzień przy-
nosi nowe uczucia, spostrzeżenia i niewy-
tłumaczalne zadziwienie - wspomina we 
wstępie autorka. W sierpniu 2016 r. Bro-
nisława Betlej ukończyła 88 lat. Niniejsza 
publikacja jest 55. pozycją w jej bogatym 
dorobku literackim. Niecodzienna, pisa-
na sercem, intrygująca podróż przez ży-
cie. Materiał faktograficzny dodatkowo 
stanowi wartość dokumentalną biografii 
zamieszczonej na 620 stronicach.
Druk: Centrum Poligrafii Sp. z o.o. War-
szawa ul. Łopuszańska 53

Roman Ciesielski był słuchaczem 
PSKOiB w Krośnie w latach 1974-76. 
Był członkiem Grupy Poetyckiej „Kros-
no”. Wydał kilkanaście pozycji m. in. 
„szkice poetyckie” Krosno 1975, „W tym 
małym miasteczku 2” (1981), plakaty 
poetyckie „krosno 1” i „krosno 2” (1983-
1984), „Debiuty poetyckie’85 antologia” 
(1990), „Brama” (1991), „Grafika Radu-
ni (2012). Trudny powrót (2013) zawiera 
m.in. wiersze z okresu „krośnieńskie-
go” dedykowane kolegom i koleżankom 
z młodzieńczych lat. W 2015 r. ukazał 
się tomik „rośnie we mnie”. Recenzenci 
twórczości Ciesielskiego uważają, że jej 
domeną jest liryka osobista, a jego poe-
zję należy czytać sercem, nie znakami. 
Wiersze są ponadczasowe i pełne mądro-
ści życiowej. Poeta jest laureatem kilku 
ogólnopolskich konkursów poetyckich.
Oficyna Wydawnicza AGNI, Pruszcz 
Gdański, 2013

P
R

Z
E

C
Z

Y
T

A
N

E



fot. W
.Turek



fot. A.Kaszczyszyn
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nym wydarzeniom i prywatnym uroczy-
stościom mieszkańców Krosna i regionu.
W 1973 roku, wraz z kolejną reorganiza-
cją branży naftowej, zespół przechodzi 
pod patronat Zakładów Urządzeń Nafto-
wych „Naftomet” w Krośnie. Na terenie 
zakładu otrzymuje nowe, znacznie więk-
sze pomieszczenie do ćwiczeń. Warunki 
socjalne orkiestry ulegają znacznej popra-
wie, również wtedy kapelmistrz Konstanty 
Ekiert poszerza sekcję perkusyjną orkie-
stry (kształci sześciu werblistów, którzy 
zajmują miejsce na czele orkiestry podczas 
pochodów). Wraz z objęciem patronatu 
nad orkiestrą przez ZUN „Naftomet”, za-
kład dokonuje zakupu dla zespołu nowych 
mundurów górniczych z charakterystycz-
nymi czerwonymi pióropuszami. Odtąd 
orkiestra jest łatwo zapamiętywana i roz-
poznawana nie tylko na terenie Krosna.
W 2006 roku prezes Zakładów ZUN „Naf-
tomet” Józef Krowiak przekazuje orkiestrę 
wraz z instrumentami i umundurowaniem 
prezydentowi Krosna. Orkiestra otrzymuje 
nową nazwę - Miejska Górnicza Orkie-
stra Dęta, a jej pracę organizuje Regional-
ne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.
Od stycznia 2007 roku funkcję kapelmi-
strza obejmuje Wiesław Wojnar założyciel 
i dyrygent Orkiestry Dętej OSP w Iskrzyni. 
Orkiestra zmienia repertuar wprowadzając 
utwory dixielandowe na pograniczu muzy-
ki bigbandowej. Nabór młodych instrumen-
talistów do orkiestry wyzwala nowe inspi-
racje muzyków. Muzycy starają się, by re-
pertuar zawsze zaskakiwał oryginalnością. 
Folder, prócz pisanej historii zawiera zdjęcia, 
dyplomy, wykaz dyrygentów i członków od 
1946 roku oraz obecny skład orkiestry, liczą-
cy 36 muzyków, w tym cztery panie.
Wydawca: Regionalne Centrum Kultur Po-
granicza, Krosno 2016
Druk: Wydawnictwo Ruthenus - Rafał Bar-
ski, Krosno

ab, wt

Wydawnictwo jubileuszowe w skrócie 
przestawia historię Miejskiej Górniczej 
Orkiestry Dętej w Krośnie. Powstała 
w 1946 roku przy ówczesnym Kopalni-
ctwie Naftowym, obecnie ZUN „Nafto-
met”. Muzycy tworzący pierwszy skład 
orkiestry byli członkami działającej przy 
Kopalnictwie Naftowym orkiestry smycz-
kowej. Największy udział w utworzeniu 
orkiestry mieli: prezes Związku Zawodo-
wego Górników Józef Jurczak oraz dyry-
gent orkiestry smyczkowej Stanisław Woł-
kowicz. Pierwsze instrumenty zakupiono, 
po działających przed II wojną światową, 
orkiestrach dętych w Polance i Suchodole.
W 1947 roku skompletowano obsadę po-
szczególnych sekcji. W charakterze kapel-
mistrza zatrudniono muzyka i dyrygenta 
wojskowych orkiestr dętych Konstantego 
Ekierta. Oprócz orkiestry prowadził on tak-
że nauczanie od podstaw młodych muzy-
ków - pracowników zakładów naftowych. 
Kopalnictwo Naftowe dokonuje zakupu 
nowych, drelichowych mundurów dla or-
kiestry tzw. olimpijek, i od tej pory zespół 
występuje już w jednolitych strojach. 
Tak zaczyna się 70-letnia historia krośnień-
skiej orkiestry dętej, która towarzyszy waż-
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LESŁAW J. URBANEK

Spacer za miasto

po pierwszym porannym przymrozku
pozbawione obłoków niebo
przybrało kolor wypłowiałego błękitu
wśród przydrożnych drzew
mocno rozbrzmiewały głosy szpaków
przypominające nieco kłótnie
zacietrzewionych parlamentarzystów
ludzie porządkowali groby swoich bliskich
inni pieścili swoje jesienne ogródki
naznaczone piętnem przemijania
blask słońca wyjątkowo pięknie współgrał
z żółknącymi liśćmi drzew
i zapewne wywoływał również
pozytywne wibracje u wrony siwej
która rozmyślała samotnie
w uschniętej koronie wierzby

ZDZISŁAW PĘKALSKI

* * * 

Siedzę
z dzwoneczkami
ciszy w uszach
sam na sam
z pędzlem
nad twarzą
Chrystusa
i tak cały
uciekam
w moje
malowanie
że czas
przestał istnieć
zagniewany na mnie
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J
A EWA ZAJDEL- ŚLEMP

Artyści
Stachowi Ożogowi

Jego słowa
wsiąkały w piasek
wywołując okrągłe plamy
milczenia
jak woda w spragniony piasek
mdlejący
pod każdą kroplą..
Ci wszyscy na brzegach żrące kwasy 
- już nieważne
  
Ten tu wnikający
słowo-pływ miękką falą zagarnia 
 niedostępną łachę
masuje samotne ziarna oschłości

Teraz możemy zacząć stawiać
nasze zamki z piasku
zaczynając
od szczytów

jak zwykle..

BRONISŁAWA BETLEJ

* * *

Gdyby tak pióro
długie
jak cztery pory
zamienić 
w wstęgę tęczy
opasać ziemię moją
zadośćuczynieniem
cierpienia
radości
czy wtedy
poznawanie
byłoby łatwiejsze...
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MIECZYSŁAW A. ŁYP

Krajobraz z cerkwią

Bladozielona płaszczyzna nieba
leniwie płynie nad ciemnozielonym
długim pasmem wzgórza

Zatrzymana na wieczność
sylwetka cerkwi
z wysoką brązową wieżą
unosi światło modlitwy

Trzy cebule bębnów
jak kopiaste konwie
rozlewającego się świtu
sycą krajobraz jasnością
i wabią obietnicą niebiańskiego królestwa

Cichość podniebność rozwiewność

I tak
skuszeni pięknem tego pejzażu
idziemy po blask po żar słowa
po tajemnicę świętych wrót
i znaków

WACŁAW TUREK

Jesiennie

Cóż nad spadanie liści
kiedy tańczą płomienie lasu
zamykane kluczem żurawim

Skrzypiące koło czasu
oliwione przymrozkiem
odzywa się w zamgleniach

Wracają 
wydeptane ścieżki
zapisane sepią

Dobrze mieć 
jeszcze jedną jesień

MARIA STEFANIK

Pokolenie

Wczoraj ludna wieś
- dziś śródleśna polana…

Wysiedlone pokolenie
pozostawiło ślad:
studnię, piwnicę
bez oddechu jutra,
kwaśny sad,
fundament domu
i credo kapliczki w ruinie.
Wieloletni trud,
z uporczywą myślą
- powrócę…

W bramę piekła opuszczony
gdy w jedną noc zapukał wróg…
Zapisałem w testamencie:
naturę niespokojną
na nizinie i wśród jezior,
tęsknię za piaskowcem, barwinkiem
rodzimych gór…

BEATA WÓJTOWICZ

* * * 

W ciszy lasu idę,
w zgodzie z samą sobą,
w przyjaźni z pięknymi drzewami…
Odcinam kartki w kalendarzu,
odcinam dat w pamięci wiele,
a tylko te zostawiam sobie,
gdzie wierni moi przyjaciele…
I chociaż czasem tęsknię bardzo
za światem, co już gdzieś daleko,
to jednak najpiękniejszym kartom
zostawiam czas
płynąca rzeką.

 opr. W. Turek
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W przyszłym roku krośnieński Dom Na-
uczyciela obchodzić będzie swoje 55- le-
cie. Oddany do użytkowania w 1963 roku 
jako pierwszy w województwie rzeszow-
skim i trzynasty w Polsce, wybudowany 
z inicjatywy miejscowych związkowców 
(ZNP) i administracji powiatowej. Do-
tychczasowa siedziba Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego mieściła się w kamie-
nicy przy ulicy Ordynackiej. Wraz z biu-
rem Zarządu Powiatowego ZNP siedzibę 
swą miała też biblioteka pedagogiczna, 
Na rogu ul. Ordynackiej i Szkolnej mieś-
ciła się księgarnia nauczycielska.

Po uruchomieniu nowego obiektu przy 
ul. Łukasiewicza okazało się, jak bardzo 
był on potrzebny. Budynek dysponował 
trzydziestoma pomieszczeniami, w któ-
rych rozmieszczono bibliotekę pedago-
giczną, salę obrad, pokoje hotelowe dla 
22 osób, Klub Nauczycielski, lokal dla 
ZNP, mieszkanie dla dozorcy. 
W latach 60. i 70. odbywały się tutaj 
wykwintne bale sylwestrowe i karnawa-
łowe, klubo-kawiarnia była zapełniona 
gośćmi. Lata świetności Domu Nauczy-
ciela minęły.

Zbigniew Więcek
zdjęcia ze zbiorów autora
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O Nauczycielski październik
Krośnieński Dom Nauczyciela

Położenie kamienia węgielnego pod budowę Domu Nauczyciela (1961)
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Uroczyste otwarcie Domu Nauczyciela, 10 listopada 1963 r.

Widokówka z Domem Nauczyciela (1965)
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Miejska Biblioteka Publiczna w Ża-
rach pod patronatem Burmistrza Mia-
sta Żary i przy współudziale Rady 
Miejskiej zaprosiła dzieci i młodzież 
do udziału w XIV Biennale Ekslibri-
su Dzieci i Młodzieży. Na konkurs 
wpłynęło 260 grafik ekslibrisowych 
wykonanych przez 231 młodych au-
torów w wieku od 6 do 19 lat, z Pol-
ski i z zagranicy: Białorusi, Bułgarii, 
Litwy, Niemiec, Słowacji i Tajwanu. 
W konkursie wzięła udział także mło-
dzież z Pracowni Grafiki Tradycyjnej 
RCKP w Krośnie. Aleksandra Ko-
ciuba w kategorii do 10 lat zdobyła 
nagrodę główną, a Karolina Groni-
cka otrzymała wyróżnienie. Błażej 
Kmonk w kategorii do 15 lat otrzy-
mał wyróżnienie. Jury, w uznaniu 
efektów artystycznych i edukacyj-
nych, przyznało Dyplom Honorowy 
Joannie Topolskiej - Uliasz, opiekunowi 
Pracowni Grafiki Tradycyjnej. Uroczyste 
podsumowanie konkursu miało miejsce 

XVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Dzieci i Młodzieży 
Żary 2016

Międzynarodowa Federacja Sztuki Fo-
tograficznej FIAP z siedzibą w Paryżu 
(Fédération Internationale de l’Art Pho-
tographique) nadała Tomaszowi Oko-
niewskiemu tytuł międzynarodowego 
artysty FIAP (AFIAP). FIAP jest jedyną 
międzynarodową federacją, której człon-
kami są krajowe stowarzyszenia fotogra-
ficzne, która została uznana i jest repre-
zentowana przez UNESCO. FIAP zrze-
sza organizacje fotograficzne z ponad 
85 krajów członkowskich i reprezentuje 

interesy prawie miliona fotografów. Ty-
tuły FIAP nadawane są w celu uhono-
rowania wybitnych osób w dziedzinie 
fotografii. To wielki zaszczyt znaleźć się 
w tak szacownym gronie. Niewielu Pola-
ków posiada ten tytuł, stąd zdarzenie jest 
wyjątkowe i stanowi niezwykłe wyróż-
nienie. Oficjalne wręczenie dyplomów 
nastąpi w siedzibie Fotoklubu Rzeczy-
pospolitej w Warszawie. 
Kolejne uznania uzyskał również drugi 
krośnieński fotografik Przemysław Nie-

Tomasz Okoniewski z tytułem Artiste FIAP

Aleksandra Kociuba,  tech. linoryt barwny

24 września 2016 r. w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Żarach.

ab
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pokój - Hepnar w Konkursie Internatio-
nal Photography Awards. To jeden z naj-
większych konkursów na świecie, skie-
rowany zarówno do profesjonalistów jak 
i amatorów. W tym roku w konkursie 
głównym udział wzięło 17040 osób ze 
164 krajów świata. W najbardziej pre-
stiżowej, kategorii profesjonalnej zdobył 
aż 10 Honorowych Wyróżnień, co stawia 
go w czołówce fotografów z naszego 
kraju.
Obydwaj panowie są członkami Foto-
klubu Regionalnego Centrum Kultur Po-
granicza w Krośnie. 

WaT.

BIURO WySTAW ARTySTyCZNyCH

Marian Konieczny urodził się w l930 r. 
w Jasionowie koło Brzozowa. Rysował 
od wczesnych lat, np. swój dom, ludzi 
żyjących w sąsiedztwie. Miał 9 lat gdy 
w jego życie wtargnęła wojna, która wy-
warła silny wpływ na jego twórczość. 
Pod koniec 1945 r. ulepił z gliny, po raz 
pierwszy w swoim życiu, kilka ludzkich 
postaci. Jesienią 1946 r. rozpoczął naukę 
w krakowskim Liceum Sztuk Pięknych. 
W latach 1948- 54 studiował u Xawere-
go Dunikowskiego w ASP w Krakowie, 
a w latach 1954- 58 w Instytucie im. 
I. Repina w Leningradzie. Konieczny 
wiele zawdzięcza Dunikowskiemu. Prze-
jął jego zasadę, że tylko „rzeźba zrobiona 
na rozum - trwa. Oparta o uczucia - może 
tylko olśnić”. Od 1958 r. był pracowni-
kiem dydaktyczno-pedagogicznym Wy-
działu Rzeźby krakowskiej ASP. W la-
tach 1972- 81 był rektorem tejże uczelni. 
Brał udział w licznych konkursach na 
projekty pomników, za które zdobywał 

nagrody i wyróżnienia (m. in. I nagroda 
w konkursie na projekt pomnika Boha-
terom Warszawy – „Nike Warszawska” 

Marian Konieczny - rzeźba

Na zdj. Portret Wiesława Ochmana, gips patyno-
wany
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1959). Rzeźby pomnikowe realizował 
przede wszystkim na zlecenia społecz-
ne i to im poświęcił do tej pory najwię-
cej czasu. Rzeźby wykonywał także na 
własne wewnętrzne zapotrzebowanie. Są 
to głównie cykle rzeźb Dedal i Ikar, Ma-
cierzyństwo i Taniec Życia. Tworzą one 
drugi nurt jego twórczości rzeźbiarskiej, 
który nadal mu towarzyszy: „Ciągle żyją 
we mnie te tematy- idee, w dalszym cią-
gu budzą we mnie niepokój, i wydaje się, 
że niewiele jeszcze wypowiedziałem”. 

CENTRUM DZIEDZICTWA SZKłA

Centrum Dziedzictwa Szkła zaprasza na 
wystawę fotografii archiwalnych „Huta 
szkła w Dubecznie w XX wieku”. Zdję-
cia wypożyczyło Stowarzyszenie Inicja-
tyw Lokalnych „Dubeczno – Polesie Za-
chodnie”. Wystawa będzie czynna do 31 
marca 2017 r. 
W Dubecznie od 1775 r. działała huta szkła, 
należąca pierwotnie do żydowskiej rodziny 

Szuldbergów. Zniszczona przez Niemców 
w czasie II wojny światowej, odbudowa-
na została po wojnie i działała w ramach 
Lubelskich Hut Szkła, a w latach 90. XX 
wieku przeszła w ręce prywatne. Archiwal-
ne zdjęcia dokumentują losy miejsc i ludzi 
związanych z hutnictwem szkła w tym re-
jonie i są cennym uzupełnieniem dziejów 
tej gałęzi polskiego przemysłu.

Huta szkła w Dubecznie w XX wieku
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Trzecim nurtem są rzeźby portretowe. Są 
to nie tylko popiersia, ale także całe po-
stacie. Rzeźbami portretowymi są także 
akty, jak np. „Stary Atleta”, czy „Venus 
1”. Rysunki są uzupełnieniem twórczo-
ści rzeźbiarskiej M. Koniecznego. Są to 
przeważnie rysunki robocze powstające 
przy pracy nad rzeźbą. Czasami stają się 
one pracami autonomicznymi. Wystawa 
czynna do 10 listopada.

opr. Marek Burdzy
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MUZEUM PODKARPACKIE

Wystawa poświęcona twórczości Jana 
Sas Zubrzyckiego i Andrzeja Lenika 
przygotowana została przez Muzeum Ar-
chitektury we Wrocławiu i uzupełniona 
o eksponaty ze zbiorów Muzeum Podkar-
packiego w Krośnie. Wspólna ekspozy-
cja prac architekta Jana Sas Zubrzyckie-
go i rzeźbiarza Andrzeja Lenika jest pró-
bą przedstawienia twórczości artystów 
działających na przełomie XIX i XX w., 
którzy prezentowali podobną postawę ar-
tystyczną i ideową, polegającą na wier-
ności tradycyjnym wartościom w sztu-
ce. Obu artystów łączyły przyjacielskie 
relacje, wspólna pasja i przekonanie, 
że w dziełach sztuki sakralnej najlepiej 
sprawdzają się dawne formy i motywy. 
Jan Sas Zubrzycki (1860-1935) ur. 
w Tłustem na Podolu, ukończył architek-
turę na Politechnice Lwowskiej. Do 1921 
r. pracował w Urzędzie Budownictwa 
w Krakowie, następnie został profeso-
rem historii architektury na Politechnice 
Lwowskiej. Był członkiem Polskiej Aka-
demii Umiejętności oraz założycielem 
i prezesem Towarzystwa Opieki nad Za-
bytkami Sztuki i Kultury we Lwowie. 
Był wybitnym projektantem i teorety-
kiem sztuki, zaangażowanym w sprawy 
narodowe. W swojej twórczości najwię-
cej zaprojektował obiektów sakralnych, 

w mniejszym stopniu gmachów publicz-
nych, willi i kamienic dla mniejszych 
i większych miejscowości. 
Andrzej Lenik (1864-1929) ur. w Kroś-
cienku Niżnym dawnej dzielnicy Kros-
na, był absolwentem krakowskiej Szkoły 
Sztuk Pięknych, po studiach powrócił 
do rodzinnego miasta i prowadził swoją 
pracownię artystyczno-rzeźbiarską spe-
cjalizującą się w zakresie sztuki i rzeź-
by sakralnej. Artysta tworzył głównie 

Jan Sas Zubrzycki i Andrzej Lenik z pracowni architekta i rzeź-
biarza

Organizatorem wystawy jest Stowarzy-
szenie Inicjatyw Lokalnych „Dubeczno 
– Polesie Zachodnie”. Stowarzyszenie 
powstało w 2008 roku i działa na rzecz 
upowszechniania informacji o dziedzi-
ctwie kulturowym, historycznym i przy-

rodniczym Polesia Zachodniego ze szcze-
gólnym uwzględnieniem gminy Hańsk 
i miejscowości Dubeczno. 

Karolina Połomska
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w drewnie, gipsie i kamieniu, a w swojej 
pracowni zatrudniał wielu zdolnych ucz-
niów. Lenik współpracował z Zubrzy-
ckim przy wielu realizacjach. W dużym 
stopniu wykonywał elementy wystroju 
i wyposażenia do kościołów projektowa-
nych przez Sas Zubrzyckiego. Był dzia-
łaczem i społecznikiem, czynnie działał 
w Towarzystwie Gimnastycznym „So-
kół”, Towarzystwie „Zgoda” i Towarzy-
stwie Szkół Ludowych.
Na wystawie znajdują się projekty bu-
dynków oraz wyposażenia świątyń au-
torstwa Jana Sas Zubrzyckiego, rysun-

ki ołtarzy oraz prace wykonane przez 
Andrzeja Lenika i realizowane w jego 
pracowni artystyczno-rzeźbiarskiej. Wy-
stawę uzupełniają prywatne fotografie 
dokumentujące przyjazne relacje jakie 
łączyły rodzinę Zubrzyckich i Leników. 
Ważnymi eksponatami są też należące 
do rodziny, a stanowiące depozyt Mu-
zeum Podkarpackiego w Krośnie rzeźby 
pochodzące z pracowni Andrzeja Lenika 
w Krośnie. 
Wystawę można zwiedzać do 27 listopa-
da 2016 r.

Anna Guz-Iwaniec

Wystawa to nieskończona karta historii, 
która koncentruje się wokół wyjątko-
wych ludzi: Zbigniewy i Tadeusza Pię-
kosiów. Jest to opowieść o ich pięknym, 
spełnionym życiu, składającym się ze 
zwyczajnych chwil i schematów codzien-
ności. Jak każda opowieść o życiu musi 
zawierać relacje z dzieciństwa, młodości, 
narzeczeństwa oraz życia rodzinnego. To 
wartości wpojone przez rodziców, atmo-
sfera domu rodzinnego oraz przyjaźnie 
nawiązane w młodości ukształtowały 

charaktery i osobowości Zbigniewy i Ta-
deusza. Jest to także opowieść o podąża-
niu w poszukiwaniu własnych pasji oraz 
ich doskonaleniu. Sprzymierzeńcem tych 
pasji na pewno są bliskie i szczególne re-
lacje Zbigniewy i Tadeusza.
Miejscem, gdzie toczy się życie naszych 
bohaterów jest dom w Łączkach Jagiel-
lońskich. To niezwykłe, magiczne miej-
sce, które przesiąknięte jest pasjami na-
szych bohaterów. To w kuchni tego domu 
powstaje większość dzieł, a mimo to nie 
zatraca ona swojej pierwotnej funkcji - 
miejsca wspólnych spotkań, wspólnego 
siadania do stołu oraz długich rozmów 
o życiu, jego blaskach i cieniach. Ten 
dom to wyjątkowa przestrzeń złożo-
na z uśmiechów i trosk oraz przestrzeń 
własnej odrębności i azylu. Życie na-
szych bohaterów stało się scenariuszem 
niepowtarzalnej wystawy, którą chcemy 
oddać hołd wyjątkowym ludziom i ich 
ukochanym pasjom. 

Bożena Ziółkowska

MUZEUM RZEMIOSłA Piwnica PodCieniami
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Gościem październikowego spotkania 
będzie ikona polskiego himalaizmu - Wa-
lenty Fiut, który wygłosi prelekcję „Mi-
gawki z Himalajów i Karakorum” (24 X).
Walenty Fiut – taternik, alpinista i hima-
laista. Jeden z czołowych polskich wspi-
naczy, zdobywający najwyższe szczyty 
świata w złotym okresie polskiego hima-
laizmu.
Był uczestnikiem pierwszego polskie-
go przejścia zimowego północnej ścia-
ny Grandes Jorasses drogą przez Całun 
w 1977 r. (wraz z Janem Wolfem). Ma na 
swoim koncie liczne wejścia na szczyty 
andyjskie w Peru i Kolumbii, wulkany 
w Meksyku, siedmiotysięczniki w Hin-
dukuszu afgańskim i pakistańskim, wspi-
naczki w Kaszmirze i Gharwalu w In-
diach, działalność w Himalajach Nepalu, 
a także różne drogi w Kaukazie. Podczas 
prelekcji „Migawki z Himalajów i Kara-
korum” usłyszymy relacje z 3 wypraw: 
Mount Everest - 8848 m n.p.m. (zima 

Krośnieńskie spotkania z podróżnikami

1980), Broad Peak - 8051 m n.p.m (lato 
1984) oraz Lhotse - 8516 m n.p.m. (lato 
1985, 1987).

Dorota Piwka

KROśNIEńSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Wydanie najnowszego zbioru wierszy 
„Nocny deszcz” oraz poematu „Trzewi-
czek Amalii albo umarłych z żywymi 
obcowanie” stały się okazją do spotkania 
z autorem tych książek – Janem Tulikiem, 
zorganizowanego w Czytelni Głównej 26 
września br.
Jan Tulik zaprezentował wybrane wier-
sze z tomu „Nocny deszcz”. Ten zbiór 
wierszy, jak podkreślają recenzenci, to 
jeden z jego najważniejszych i najlep-
szych tomów poetyckich - „To taki bilans 
doświadczeń poety” - mówił Mirosław 

Welz, prowadzący spotkanie. Choć sam 
autor zastrzegał, że na pewno nie jest to 
jego podsumowanie życiowe, bo przed 
nim wiele literackich planów, które za-
mierza zrealizować.
Pytany o inspiracje i sposób tworzenia 
mówił: (...) „Każdy jest osobny, każdy ma 
swoją wrażliwość, wyobraźnię i sam musi 
się z tym uporać pisząc (...) twórca to jest 
ten, który na pierwszym miejscu stawia 
swoją wyobraźnię, żeby ją zapisać, od-
notować - oczywiście to się zawsze kłóci 
z egzystencją...”. Z kolei odpowiadając na 

Bilans doświadczeń poety… spotkanie z Janem Tulikiem
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Na zdj. prof. Franciszek Leśniak i Wanda Belcik

1 października br., Stowa-
rzyszenie Miłośników Ziemi 
Krośnieńskiej, przy współ-
udziale Krośnieńskiej Biblio-
teki Publicznej, zorganizo-
wało spotkanie prezentujące 
czytelnikom świeżo wydany, 
siódmy tom serii „Krosno. 
Studia z dziejów miasta i re-
gionu”. Na zaproszenie or-
ganizatorów odpowiedziało 
swą obecnością spore grono 
zainteresowanych. 
Profesor Franciszek Leśniak, 
redaktor naukowy tomu od-

Prezentacja najnowszego tomu Studiów krośnieńskich

pytanie o kondycję współczesnej poezji, 
stwierdził: „Myślę, że dużo jest wierszy, 
a mniej jest poezji (...) choć nie można 
wartościować, bo różne teksty porusza-
ją różne osoby i jeśli dany wiersz nawet 
nie jest wielką poezją, a kogoś porusza to 
czemu ma nie istnieć? (...) Mnie odpowia-
da tak naprawdę taki kanon klasyczny, nie 
w sensie formy, czyli ten w którym doszu-

kujemy się poezji poprzez pięknie stwo-
rzony obraz, poprzez pojemną metaforę, 
poprzez dobór odpowiednich słów, żeby 
ta semantyka była jak najbardziej szeroka 
na użytek wiersza”.
Jan Tulik - debiutował w 1981 roku. Do 
tej pory opublikował jedenaście zbiorów 
wierszy, trzy powieści, zbiór opowiadań, 
dramat, zbiór „Legendy. Krosno i okoli-
ce”. Napisał również esej, wydany w for-
mie książkowej, o humaniście i wynalaz-
cy Janie Szczepaniku oraz szkic o życiu 
i twórczości Franciszka Pika-Mirandoli. 
Jest także autorem szeregu artykułów kry-
tycznoliterackich oraz recenzji i słucho-
wisk radiowych. Za twórczość literacką 
otrzymał wiele nagród ogólnopolskich.
Pytany o powód pisania wierszy, J. Tulik 
mówił: „Człowiek, żeby nie zwariować, 
musi coś robić, jeśli chce siebie zacho-
wać. (...) Człowiek musi powiedzieć bliź-
niemu, choćby to była tylko jedna osoba, 
co myśli o świecie, życiu, o sensie bytu...”

Monika Machowicz

fot. archiwum KBP
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niósł się w swym krótkim wystąpieniu 
do roli, jaką od 1972 roku pełnią kolejne 
tomy Studiów krośnieńskich, stanowiące 
jedno z nielicznych w regionie wydaw-
nictw o charakterze naukowym, bądź 
popularnonaukowym, animujące badania 
nad przeszłością Krosna i okolic. Następ-
nie przedstawił zawartość rzeczową pro-
mowanego tomu.
W kolejnej części spotkania głos zabierali 
autorzy opublikowanych tekstów, prezen-
tując główne wątki i wyniki badań włas-
nych, których efektem stały się publikacje 

składające się na siódmy tom Studiów. 
Tłem dla tych wypowiedzi była multime-
dialna prezentacja, syntetycznie ilustrują-
ca walory promowanego wydawnictwa. 
Autorką rysunków na obwolucie jest Ewa 
Cisowska, sekretarzem redakcji, który 
czuwał nad poziomem merytorycznym, 
kwestiami językowymi i technicznymi 
nadsyłanych tekstów - Tadeusz Łopatkie-
wicz. Realizacji wydawniczej dokonało 
Wydawnictwo Ruthenus Rafała Barskie-
go.

tekst i fot. Tadeusz Łopatkiewicz

W konkursie mogą wziąć udział dzieci 
ze SP, gimnazjów, uczestnicy zajęć po-
zaszkolnych z Polski, Słowacji i Ukrainy 
w wieku od 7-15 lat bez podziału na grupy 
wiekowe. Organizator nie narzuca tematu. 
Dowolny format i technika malarska lub 
graficzna /wyklucza się prace oprawione 
oraz z naklejoną plastelina, ryżem itp./. 
Format prac A3 i A4. Każda praca powin-

KONKURS PLASTYKI DZIECI I MŁODZIEŻY POGRANICZA KREDKI
na być na odwrocie opisana: imię i nazwi-
sko autora, wiek, adres szkoły /placówki, 
numer telefonu, e-mail, nazwisko nauczy-
ciela, instruktora. Max. 20 prac z jednej 
placówki należy przekazać lub przesłać do 
5 listopada 2016 r. na adres organizatora 
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza 
ul. Kolejowa 1,38 - 400 Krosno tel. 13 43 
218 98 e-mail: rckp@rckp.krosno.pl

Z myślą o wszystkich, którzy kochają 
swoje małe ojczyzny i chcą się podzie-
lić ich pięknem z innymi serwis Zumi.

ZRÓB ZDJĘCIE SWOJEGO MIASTA
pl przygotował konkurs fotograficzny. 
Konkurs towarzyszy plebiscytowi Turniej 
Miast Zumi 2016. Prócz oddawania gło-
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Konkurs organizowany corocznie przez 
Uniwersytet Szczeciński jest bezpłatny 
i powszechny, łączy świat kultury wizu-
alnej z nauką, popularyzuje i rozwija wie-
dzę i kulturę matematyczną, przełamuje 
bariery przed matematyką. Uczestnicy 
to dwie grupy wiekowe (do i powyżej 
20 roku życia). Aby wziąć udział w kon-
kursie należy zgłosić się na stronie www.
mwo.usz.edu.pl, podać swoje konto e-

VII MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY  
„MATEMATYKA W OBIEKTYWIE”.

-mailowe, poczekać na link aktywacyjny. 
Następnie wypełnić zgłoszenie. Zdjęcia 
(max 6 szt.) wysyłać wraz z tytułami i opi-
sami poprzez formularz elektroniczny). 
Ambasadorowie: osoby, które pomagają 
innym w udziale. Logują się na stronie 
konkursu i podają swoje dane i nazwiska 
podopiecznych, których zachęcili do Ma-
tematyki w obiektywie. Termin zgłoszeń 
upływa 31 października 2016 r.
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sów na swoje miasto użytkownicy będą 
mogli pokazać jego piękno na zdjęciach. 
Konkurs fotograficzny potrwa do 7 listo-
pada. By wziąć w nim udział, nie trzeba 
mieć profesjonalnego aparatu, wystarczy 
telefon komórkowy z aparatem fotogra-
ficznym. Liczy się pomysł, ujęcie, piękno 
prezentowanego miasta. Chodzi o zdję-
cia miast w subiektywnych ujęciach ich 

mieszkańców. Każdy będzie mógł wyra-
zić piękno swojego miasta z własnej per-
spektywy. Należy ze strony turniejmiast.
zumi.pl wybrać z listy jedno z 335 miast 
powiatowych, którego dotyczy zdjęcie, 
zostawić swoje dane kontaktowe (imię 
i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) 
i oczywiście wgrać zdjęcie.

Udział w konkursie polega na interpreta-
cji 3 piosenek kabaretowych, w tym obo-
wiązkowo przynajmniej jednej piosenki 
z tekstem Przybory. Pozostałe piosenki 
mogą być utworami nowymi lub repre-
zentować klasykę piosenki kabaretowej. 
Do konkursu mogą przystąpić wokaliści, 
aktorzy, studenci szkół teatralnych, fil-
mowych i muzycznych, adepci teatrów 
państwowych i prywatnych oraz amato-
rzy. Warunkiem udziału jest ukończenie 
18 roku życia, a także terminowe i zgod-
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ne z regulaminem zgłoszenie uczestni-
ctwa w Konkursie. Wykonawcy chętni 
do udziału zobowiązani są do wysłania 
zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres 
konkurs.piosenki@sdk.pl lub pocztą 
tradycyjną na adres: Staromiejski Dom 
Kultury, Rynek Starego Miasta 2, 00-272 
Warszawa z dopiskiem „Konkurs im. J. 
Przybory” najpóźniej do 14 listopada 
2016 r. Decyduje data stempla pocztowe-
go. Kontakt: e-mail: konkurs.piosenki@
sdk.pl, tel. 22 635 46 47

Miejskie Centrum Kultury w Bełchato-
wie zaprasza do udziału w Ogólnopol-
skich Spotkaniach Tanecznych Bełcha-
tów 2016. Festiwal odbędzie się w dniach 
26 i 27 listopada. Dzień pierwszy Spot-
kania Taneczne Power Dance, dzień dru-
gi Konfrontacje Tańca Współczesnego 
„Forma” - przeznaczone dla młodych 
teatrów tańca. Warunkiem uczestnictwa 
jest przesłanie wypełnionej karty zgło-
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szenia do 16 listopada 2016 r. na adres 
e-mail: anetta.wojtuch@mckbel.pl (w 
formie elektronicznej) ilość miejsc ogra-
niczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Miejskie Centrum Kultury, ul. Pl. Naru-
towicza 1a, 97-400 Bełchatów tel./fax. 
44 635 00 48 www.mck.belchatow.pl. 
Szczegółowych informacji udziela ko-
ordynator Anetta Wojtuch pod numerem 
telefonu 446351917.
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