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

Na okładce: Fotosalon Planeta Dzieci 2013, str.2 – 1. Roztańczone Krosno, czyli taniec dla 
wszystkich na krośnieńskim Rynku fot. N. Przybylska, 2. Jubileusz 50-lecia zespołu śpiewa-
czego Kamratki, życzenia odbiera Elżbieta Janocha fot. J. Czekański, 3. Letnia przygoda dla 
dzieci fot. Ksenia Bołd, 4. Wykonawcy IX Wieczoru z operą i operetką,  5.Wernisaż wystawy 
Dialog 2015 z Oradei/Rumunia/ w Galeria Fotografii RCKP fot. W. Turek

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

STANISŁAW BOCHEŃSKI

moje miasto 

witam każdy kamień bruku 
krośnieńskiej starówki 
dotykając dni 
które już wdeptałem w przeszłość 

stąd mój ród 

powracam z niepokojem 
czy zdążę policzyć zimne kostki 
rzadko słyszę dzwony  
z kościelnych wież 
tylko spłoszone gołębie 
przecinają przestrzeń wzroku 

łuki podcieni uwypuklają 
linie kupieckich kamienic 
pręgierz stale przypomina 
o grzechach i zaniechaniach 

idę niespiesznie 
chłonąc zapach historii 
zamkniętej w kamieniu i brązie 
świetliste szkło przybiera ostrości 
w Centrum... 
nowych nadziei
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W numerze:

3. WITRYNA RCKP 
 Wystawy 
 RCKP zaprasza do aktywnego 
 spędzania..
 Twórcze wakacje na obozie 
 teatralnym…

Henryk Wichniewicz
 Festiwal Kultur Pogranicza 

Anna Bryła
 50 lat śpiewania

Anna Galert
 Przygraniczne spotkanie fotograficzne

Wacław Turek

12. Polecamy
 Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

Paweł Jermak
 XII edycja Galicja Blues Festival

Robert Lenert

13. Rozmaitości
 Wielka sława to żart. Koncert pamięci...

Andrzej Szypuła
 Rozstanie z pasją

Wacław Turek

19.  Przeczytane

21.  Kolekcjonerstwo
 Święto Morza

Zbigniew Więcek
23. Poezja

25. Podium

26. BWA 
 Tadeusz Dul – malarstwo

27. CDS
 Szkłem malowane. Made in Germany

Karolina Połomska

28. Karpacka Troja 
 Dotknij przeszłości

Gabriela Kucharska

29. Muzeum Rzemiosła 
 Moja przygoda w muzeum… 

Iwona Jurczyk

30. KBP
 Cała Polska czyta „Lalkę”…

Monika Machowicz

31. Konkursy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego wznawia zapoczątkowaną 
w 2011 roku akcję „60+ Kultura” skie-
rowaną do osób powyżej 60 roku życia. 
Inicjatywa ta wpisuje się w działający 
już na różnych polach program „Kul-
tura Dostępna”. Wzorem ubiegłych lat 
w pierwszy weekend jesieni, tj. 26 - 27 
września 2015 r. teatry, muzea, galerie, 
filharmonie, kina oraz szereg innych 
placówek kulturalnych staną otworem 
dla ludzi starszych, którzy będą mogli 
bezpłatnie, lub za symboliczną opłatą 
skorzystać z oferty instytucji kultural-
nych w całym kraju. Akcja „60+Kul-
tura” jest skierowana do osób powyżej 
60 roku życia. Ma je zachęcić do ak-
tywnego uczestniczenia w życiu kul-
turalnym, dzięki wykorzystaniu oferty 
dostępnej w ich miejscu zamieszkania. 
W latach ubiegłych do udziału w akcji 
zgłosiło się ponad 200 ośrodków z całej 
Polski. Oferty skierowane do seniorów 
były różne – od bezpłatnego wejścia, do 
specjalnie zorganizowanych spotkań, 
wykładów, warsztatów i wycieczek 
z przewodnikami. MKiDN zaprosiło do 
współpracy wszystkie lokalne instytu-
cje kultury.
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Marzena (Maya) Rost-
kowska - graficzka kom-
puterowa, designerka, 
pedagog, scenografka, 
nauczycielka Taiji Quan 
i Qigong. Uczyła się 
w krośnieńskim PLSP, 
w krakowskim Instytu-
cie Sztuki oraz Akademii 
Sztuk Pięknych w Kra-
kowie. W indonezyjskim 
RC Studio oraz singapur-
skim Mages Institute of 
Excellence, jak również 
warszawskiej IT Media. 
Na co dzień zajmuje się 
projektowaniem, grafi-
ką użytkową, animacją 
filmową. Zaś w wol-
nych chwilach w „Porze 
Relaksu” trenuje Taiji 
Quan i Qigong – czyli 
dalekowschodnie ćwicze-
nia energetyczne, które 
pomagają w tworzeniu 
kolaży, jak i wzmagają 
apetyt na twórcze życie 
oraz kawę w pobliskim 
„Relaksie”. W otwarciu 
wystawy uczestniczyli 
zaproszeni goście z Fun-
dacji Dantian: Mistrz 
Taiji Quan - Jan Gliński, 
joginka – Aleksandra 
Duda, artystka – Kahuna 
Kieraś - Kędziak.

4 - 30 września
„Pora relaksu” - wystawa kolażu Marzeny Rostkowskiej
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Ur. 1965 r. w Brzozowie, gdzie mieszkał 
do 1989. W latach 80. współtworzył gru-
py artystyczne „IN-TI” i „2JKT” oraz 
kabaret „BEZ NAZWY”. W tym czasie 
uczestniczył w wystawach zbiorowych 
we Wzdowie, Stargardzie Szczecińskim 
oraz w Tczewie. Indywidualnie wysta-
wiał swoje prace w Krośnie i w Krako-
wie. Od 15 lat mieszka w Przybówce 
k. Krosna. Uczestniczył w wielu plene-
rach organizowanych przez Krośnieński 

4 - 30 września
Jacek Gołąbek – rysunek

Dom Kultury, Wspólnotę Polską i Ma-
łopolski Uniwersytet we Wzdowie. Jego 
twórczość była kilkakrotnie wyróżniana 
na Wojewódzkich Przeglądach Plastyki. 
Przez szereg lat współpracował z Mu-
zeum Regionalnym w Brzozowie oraz 
miesięcznikiem Wiadomości Brzozow-
skie. Swoje obrazy wystawiał indywi-
dualnie w Tarnowie, Bełchatowie, Kra-
kowie, Iwoniczu Zdroju oraz kilkakrot-
nie w Krośnie, Brzozowie i Sanoku.
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RCKP ZAPRASZA DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA WOLNEGO 
CZASU

Niezwykle ważną częścią działalności 
Regionalnego Centrum Kultur Pogra-
nicza w Krośnie jest inicjowanie i pro-
wadzenie amatorskiego ruchu artystycz-
nego, który rozwijany jest w ramach 
systematycznej pracy w zespołach oraz 
jednorazowych lub cyklicznych działa-
niach. 
Po wakacyjnej przerwie rozpoczyna 
się nowy rok artystyczny 2015/2016. 
Pod okiem instruktorów – specjalistów 
wszyscy chętni będą mogli rozwijać 
swoje zainteresowania poprzez udział 
w zajęciach oraz samodzielną pracę 
twórczą. Pierwsze kroki taneczne dzie-
ci mogą stawiać w Zespole Tanecznym 
Kleks oraz w grupach baletowych, nie-
co starsi w Zespole Tańca Współczesne-
go Strecz. Pracuje młodzieżowy teatr 
„itd…”, w którym młodzi ludzie zdoby-
wają pierwsze doświadczenia sceniczne, 
a także Radosna Rodzinna Akademia 

Teatralna. Zajęcia plastyczne dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych prowadzi 
Otwarta Pracownia oraz Pracownia 
Grafiki Tradycyjnej. Działa Studio 
Piosenki Swing, w którym prowadzone 
są indywidualne i grupowe zajęcia wo-
kalne dla dzieci i młodzieży. Przedszko-
laki spotykają się w Klubie Umiałka, 
gdzie bawią się, śpiewają, tańczą i ma-
lują. Studio Ruchu proponuje zajęcia 
z elementami callanetiscu, jogi, aerobi-
cu i systemu pilates. Funkcjonują ponad-
to: Miejska Górnicza Orkiestra Dęta, 
Chór Mieszany Echo, kapela ludowa 
Białobrzeżanie oraz zespół śpiewaczy 
„Kamratki”. W RCKP spotykają się 
literaci, fotograficy, plastycy, miłośnicy 
kanarków i ptaków egzotycznych, nu-
mizmatycy, szachiści, a także seniorzy. 
Więcej informacji na stronie www.rckp.
krosno.pl

opr. ab

Zespół taneczny „Kleks”

fot. P. M
atelow

ski
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Teatr „itd…” RCKP w Krośnie trady-
cyjnie od lat uczestniczy w wakacyj-
nych warsztatach Teatr na Bruku, które 
kończą się plenerowymi spektaklami 
na krośnieńskim Rynku. Kontynua-
cją tej formy był, organizowany po raz 
pierwszy w tym roku, wyjazdowy obóz 
teatralny w gościnnym pensjonacie „Ki-
madło Wampira” w Nowym Łupkowie. 
Już samo miejsce i bieszczadzka przy-
roda stworzyły magiczny klimat i in-
spirację do działań artystycznych. Nie-
przypadkowo scenariusz spektaklu po-
wstał z inspiracji miejsca – nieczynnego 
aktualnie dworca w Nowym Łupkowie. 
Dworzec ów stał się miejscem magicz-
nej opowieści teatralnej w wykonaniu 
młodych aktorów. W obozie teatralnym 

trwającym od 10 - 23 sierpnia br. obok 
Teatru „itd…” uczestniczyli: Studio 
Cyrku, „Młodzież z Połtawy” na Ukra-
inie oraz prowadzący warsztaty i reali-
zujący spektakl Teatr s.tr.a.c.h.
Tworzą go wychowankowie Teatru 
„itd…”, dorośli już dzisiaj ludzie, którzy 
swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą 
się z krośnieńską młodzieżą Organizują 
m.in. cykliczny Festiwal Nocne Teatra-
lia Strachy i otwarte warsztaty teatralne. 
Będąc w środku wydarzeń obozowego 
teatralnego życia można było obserwo-
wać ich zapał, pasję i twórcze pomysły 
w tworzeniu przedstawienia, w żmud-
nych i intensywnych ćwiczeniach scen, 
etiud, żonglerki ogniem, chodzenia na 
szczudłach, akrobatyki cyrkowej, tech-

Uczestnicy warsztatów teatralnych w Nowym Łupkowie

TWÓRCZE WAKACJE NA OBOZIE TEATRALNYM  
– NOWY ŁUPKÓW 2015
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niki teatru cieni etc… Wszystkie te 
umiejętności z sukcesem zostały wbu-
dowane potem w przedstawienie.
Pracy teatralnej towarzyszyły liczne 
atrakcje i chwile relaksu. Uczestnicy 
spędzili „wodny dzień” na Jeziorze So-
lińskim, zwiedzili graniczny tunel i hi-
storyczny dworzec w Starym Łupkowie, 
odbyli przejażdżki konne, mieli dużo 
uciechy z jazdy miejscową silnikową 
drezyną pod intrygująca nazwą „Por-
shalino”, wieczorami zaś integrowali się 
przy ognisku czy na dyskotece. Przyje-
chali także do Krosna, by wziąć udział 
w kolorowej paradzie inaugurującej 
Festiwal Kultur Pogranicza Karpackie 
Klimaty .
Spektakl zatytułowany „Pociąg czasu” 
to opowieść o uczuciu, które narodziło 
się na peronie dworcowym. On - foto-
graf podróżujący po całym świecie. 
Ona - akrobatka cyrkowa. Spotykają się 
przypadkiem oczekując na odjazd po-
ciągu. W dniu premiery pogoda zaczęła 
płatać figle strasząc przelotnym desz-

czem, jednak na czas przedstawienia 
wypogodziło się, a bardzo licznie zgro-
madzona publiczność mogła podziwiać 
umiejętności młodych artystów z Kros-
na i Połtawy, czego potwierdzeniem 
były rzęsiste brawa. 
Szczególnie emocjonalnym momentem 
był ostatni dzień - rozstanie i pożegnanie 
obu grup. Przez dwa tygodnie uczestni-
cy mocno zżyli się z sobą, zaprzyjaźnili, 
nauczyli się komunikować przełamując 
barierę językową i mentalną. Podczas 
pożegnania wylało się wiadra łez. Po-
zostały przyjaźnie, nowe doświadczenia 
oraz poczucie, że coś ważnego wspólnie 
zbudowali.
Realizatorem zadania było Stowarzy-
szenie Teatr s.tr.a.c.h w ramach progra-
mu Uwierz w swój talent – integracja 
młodzieży polsko ukraińskiej. Dofinan-
sowanie i wsparcie organizacyjne - Na-
rodowe Centrum Kultury.

Henryk Wichniewicz

Kolejną edycję Karpackich Klimatów 
zainaugurował na scenie Regionalnego 
Centrum Kultur Pogranicza koncert sa-
nockiej grupy Matragona. Oficjalnego 
otwarcia Festiwalu Kultur Pogranicza 
i Festiwalu Win Węgierskich im. Por-
tiusa dokonał Prezydent Miasta Krosna 
Piotr Przytocki. Po inauguracji, ufor-
mował się kolorowy pochód gospoda-
rzy i gości, który przeszedł w zapada-
jącym mroku na Rynek Starego Miasta, 
gdzie dokonano prezentacji wszystkich 
zespołów zaproszonych na Karpackie 

Klimaty. Tak było w dzień pierwszy, 
a przez następne dwa, od wczesnych 
godzin przedpołudniowych do póź-
nego wieczora, Rynek rozbrzmiewał 
dźwiękami muzyki zespołów z Węgier, 
Słowacji, Ukrainy, Czech i Polski. Na 
festiwalowej scenie zaprezentowało się 
łącznie 19 grup m.in. węgierskie gru-
py taneczne „Csimpolya” i „Zala” oraz 
muzyczny Babra Band, lubelski zespół 
muzyczny „Neoklez”, czeski „Ohnica”, 
słowacki śpiewaczy „Olšavan”, folkowy 
Czeremhat, a także dwa krośnieńskie - 

FESTIWAL KULTUR POGRANICZA KARPACKIE KLIMATY 
KROSNO 21-23 sierpnia 2015
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grupa wokalna Zespołu Pieśni i Tańca 
PWSZ oraz Artyści za dychę z PPSKA-
KiB. Publiczności bardzo podobała się 
ta niezwykła różnorodność karpacka. 
Krośnianie, ale także przyjezdni, tłum-
nie przybywali na Rynek, gdzie roz-
brzmiewała muzyka, ale też można było 
wypić lampkę wina podczas trwającego 
równolegle 13. Festiwalu Win Węgier-
skich im. Portiusa oraz głosować na 
Ulubiony Chleb Krośnian. W tym roku 
do dziesiątej edycji konkursu przystą-
piło 8 piekarni. Zwyciężył chleb żytni 
ze słonecznikiem z piekarni „Krukie-
rek”, który będzie nosił ten zaszczyt-
ny tytuł do sierpnia 2016 roku. Hojni 
krośnieńscy piekarze przekazali do 
konkursu około 300 bochenków chleba, 
którymi do woli można było się często-
wać w trakcie dwóch dni Karpackich 
Klimatów. Pozostałe bochenki rozda-
ne zostały potrzebującym przez Akcję 
Charytatywną we wtorek 26 sierpnia 
na placu przy kościele farnym w Kroś-
nie. Prowadzący Karpackie Klimaty, 
aktor Stanisław Jaskułka wielokrotnie 
podkreślał, że nie tylko szkło jest boga-
ctwem naszego regionu, ale także nie-
zwykle smaczne pieczywo wypiekane 
w lokalnych piekarniach.
Rynek Starego Miasta i przyległe do 
niego ulice wypełniały liczne kramy 
i stragany z rękodziełem artystycznym 
(plecionki wiklinowe, serwety, biżute-
ria, ceramika), malarstwem, różnorod-
nymi tradycyjnymi przysmakami (cia-
sta, chleby, miody). 
Niezwykle atrakcyjnie prezentowała się 
plenerowa wystawa fotografii członków 
Fotoklubu Regionalnego Centrum Kul-
tur Pogranicza w Krośnie, które zawi-
sły przy ul. Piłsudskiego i na placu przy 
kościele farnym. 

Festiwal Kultur pogranicza jest imprezą 
dla całych rodzin. Nie mogło więc za-
braknąć przestrzeni dla najmłodszych 
uczestników, których organizatorzy 
zaprosili na plac przy ul. Piłsudskie-
go. W ramach jarmarku przygotowano 
wiele ciekawych warsztatów m.in. ma-
lowanie na drewnianych deseczkach, 
wykonywanie i animowanie lalek oraz 
motanek. Jak na średniowieczny jar-
mark przystało, znalazło się też miejsce 
na przedstawienia. Zaprezentowały je 
teatry Małe Mi i Pinokio.
Nie zabrakło także atrakcji sporto-
wych. Na starcie XI edycji ulicznego 
Biegu o Skarb Portiusa stanęła rekor-
dowa liczba 235 zawodników. Gościem 
był olimpijczyk, maratończyk Henryk 
Szot. Najszybszą kobietą okazała się 
Sofiya Yaremchuk ze Lwowa, a wśród 
mężczyzn triumfował Szymon Kul-
ka z Ropy. W niedzielne popołudnie 
z Rynku do Nowego Żmigrodu i z po-
wrotem wyruszył rajd rowerowy szla-
kiem Balinta Balassiego. 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
stała się na trzy dni miejscem aktywnej 
promocji uczelni i atrakcji przygotowa-
nych przez pracowników i studentów - 
chociażby wykłady o uzdrawiającej sile 
ziół, gry i konkursy, plenerowe kino. 
Zakątek Rozmaitości Galicyjskich zor-
ganizowany przez Unię Przedsiębior-
czych na placu przy ul. Franciszkań-
skiej przyciągnął miłośników mocniej-
szego brzmienia. Na Galicyjskiej Sce-
nie Rozmaitości zagościła m.in. grupa 
Breakout. Ogłoszono wyniki konkursu 
na Najlepszą Nalewkę Galicyjską - oka-
zała się nią „Grzechu warta”. Najlep-
szą Chrzanówką Krośnieńską została 
Chrzanówka z „Parkowej 7”.
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Chętni mogli zwiedzać wieżę far-
ną i podziwiać miasto z jej galeryjki 
widokowej, przyglądać się pokazom 
wytapiania szkła w hutniczym piecu 
ustawionym na dziedzińcu Centrum 
Dziedzictwa Szkła. Swoje podwoje dla 
zwiedzających otworzyły także Muze-
um Podkarpackie i Muzeum Rzemiosła.
Nowością było uruchomienie Karpa-
ckiego Studia, które emitowało pro-
gram na żywo w Internecie. Prowadził 
je Stanisław Jagieło, a gościli w nim 
przedstawiciele krośnieńskich instytu-
cji kultury, PWSZ oraz artyści występu-
jący na klimatycznej scenie Karpackich 
Klimatów. 

Podczas uroczystej Sesji Rady Miasta, 
która miała miejsce 22 sierpnia 2015 
nastąpiło podpisanie umowy o part-
nerstwie miast pomiędzy Krosnem 
a niemieckim Marl. Reprezentowali je 
prezydent Piotr Przytocki i burmistrz 
Werner Arndt.
Przez trzy dni Rynek krośnieński był 
centrum życia kulturalnego i artystycz-
nego miasta, a klimatyczne słoneczniki 
„uśmiechające się” w pełnym słońcu 
przywiodły na krośnieńską starówkę 
rekordową liczbę ludzi.

Anna Bryła

Pracujący pod opieką Regionalnego 
Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, 
zespół śpiewaczy „Kamratki” obchodził 
jubileusz 50-lecia. Pełna wzruszeń uro-
czystość zgromadziła 8 września 2015 r. 
sympatyków zespołu, władze Krosna, 
gości i zaprzyjaźnione zespoły, zapro-
szone do wspólnego koncertowania. 

Oprócz jubilatów na scenie wystąpili: 
kapela ludowa „Białobrzeżanie”, zespół 
śpiewaczy „Nadzieja” ze Zręcina, ze-
spół śpiewaczy „Seniorzy” ze Świerzo-
wej Polskiej. Spotkanie uświetnili byli 
członkowie „Kamratek”: Irena Jaworska 
i Władysława Nowak – panie, które śpie-
wały w pierwszym składzie zespołu,  

50 LAT ŚPIEWANIA

Zespół śpiewaczy Kamratki  fot. J. Czekański
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Maria Jaskółka, Barbara Urbanek, Bo-
lesław Majchrowicz i Bogumiła Jucha 
- członkowie zespołu na przełomie lat 
70 i 80 oraz byli instruktorzy - Leopold 
Guzik i Władysław Kurek. Prezydent 
Miasta Krosna Piotr Przytocki składając 
życzenia powiedział m.in. „Pół wieku 
to czas nie tylko wyjątkowych wystę-
pów, ale również wspólnej pracy, wielu 
godzin prób i spotkań. Ten wyjątkowy 
jubileusz dowodzi niezbicie jak wiele 
można osiągnąć, gdy fundamentem jest 
pasja, zaangażowanie i zapał w realizo-
waniu zamierzeń i rozwijaniu zaintere-
sowań”. Życzenia przekazały również 
występujące zespoły oraz przedstawi-
ciele instytucji kultury i stowarzyszeń.
Dzisiejszym „Kamratkom” dał począ-
tek chór, zawiązany 8 marca 1964 roku 
przy Kole Gospodyń Wiejskich w Tura-
szówce. Założycielką i prowadzącą była 
Zofia Lorens, nauczycielka miejsco-
wej Powszechnej Szkoły Podstawowej. 
W latach 70. zespół działał wraz z kape-
lą. Pierwsza wzmianka o nazwie „Kam-
ratki” pojawiła się w kronice zespołu 
w roku 1980. Przez wszystkie lata dzia-
łalności grupie akompaniowali panowie 
- Lorens, Stanisław Dusza, Zygmunt 
Starzycki, Leopold Guzik, Władysław 

Kurek, Janusz Janas i obecnie Stanisław 
Kiełtyka. 
Grupa ma na swoim koncie liczne wy-
różnienia i udziały w projektach rea-
lizowanych przez RCKP w Krośnie, 
współfinansowanych ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Euroregionu Karpackiego w ra-
mach Programu Współpracy Transgra-
nicznej Rzeczpospolita Polska – Repub-
lika Słowacka 2007-2013. Zespół wystę-
puje na przeglądach zespołów ludowych 
i śpiewaczych, wspiera lokalne instytu-
cje podczas organizacji imprez, kulty-
wuje tradycję i upowszechnia muzykę 
ludową. Śpiewa pieśni regionu: kroś-
nieńskiego, rzeszowskiego, sanockiego, 
krakowskiego, a także pieśni kościelne, 
biesiadne, patriotyczne, kolędy. 
Obecny skład zespołu: Jan Bartyzel, 
Anna Bukowska, Janusz Bobusia, Anna 
Galert, Wieńczysław Galert, Grażyna 
Ginalska, Elżbieta Janocha, Kazimiera 
Jucha, Janina Kidawa, Marian Kurcoń, 
Stanisław Kiełtyka, Agata Lipka, Ha-
lina Nowak, Józefa Mikulska, Halina 
Rusinek, Danuta Szczur, Teresa Szelc 
i Maria Wolan.

Anna Galert
opiekun zespołu

Już po raz piętnasty w dniach 21-23 
sierpnia br. Regionalne Centrum Kultur 
Pogranicza zorganizowało Międzyna-
rodowy Plener Fotograficzny. Spotkało 
się  18 fotografów z Rumunii, Słowacji, 
Ukrainy i Węgier oraz miejscowego Fo-
toklubu. Plener jest z założenia pobytem 
grupy artystów w określonym miejscu 
poświęconym pracy twórczej. Uczestni-
cy wzięli udział w dwóch wernisażach 

- wystawy fotografii „Akt” Fotoklubu 
z Użgorodu na Ukrainie w Domu Foto-
grafii oraz wystawy fotografii „Dialog 
2015” z Oradei w Rumunii (w RCKP). 
Tutaj też wysłuchali koncertu zespołu 
„Matragona” i przemaszerowali na Ry-
nek Starego Miasta w kolorowym pocho-
dzie zespołów uczestniczących w Karpa-
ckich Klimatach. Odwiedzili także Kar-
packą Troję w Trzcinicy, gdzie odbywał 

PRZYGRANICZNE SPOTKANIA FOTOGRAFICZNE
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się Karpacki Festiwal Archeologiczny 
„Dwa Oblicza”. Ponieważ plener zwy-
kle kojarzy się z otwartą przestrzenią, 
to wieczory były zarezerwowane na in-
dywidualne prezentacje autorskie i dys-
kusje o charakterze warsztatowym. Jak 
podkreślali uczestnicy pleneru zarówno 
pogoda jak i program znakomicie dopisa-
ły pozostawiając miłe wrażenia.
Nie trzeba było długo czekać, aby foto-
graficy spotkali się ponownie, tym razem 
za wschodnią granicą. W dniach 4 - 6 
września Fotoklub z Użgorodu na Ukra-
inie zaprosił zaprzyjaźnionych kolegów 
z Polski (dwóch członków Fotoklubu 
RCKP) i Słowacji na IX Międzynaro-
dowy „Karpatfotolener 2015”. Volody-
myr Norba - organizator i prezes Foto-
klubu przygotował ciekawy program. 

Było zwiedzanie zamku w okolicach 
Mukaczewa, wyjazd starym terenowym 
Ułazem leśnymi drogami na połoninę 
Borżawa (Stoj/Stoh - 1681 m n.p.m) na 
ukraińskim Zakarpaciu, gdzie u szczytu 
kłębiły się chmury. Tu rozbito obozowi-
sko i przygotowano plenerowy ukraiński 
obiad. Chociaż widoczność była ograni-
czona, przeżycia i smak potraw pozostały 
niezapomniane. Była również okazja do 
uwiecznienia na fotografiach mszy cer-
kiewnej. Trzeba przyznać, że przygra-
niczne spotkania amatorów fotografii 
doskonale wpisują się w poznawanie kul-
tur sąsiadów, rozwijają międzyludzkie 
kontakty i pozostawiają na fotografiach 
trwały ślad przemijającego czasu.

tekst i fot. Wacław Turek

Uczestnicy 15. Międzynarodowego Pleneru Fotograficznego Krosno 2015
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Galicja Blues Festival to impreza arty-
styczna o ugruntowanej pozycji w pol-
skim środowisku muzycznym. Z racji 
tego, że sztuka nie znosi demokracji 
dobór wykonawców jacy prezentują się 
na scenie Regionalnego Centrum Kul-
tur Pogranicza w Krośnie nie ma nic 
wspólnego z populizmem. Ci, którzy 
się pojawili podczas poprzednich edycji, 
i ci którzy się pojawią w tym roku mają 
jeden wspólny mianownik. Najwyższy 
poziom muzyki, którą prezentują. Ta 
uwaga dotyczy nie tylko gwiazd, ale Alicja Styrkosz, grafika

XII EDYCJA GALICJA BLUES FESTIVAL 

Zapraszamy nauczycieli i uczniów do 
wzięcia udziału w kolejnej odsłonie No-
wych Horyzontów Edukacji Filmowej. 
W roku szkolnym 2015/2016 planowane 
są cztery cykle:
Dla szkoły podstawowej klasy 1-3 cykl 
filmowe podróże
Dla szkoły podstawowej klasy 4- 6 cykl 
świat filmu
Dla gimnazjów cykl między kulturami
Dla szkół ponadgmimnazjalnych cykl 
kino polskie
Spotkania w ramach Edukacji Filmowej 
odbywać się będą od października do 
kwietnia, tradycyjnie raz w miesiącu. 
Każde spotkanie z filmem poprzedzi 
prelekcja wprowadzająca do zagadnień 
związanych z oglądanych filmem bądź 
problematyką, jaką dany tytuł porusza. 
Dla klas gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych, dla chętnych grup, po skoń-
czonej projekcji odbędą się dyskusje. 
Nauczyciele do każdego tytułu otrzy-
mają specjalne materiały dydaktyczne 

pozwalające na dalsze prace z grupą 
pod kątem oglądanego filmu. Edukacja 
filmowa jest powiązana z podstawą pro-
gramową oraz rekomendowana przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej i 
Kuratoria Oświaty.
Zapisy na Nowe Horyzonty Edukacji 
Filmowej nie obligują do uczestnictwa 
w każdym spotkaniu. Nauczyciel może 
wybrać pojedynczy film, zaznaczając 
przy zgłoszeniu tytuł, który go intere-
suje. Ilość miejsc na sali kinowej jest 
ograniczona, dlatego obowiązywać 
będzie kolejność zgłoszeń. Formularz 
zgłoszenia dostępny jest na stronie: 
www.rckp.krosno.pl w kinowej zakład-
ce Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. 
Zgłoszenia w terminie do 28 września 
2015 r. można przesyłać faksem na nr 
13 4321571 lub drogą mailową kino@
rckp.krosno.pl

Paweł Jermak

NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ 
PO RAZ 8 W ARTKINIE
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i finalistów konkursu jaki corocznie od-
bywa się podczas Galicja Blues Festival. 
Dowodem na to są wysokie notowania 
laureatów dotychczasowych jedenastu 
edycji festiwalu. Wszyscy oni z powo-
dzeniem kontynuują swoje kariery na 
profesjonalnej scenie, co potwierdza 
kompetencję jury festiwalu. W tym roku 
tradycyjnie zapraszamy na cztery dni do 
Krosna. Każdy z tych dni ma nieco inne 
oblicze. 
16 września to przegląd filmów mu-
zycznych w artKinie przy ulicy Biesz-
czadzkiej 1. Zobaczymy „Whiplash” , 
„U progu sławy” oraz Cadillac Recor-
ds”. 
17 września przenosimy się na scenę 
RCKP przy Kolejowej1. To pierwszy 
dzień przeglądu konkursowego oraz 
koncert gospodarza festiwalu – alterna-
tywnej grupy Los Agentos . 
18 września - druga tura przesłuchań 
oraz spektakl muzyczny w wykonaniu 
Antka Krupy & Workaholic & Friends 
zatytułowany „Amela - blues o rozwia-
nych włosach na wietrze”. 
19 września przyniesie koncert galowy 
z udziałem laureata przeglądu oraz Pro 
Musica Grand Standard Orchestra (PL), 
Why Ducky? ((PL), Juwana Jenkins & 
Old Dogs feat. Charlie Slavik (USA-CZ) 
The Pat McManus Band (IE). Otwarci 
na nietuzinkowe dźwięki z całą pewnoś-

cią będą usatysfakcjonowani. Początek 
wszystkich koncertów - godzina 18.00. 

Robert Lenert

21 września, 18.00
Sposób na kobietę - Romanca
Komedia romantyczna z Magdaleną 
Walach

30 września, 10.00
Tajemniczy ogród - Teatr Bagatela, Kra-
ków
Musical na podstawie jednej z najsłyn-
niejszych powieści dziecięcych. Trzecia 
adaptacja „Tajemniczego ogrodu” na 
deskach Bagateli, przygotowana z oka-
zji 80-lecia istnienia teatru, od 14 lat nie 
schodzi z afisza.

3 października, 10.00
Turniej Tańca Towarzyskiego „O Puchar 
Prezydenta Miasta Krosna”
Pokazy taneczne: Formacji Tańca Towa-
rzyskiego Gracja, Mała Gracja, Dziecię-
co – Młodzieżowego Zespołu Taneczne-
go Kleks
Hala sportowo-widowiskowa, Bursaki

12 października, 18.00
Recital Edyty Geppert z udziałem Piotra 
Matuszczyka (fortepian) i Jerzego Sza-
reckiego (trąbka) wg scenariusza i w re-
żyserii Piotra Loretza.

Wielka sława to żart. 
Koncert pamięci Luby Bukowskiej i Anny Budzińskiej

Cóż to był za koncert! Na scenie kroś-
nieńskiego rynku w upalną niedzielę 
9 sierpnia 2015 roku, wśród kolorowych 
mieczyków zwiastujących już koniec 
lata, stanęły portrety dwóch śpiewaczek 

i pedagogów śpiewu, o których śmiało 
można powiedzieć, iż wniosły wielki 
wkład w budowanie podkarpackiej i pol-
skiej wokalistyki po II wojnie światowej. 
Mowa o Lubomile Bukowskiej (czytaj 
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Croscena nr 130) i Annie Budzińskiej 
(Croscena nr 125), spod ręki której wy-
szło wielu świetnych solistów, by wy-
mienić Pawła Skałubę, znakomitego te-
nora Opery Bałtyckiej.
Koncert zorganizowany staraniem Kroś-
nieńskiego Towarzystwa Muzycznego 
i Regionalnego Centrum Kultur Po-
granicza w Krośnie mienił się różnymi 
kolorami artystycznych prezentacji na 
najwyższym poziomie. Wystąpili soli-
ści: Małgorzata Busz - Perkins, Elżbieta 
Drążek-Barcik, Katarzyna Liszcz, Alicja 
Płonka, Sylwia Wojnar, Bartłomiej Bu-
kowski, Paweł Skałuba, w znakomitej 
większości uczniowie wspomnianych na 
początku śpiewaczek pedagogów, któ-
rym poświęcono ten niezwykły koncert. 
Solistom towarzyszył świetny, o soczy-
stym, wyrównanym brzmieniu, Podkar-
packi Kwartet Fortepianowy „Team For 
Voices” w składzie: Katarzyna Piotrow-
ska i Olena Perepeluk - skrzypce, Halina 
Hajdaś - wiolonczela i Janusz Tomecki 

– fortepian, zarazem aranżer i kierownik 
zespołu.
Przetańczyć całą noc, Aria ze śmiechem, 
Kto me usta całuje, Wilio o Wilio, Walca 
tańczy cały świat, Wiedeń miasto moich 
marzeń, Pod niebem Paryża… nie spo-
sób przedstawić wszystkie smakowitości 
repertuarowe tego niezwykłego, trwają-
cego dwie i pół godziny koncertu, który 
zgromadził liczną rzeszę słuchaczy. Jako 
że był to IX Wieczór z operą i operetką, 
słuchali najwspanialszych dzieł kom-
pozytorów tych dwóch gatunków mu-
zycznych, także pieśni. Nie brakło oczy-
wiście kupletów Barinka’ya z operetki 
J. Straussa „Baron cygański” i wspólne-
go śpiewania z publicznością popularne-
go fragmentu „Wielka sława to żart”.
Bo, jak mówiła Małgorzata Busz-Per-
kins, najlepiej uczcić pamięć muzyków 
poprzez żywy koncert, połączony ze 
wspomnieniami. Na koncert przybyły 
rodziny bohaterek wieczoru, uczniowie, 
przyjaciele.

Andrzej Szypuła
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Odszedł od nas na zawsze Antoni Panek, 
członek Fotoklubu Regionalnego Cen-
trum Kultur Pogranicza w Krośnie. Po-
chodził z Górnego Śląska, kilkanaście lat 
temu zamieszkał w Krośnie i od tego mo-
mentu zaczął swoją przygodę z fotogra-
fią. Prace wystawiał w Galerii Fotografii 
RCKP, Saloniku Artystycznym Krośnień-
skiej Biblioteki Publicznej, Fotogalerii 
Grudysz, a także w Koszycach na Słowa-
cji. Brał udział w kilku edycjach Ogólno-
polskiego Konkursu „Leśne fotografie” 
organizowanego przez RDLP w Krośnie 
zdobywając wyróżnienia specjalne od: 
Marszałka Województwa Podkarpa-
ckiego, tygodnika „Nowe Podkarpacie” 
i dwukrotnie od TVP Rzeszów. W dorob-
ku miał dwa kalendarze autorskie, a jego 
zdjęcia wykorzystano w wielu innych ka-
lendarzach. Upiększają one także album 
„W lasach Podkarpacia” wydany przez 
RS-DRUK w Rzeszowie. Zabraknie nam 

jego wspaniałych ujęć wschodów i za-
chodów słońca pobliskich lasów. Spędzał 
wiele czasu na uwiecznianiu przyrody, 
to była jego wielka pasja. Pozostawił po 
sobie cenny zbiór zdjęć przyrodniczych, 
przedstawiających cztery pory roku na-
szych okolic. W naszej pamięci pozostaną 
również przyjacielskie spotkania i dysku-
sje o fotografii, udziały w plenerach i wer-
nisażach.

Wacław Turek

Rozstanie z pasją

Kolejny 22 zeszyt podzielony jest na trzy 
części. Pierwsza to rys historyczny „Od-
rzykoń podczas niemieckiej okupacji 
1939-1944”. W drugiej, prezentowane są 
wypowiedzi odrzykońskich świadków 
historii dotyczące ich przeżyć osobi-
stych, ukazujące formy ucisku okupanta 
niemieckiego oraz formy samoobrony 
społeczeństwa, łącznie z działaniem 
placówki AK. W trzeciej części zna-
lazły się relacje i wspomnienia uczest-
ników deportacji na Syberię. Całość 
uzupełniona jest kopiami unikalnych 
materiałów archiwalnych i zdjęciami. 
Wydawca: Stowarzyszenie Odrzykonia-
ków, Odrzykoń 2014 
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Książka poświęcona jest Janowi Krza-
nowskiemu i Tadeuszowi Sarapukowi. 
Jan Krzanowski to znana postać na 
polu oświaty krośnieńskiej. Wieloletni 
inspektor szkolny, dyrektor I LO im. 
M. Kopernika w Krośnie i prezes Sto-
warzyszenia Miłośników Ziemi Kroś-
nieńskiej. Tadeusz Sarapuk to barwna 
postać w działalności sportowej i rekre-
acyjnej Krosna. Opracowanie opiniował 
i wstępem poprzedził prof. Kazimierz 
Szmyd z Uniwersytetu Rzeszowskiego: 
(…) „warto jeszcze dodać, że praca jest 
ważna, gdyż w dużej mierze realizu-
je postulat integralności biografistyki 
z rzeczywistością społeczną, z regio-
nalną kulturą oraz przejawami realnego 
życia.”.
Wydawnictwo Armagraf Krosno 2015 

Zeszyt 23 zawiera wspomnienia Fran-
ciszka Klatki, jednego z wielu wybit-
nych społeczników, jacy działali po 
wojnie w Odrzykoniu. Przez lata był 
czynnym uczestnikiem, jako przewod-
niczący, członek czy doradca komite-
tów realizujących konkretne zadania, 
jak elektryfikacja wsi, budowa dróg 
i mostów, domu kultury, garaży OSP. 
Inwestycje te powstawały wysiłkiem 
wielu osób. Niektóre szybko, inne przez 
wiele lat. Autor publikacji, Robert Za-
wisza, chciał pokazać jak wysiłkiem 
społeczeństwa obywatelskiego zmie-
niał i unowocześniał się Odrzykoń.
Wydawca: Stowarzyszenie Odrzykonia-
ków, Odrzykoń 2015
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Początki Święta Morza sięgają roku 
1923. Uroczyste obchody miały cha-
rakter religijno-państwowy. Głównym 
miejscem obchodów była Gdynia. Dłu-
gość granicy morskiej Rzeczypospoli-
tej wynosiła wówczas 146 kilometrów. 
Ogólnopaństwowe obchody rozpoczęły 
się dopiero w roku 1932. Angażowały 
one najwybitniejszych polityków, du-
chownych, a także rzesze obywateli, któ-
rzy tłumnie przyjeżdżali do Gdyni, by 
wziąć udział w uroczystościach. Obcho-
dy związane były m.in. z próbami popu-
laryzacji tematyki morskiej oraz przeka-
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ŚWIĘTO MORZA

zu pozytywnego wizerunku marynarki 
wojennej i przemysłu stoczniowego.  
Uroczystość Święta Morza w 1933 roku 
przybrała charakter powszechnej i ogól-
nej. Wszystkie miasta i miasteczka na 
terenie Rzeczypospolitej złączyły się 
w tym dniu z Gdynią, gdzie skoncen-
trowała się uroczystość morska. Rów-
nież okazała manifestacja miała miejsce 
w Krośnie, o czym donosił m.in. Ilustro-
wany Kuryer Codzienny z 17 lipca 1933 
roku.

Zbigniew Więcek

15. almanach poetycki jest zapisem 
dorobku poetów skupionych w Klubie 
Literackim RCKP w Krośnie oraz poe-
tów pogranicza. W ciągu tych piętnastu 
lat odeszło na zawsze wielu cenionych 
twórców, ale na horyzoncie pojawili się 
młodzi amatorzy pióra, przemawiając 
do nas swoimi wierszami. Jak stwierdził 
w jednym z wywiadów poeta Tadeusz 
Dąbrowski – najciekawsze jest to, że 
człowiek piszący wiersze nie może być 
pewien, czy następnego dnia będzie 
jeszcze poetą. Poezja przychodzi wte-
dy, gdy ma na to ochotę. Jak kot. Nie-
kiedy zapada w sen zimowy, ale potem 
się budzi. Tytuł almanachu pochodzi 
z wiersza „Kamień” autorstwa Mirosła-
wa Welza.
Wydawca: Regionalne Centrum Kultur 
Pogranicza, Krosno 2015  

opr. ab
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JAN TULIK

Na inny wiersz

Nie trap się o to 
Co po nas zostanie

Pozostanie blizna
Po diamentowym skalpelu
Wiersza 
Jeśli on się przydarzy 
Jeśli

Tylko ta szrama
Aż 

Z czasem Czas
Wygładzi wypoleruje bliznę
I skóra wieczności 
Znów będzie błękitną taflą

Na inny wiersz

MAŁGORZATA LIPUT

razem z deszczem

tak bym chciała 
razem z gołębiami
polecieć 
do góry
by się oddać
nieba ciszy
wsłuchać się
w anielskie chóry
i w obłoku cząstkę
duszy schować
aby ona później
razem
z nieoczekiwanym
deszczem
wpadła prosto
w twe otwarte dłonie
tak byś poczuł
że przy tobie jestem

MAGDALENA RODZINKA

Żebraczka

rynek pełen jest 
polerowanych butami kamieni  
w nich odbijał się twój płaszcz  
 
zwykle w arkadach podcieni  
żegnało cię moje spojrzenie 
 
kroczyłeś drogami tuneli  
podziemnych miast  
wydrążonych przez przodków  
cuda inżynierii pod betonem  
odkrywał z tobą sędziwy już kot  
 
w stęchłych piwnicach chowałeś  
swój wstyd 
przed samotnością 
kot obnażał starego durnia 
cierpliwy znosił  
szkieletu prześwitujący profil  
 
wiedział co znaczy być człowiekiem  
i umierać z kłamaną godnością 
 
tyle się w życiu napatrzył  
 
zdejmij  ten płaszcz 
połóż na wznak wśród kamieni  
ogrzej ciepłem Ziemi  
łapy kota i stare kości  
       
ja również wiem co znaczy  
nie zaznać  
ni kociej  
ni ludzkiej  
 
miłości
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ZDZISŁAWA GÓRSKA

Nauka

Uczmy się od jesieni
bezmiaru spokoju
Wypoczynku pagórków
po corocznych zbiorach
I tej świętej zadumy
siniejących lasów
i ściernisk rozedrganych
wiernych świerszczy graniem

Uczmy się od jesieni
taktu i umiaru
Od liści rozpalonych
opadania w przestrzeń
ślizgiem, lotem i wirem
bez płaczu i żalu
nieskończoności szelestem

Gdy minie, zostaniemy
wśród nagich konarów
Tylko niebo zawiśnie
jak nieme pytanie
A nasze wszechzdumienie
nad upływem czasu

to na bieli śniegowej
jarzębin korale

DAWIDA RYLL

W albumach

Zostań miły
Powitają nas srebrne
od marzeń poranki 
Sto lat jeszcze
poczeka Teraz dzień
Niech zatańczą
w oknach snu 
anioły gwiazd

Zostań …
Tak mnie
bolą skneblowane
od czekania słowa
puste gniazda wypełni
szczęścia gwar
Album życia odsłoni
tajne drzwi

Nowe wiersze
odfrunęły
w wietrze uczuć
w deszczu łzach

Ty i Ja
nie znajdują
drogi snu
W oknach mgła….

MIROSŁAW WELZ

Spowiedź

Chcę się spowiadać
Ale kolejka
Do Ciebie Panie 
Długa

Wiem stare grzechy
Mogą poczekać
Czekam liczę sęki
Na belce skruchy

Z każdym
Cięższe milczenie
Kolan ugiętych 
Pod nimi

Prawie gotowy
Prawie – stare grzechy
Pukają we mnie
Trzeci raz

 opr. W. Turek
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Sukcesy krośnieńskiego fotografika

Kolejne sukcesy zanotował Przemy-
sław Niepokój Hepnar, członek Foto-
klubu RCKP. Najważniejszy to ZŁOTY 
MEDAL ICS (Image Colleague Society 
International USA) na międzynarodo-
wym salonie fotografii pod patronatem 
FIAP - ROCK PHOTO ROLL za zdję-
cie zawodnika krośnieńskiej drużyny 
żużlowej KSM Krosno - Serbia, Chor-
wacja, Bułgaria, Cypr. Otrzymał też 
Nagrodę United Photographers Inter-
national Ribbon na międzynarodowym 
salonie fotografii pod patronatem Ame-
rykańskiego Towarzystwa Fotograficz-
nego PSA (Photographic Society of 
America) - Infinity 2015 w Bośni i Her-
cegowinie, Nagrodę Przewodniczącego 
Komisji na międzynarodowym salonie 
fotografii – „Perspective Three” Indian 
Visual Arts Foundation – INDIE, wy-
różnienie honorowe na międzynaro-
dowym salonie fotografii Gradac 2015 
International Photo Salon – SERBIA. 
Uzyskał również osiem akceptacji 
w LIFE AROUND US - patronat FIAP 
- Moskwa, Rosja, pięć akceptacji FIAP 
5 w Sunflower Photosalon w Czechach, 
dwie akceptacje FIAP - Pokrova Photo-
vernissage 2015 - Rivne, Ukraina oraz 
po jednej w 1st Circular Exhibition of 
Photography - patronat FIAP - Czar-
nogóra, Serbia, Bośnia i Hercegowina, 
w Japan International Photographic 

Federation w Kyoto, Japonia, w The 
18th Macao International Salon of Pho-
tography 2015 - patronat FIAP, Ma-
cao. Dla informacji należy dodać, że 
odpowiednia ilość akceptacji pozwala 
ubiegać się o tytuł FIAP (Fédération 
Internationale de l’Art Photographique), 
czyli międzynarodowej federacji foto-
graficznej.
Zwieńczeniem powyższych osiągnięć 
jest decyzja Kapituły Fotoklubu RP, 
która podczas ostatniego posiedzenia 
przyjęła Przemysława Niepokoja - Hep-
nara w poczet członków rzeczywistych 
Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej 
Stowarzyszenia Twórców nadając mu 
jednocześnie Tytuł Artysty Fotografika.

Krośnianka nagrodzona w fotografii

W XII Wojewódzkim Konkursie Foto-
graficznym „Piękno Podkarpacia” or-
ganizowanym przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Harasiukach i Wojewódzki 
Dom Kultury w Rzeszowie Marta Kie-

niawska z Krosna zdobyła III nagrodę 
za wszystkie nadesłane na konkurs pra-
ce. Jury zwróciło uwagę na interesujące 
poszukiwania autorów zdjęć w zakresie 
ukazującym piękno naszego regionu.
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BiURO WySTAW ARTySTyCzNyCH

Przepiękne strofy poezji i liliowe barwy 
„królowały” 22 sierpnia w Piwnicznej 
Zdroju za sprawą odbywającego się tam 
XVII „Wrzosowiska” czyli Międzyna-
rodowego Spotkania Poetów, Muzyków 
i Plastyków Karpat. To impreza łącząca 
narody polski, łemkowski oraz słowa-
cki i przybliżająca ich kulturę. Jest to 
również okazja do nagrodzenia i wy-

różnienia poetów XII edycji Międzyna-
rodowego Konkursu Poetyckiego „Sen 
o Karpatach”. Jury oceniło łącznie 116 
zestawów czyli 299 wierszy autorów 
z Polski i Słowacji. Jednym z laurea-
tów, którzy otrzymali wyróżnienie jest 
Marek Petrykowski z Krosna, członek 
Klubu Literackiego RCKP.

opr. WaT.

Tadeusz Dul ukończył studia w Instytu-
cie Wychowania Artystycznego Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. 
Dyplom z malarstwa uzyskał w 1985 
roku w pracowni prof. Leona Macieja. 
Od 1995 jest członkiem Stowarzysze-
nia Pastelistów Polskich. Brał udział 
w trzech Konkursach Międzynarodo-
wych Biennale pasteli oraz wielu plene-
rach malarskich. Jego prace znajdują się 
w zbiorach prywatnych m.in. w Niem-

18 września – 9 października
Tadeusz Dul – malarstwo

czech, Kanadzie, USA, Belgii, Norwegii. 
Mieszka i pracuje w Będzinie.
O twórczości Tadeusza Dula - prof. zw. 
Henryk Cześnik (fragment)
Artysta wciąga nas w erę, w której wraż-
liwość na formę, barwę i przestrzeń wy-
znacza granicę naszej wyobraźni, a ta 
uświadamia nam lub nie, jak dalece zo-
staliśmy w nią wmanipulowani. Taki ro-
dzaj dialogu i porozumienia widza z arty-
stą jest warunkiem twórczego spełnienia 

i pełnej satys-
fakcji dla obu 
stron. Tadeusz 
Dul nie szuka 
taniego pokla-
sku, bo i jego 
malarski świat 
to nie lizak 
dla dzieci. To 
świat zgrzebny, 
brutalny, nie-
przewidywal-
ny i groźny. To 
próba podziele-
nia się subiek-
tywną prawdą, Ta

de
us

z D
ul

, U
pa

de
k,

 o
le

j n
a 

pł
ót

ni
e

Poetyckie wyróżnienie
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CENTRUM DziEDziCTWA SzKŁA

ale też próba znalezienia siebie i swojej 
roli w otaczającej nas rzeczywistości. 
Przyjaźnię się z Tadeuszem od wielu lat 
i jedno wiem na pewno. Czy będzie ma-

larzem spełnionym, czy też nie, dla niego 
samego nie ma żadnego znaczenia. On 
jest tylko malarzem. I aż. 
P.S. I to znakomitym.

To druga edycja prezentacji sztuki witra-
żowej. Tym razem są to prace artystów 
powstałe w Studio Szkła Derix. Będą 
one gościć w CDS do końca listopada br. 
Studio Szkła Derix to jedna z wiodących 
w świecie pracowni szkła artystycznego, 
założona i prowadzona przez rodzinę De-
rixów, działająca od ponad 150 lat w Tau-
nusstein opodal Frankfurtu nad Menem, 
w Niemczech. Posiada także swoją filię 
w Stanach Zjednoczonych. Wśród znaw-
ców przeważa opinia, że pracownia Derix 
jest najlepsza w zakresie wykonawstwa, 
interpretacji pomysłów i wizji artystów, 
witrażowych technik - zarówno klasycz-
nych, jak i nowych. Pośród słynnych 
realizacji wymienić należy m.in. „okno 
Richtera” w katedrze w Kolonii, okna ka-
tedry Najświętszej Marii Panny w Augs-
burgu zaprojektowane przez Johannesa 
Schreitera, przeszklenia w kościele św. 
Trójcy w Szanghaju, a także: fasadę 
Europejskiego Banku Centralnego we 
Frankfurcie, meczet w porcie lotniczym 
w Rijadzie (Arabia Saudyjska), biurow-
ce i centrum handlowe w Milton Keynes 
(Anglia), imponująca rozmiarami ko-
puła na głównym dworcu kolejowym 
w Kaohsiung (Tajwan) czy „ścianki” 
w Top of the Rock - Rockefeller Center 
w Nowym Jorku. Nie brakuje w dorobku 
Studia Derix także prac renowacyjnych, 
przywracających piękno dawnym dzie-
łom sztuki szklarskiej. Pracownię tworzy 

Szkłem malowane. Made in Germany

zespół 65 pracowników, w tym 35 spe-
cjalistów i 10 praktykantów odpowiada 
za najwyższą jakość realizacji projektów. 
Chociaż powstałe w tej pracowni witraże 
i przeszklenia zdobią budowle sakralne 
i świeckie, obiekty użyteczności pub-
licznej, place i skwery na całym świecie, 

fot. Derix Glasstudios
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SKANSEN ARCHEOLOGiCzNy KARPACKA TROJA

W Trzcinicy koło Jasła, w miejscu gdzie 
odkryto jedną z najstarszych i najpotęż-
niejszych w Polsce osad obronnych z po-
czątków epoki brązu oraz monumentalne 
grodzisko wczesnośredniowieczne, zbu-
dowano Skansen Archeologiczny Kar-
packa Troja, który zdążył już zaznaczyć 
się na turystycznej mapie naszego kraju. 
Rokrocznie przez grodzisko i położony 
u jego stóp park archeologiczny przewi-
jają się tysiące turystów. Obok objętych 
ochroną reliktów starożytnych fortyfika-
cji i zrekonstruowanych pradziejowych 
budowli, mieści się nowoczesne zaple-
cze edukacyjne z ekspozycją muzealną, 

salami konferencyjnymi, a także przy-
tulna „Salka Małego Odkrywcy”, gdzie 
z przeszłością spotykają się najmłodsi 
goście skansenu. 
W ofercie placówki znajdują się lekcje 
muzealne dotyczące archeologii Polski 
i Europy, z uwzględnieniem świata śród-
ziemnomorskiego oraz warsztaty cera-
miczne i łucznicze. 
Szczególnymi wydarzeniami w Kar-
packiej Troi są cykliczne imprezy ple-
nerowe. Jest to przede wszystkim Kar-
packi Festiwal Archeologiczny „Dwa 
Oblicza”, odbywający się pod koniec 
wakacji, oraz cykl imprez „Od Troi po 

produkcja Studia Szkła Derix jest mało 
znana w Polsce. 
Ta pierwsza w naszym kraju wystawa 
znanej pracowni, z oczywistych wzglę-
dów zredukowana do kilkudziesięciu 
prac współpracujących z nią artystów, 
pozwoli chociaż w minimalnym zakre-

sie na zapoznanie się z jej dokonaniami. 
Zaprezentowane w CDS dzieła artystów 
przybliżają fragment światowych reali-
zacji i pozwalają na zaznajomienie się 
z wieloma nowoczesnymi technikami.

Karolina Połomska
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MUzEUM RzEMiOSŁA

W roku 25-lecia Muzeum Rzemiosła 
w Krośnie jury XXXVII Międzynarodo-
wego Konkursu Plastycznego dla Dzieci 
i Młodzieży Moja przygoda w muzeum 
organizowanego przez Muzeum Okrę-
gowe w Toruniu, po rozpatrzeniu 1800 
nadesłanych prac, przyznało wyróżnie-
nie Emilowi Bryle - wychowankowi 
Przedszkola Miejskiego nr 1 w Krośnie. 
Muzeum Rzemiosła serdecznie gratulu-
je Emilowi, Jego rodzicom i opiekunom 
plastycznym z przedszkola oraz życzy 
autorowi wyróżnionej pracy kolejnych 
sukcesów w dziedzinie sztuki. Emil 
jako jedyny reprezentant Krosna i wo-
jewództwa podkarpackiego, otrzymał 
wyróżnienie za swoją pracę inspirowaną 
zbiorami Muzeum Rzemiosła w Kroś-
nie. Warto dodać, że był najmłodszym 
uczestnikiem lokalnego etapu konkursu 
w Krośnie.
Muzeum Rzemiosła od 1993 roku, 
czyli niemal od początku działalno-
ści, organizuje lokalny etap jednego 
z najstarszych konkursów plastycznych 
w Polsce. W jubileuszowym 2015 roku 
został on przeprowadzony w Krośnie 
po raz 23. Tradycyjnie finał przypada 
na drugą połowę maja - tak aby wysta-
wę pokonkursową można było zwie-
dzić rodzinnie w Międzynarodowym 
Dniu Dziecka. Wydarzenie cieszy się 

Moja przygoda w muzeum 
– miła niespodzianka w roku jubileuszu Muzeum Rzemiosła

dużym zainteresowaniem uczniów 
i młodzieży szkolnej oraz ich opie-
kunów plastycznych z Krosna i oko-
lic. Szczególnie wielkim przeżyciem 
dla uczestników jest zaprezentowanie 
pracy na wystawie pokonkursowej.  
Co roku prace z krośnieńskiej edycji 
przesyłane są do Muzeum Okręgowego 
w Toruniu. Na potrzeby wystawy głów-
nej, która odbywa się we wrześniu, do-
konywana jest kwalifikacja prac. Mimo 
że co roku napływa ich kilka tysięcy 
i konkurencja jest olbrzymia, wiele 

fot. M
ariusz K

us
Bałtyk”. We wrześniu w ramach Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się 
w skansenie impreza nazwana przez nas 
„Teatr Obrzędów Słowiańskich”. Zapre-
zentowane będą zapomniane już często 

wierzenia i obrzędy naszych wczesno-
średniowiecznych słowiańskich przod-
ków. Szczegółowe informacje na stronie 
www.karpackatroja.pl

Gabriela Kucharska

Na zdj. Emil Bryła
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KROŚNiEŃSKA BiBLiOTEKA PUBLiCzNA

prac z Krosna wyeksponowano na to-
ruńskiej wystawie. W ciągu 23 lat or-
ganizowania lokalnego etapu toruńskie 
Jury przyznało kilka nagród i wyróż-
nień dla dzieci i młodzieży z naszego 
regionu, a także dla ich opiekunów pla-
stycznych. W 2013 r. została również 
przyznana nagroda dla krośnieńskie-
go Muzeum Rzemiosła za krzewienie 
wśród dzieci i młodzieży zainteresowa-
nia sztuką i muzealnictwem. Muzeum 
otrzymało ją jako jedyne na Podkarpa-
ciu.

Organizacja lokalnego etapu konkursu 
ma ważne znaczenie dla edukacji kul-
turalnej najmłodszych mieszkańców 
Krosna i okolic. Wyrabia pozytywne 
postawy, które przygotowują do korzy-
stania z wytworów kultury wysokiej 
w wieku dorosłym i czynią to natural-
ną potrzebą. Już dziś zapraszamy dzieci 
i młodzież do udziału w przyszłorocznej 
lokalnej edycji konkursu Moja przygoda 
w muzeum, która odbędzie się wiosną 
2016 roku.

Iwona Jurczyk

Krośnieńska Biblioteka Publiczna po 
raz trzeci zaprosiła mieszkańców Kros-
na w sobotę 5 września br. do udziału 
w ogólnopolskiej akcji pn. Narodowe 
Czytanie. Fragment „Lalki” Bolesła-

wa Prusa czytali m.in. przedstawiciele 
samorządu i młodzież krośnieńskich 
szkół, a grupa teatralna bibliotekarek 
z KBP „Na Dobry Początek” w nieco 
uwspółcześnionej formie, przedstawiła 

Cała Polska czyta „Lalkę”…

Grupa teatralna „Na Dobry Początek”

fo
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Konkurs ma charakter otwarty, mogą 
w nim wziąć udział fotografujący pro-
fesjonaliści i amatorzy. Każdy uczest-
nik może nadesłać do 4 prac. Zestawy 
wielozdjęciowe będą traktowane jako 
jedna praca pod warunkiem, że stano-
wić będą jednolitą kompozycję i zo-
stanie to zaznaczone w karcie zgłosze-
niowej. Fotografie mogą być wykonane 
dowolną techniką, format nie mniejszy 

Organizatorem konkursu jest SBP O/ 
Krosno i KBP w ramach projektu „Fan-
tastyczne Krosno”. Uczestniczyć mogą 
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych z Krosna i powiatu. Formą 
literacką pracy konkursowej jest opo-
wiadanie w konwencji szeroko rozumia-
nej fantastyki, którego fabuła rozgrywa 
się w Krośnie i/lub jest związana z jego 
historią. Zgłoszony utwór musi być na-
pisany w j. polskim, nigdzie wcześniej 

„KROSNO JEST FANTASTYCZNE!” NAPISZ OPOWIADANIE…

niepublikowany i nienagradzany. Jeden 
uczestnik może zgłosić jedno opowiada-
nie, napisane samodzielnie. Opowiada-
nia można przesyłać e-mailem na adres: 
krosnobiblioteka@gmail.com, pocztą 
na adres: Krośnieńska Biblioteka Pub-
liczna, ul. Wojska Polskiego 41, 38-400 
Krosno lub złożyć w siedzibie KBP do 
2 października 2015 r. Szczegóły na 
stronie www.kbp.krosno.pl

niż 24x30cm, zdjęcia należy nadesłać 
w postaci odbitki na papierze plus godło 
z tyłu. Do prac powinna być dołączona 
karta zgłoszenia, do pobrania ze strony 
internetowej http://dkboguszowice.pl. 
Prace należy przesyłać do 20 września 
2015 r. na adres: Dom Kultury w Rybni-
ku - Boguszowicach, Plac Pokoju 1 44-
253 Rybnik, tel. 32 42 52 016.

I KONKURS FOTOGRAFICZNY KONCERT

fragment powieści. Na koniec wszy-
scy zgromadzeni mogli wziąć udział 
w „Quizie wiedzy o „Lalce”. Osoby, 
które udzieliły najwięcej prawidłowych 
odpowiedzi otrzymały powieść z pa-
miątkową pieczęcią. Całej akcji towa-
rzyszył kiermasz książek za 1 zł, który 
jak zwykle cieszył się dużym zaintere-
sowaniem wśród miłośników „książek 
używanych”.
„Narodowe Czytanie” to akcja zainicjo-
wana trzy lata temu przez Prezydenta 
Polski, a jej nadrzędnym celem jest po-
pularyzacja czytelnictwa oraz wzmac-
nianie poczucia narodowej tożsamości 
poprzez kontakt z największymi dzie-
łami literatury polskiej. Podczas pierw-

szej edycji w 2012 r. czytany był „Pan 
Tadeusz”, rok później utwory Aleksan-
dra Fredry, w 2014 „Trylogia” Henryka 
Sienkiewicza, natomiast 5 września cała 
Polska czytała „Lalkę” – jedną z najbar-
dziej znanych powieści Bolesława Pru-
sa, po którą sięgają kolejne pokolenia 
Polaków. Akcję honorowym patronatem 
objęła Para Prezydencka RP. Tego typu 
akcje to okazja, żeby czytaniem zainte-
resować szersze grono osób, które być 
może na co dzień nie sięgają po książki. 
Dlatego wydaje się, że „Narodowe Czy-
tanie” to ważna inicjatywa warta konty-
nuowania w latach następnych. 

Monika Machowicz
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Do udziału w Turnieju organizator za-
prasza młodych wykonawców poezji 
śpiewanej (do 30 roku życia), którzy sami 
tworzą teksty i muzykę, przetwarzają 
muzycznie poezję lub też samodzielnie 
poetyzują na kanwie dostępnych moty-
wów muzycznych. Oczekuje twórczości 
oryginalnej, poszukującej, inspirującej. 
Turniej odbędzie się w ramach Śląskiej 
Jesieni Literackiej. Zgłoszenia w termi-

nie do 31 października 2015 r. poprzez 
kartę wraz z zarejestrowaną, w formie 
możliwej do odtworzenia na standardo-
wym sprzęcie dźwiękowym, propozycją 
swego recitalu na adres organizatora: 
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. PCK 
19, 40-057 Katowice, sekretariat@rok.
katowice.pl, www.rok.katowice.pl, tel. 
32/251 75 63, tel. kom. 604 104 221

I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIOSENKI AUTORSKIEJ

Biennale ma charakter otwarty, przegląd 
odbywa się w dwóch dziedzinach - ma-
larstwo i rzeźba. Do udziału zaprasza się 
nieprofesjonalnych twórców: dorosłych 
/ukończone 18 lat/ , uczniów liceów pla-
stycznych, studentów uczelni wyższych. 
Każdy z uczestników może przedsta-
wić do Biennale nie więcej niż 2 prace 
w jednej kategorii. Każda praca na od-
wrocie winna być opisana: imię i nazwi-
sko autora, dokładny adres, nr tel., tytuł, 
technika wykonania, rok powstania, 

3. KARPACKIE BIENNALE SZTUKI
wycena. Autor biorący udział w Bienna-
le zobowiązany jest do uiszczenia jedno-
razowej opłaty organizacyjnej. Termin 
składania prac upływa 30 października 
2015 r. Prace można składać w Pracow-
ni Plastycznej RCKP lub przesyłać na 
adres organizatora: Regionalne Cen-
trum Kultur Pogranicza 38-400-Kros-
no, ul. Kolejowa 1. Więcej informacji na 
stronie www.rckp.krosno.pl w zakładce 
Regulaminy, tel.134321898.

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

KONKURS PLASTYKI DZIECI I MŁODZIEŻY POGRANICZA 
KREDKI

wrocie opisana: imię i nazwisko autora, 
wiek, adres szkoły /placówki, numer 
telefonu, e-mail, nazwisko nauczyciela, 
instruktora. Max. 20 prac z jednej pla-
cówki należy przekazać lub przesłać na 
adres organizatora do 12 października 
2015 r. Regionalne Centrum Kultur Po-
granicza ul. Kolejowa 138 - 400 Kros-
no tel. 13 43 218 98 e-mail: rckp@rckp.
krosno





GALERIA JEDNEGO ZDJĘCIA
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