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Litania na koniec roku
Panie mój
Dziękuję za ten rok, w którym ociepliłeś me kamienne serce
Pracując przy nim z dokładnością zegarmistrza
Panie mój
Dziękuję, że ożywiłeś we mnie miłość do rodziców
Dałeś mi współczucie dla umierających zwierząt 

na targowiskach

Panie mój
Dziękuję za miłość do drzew – mych wiernych braci
Za miejsce dla bezdomnych i chorych

Przepraszam Cię Panie
Że tak często przechodzę granice nicości
Że tak często odpowiadam obojętnością na miłość

Daj mi ciepło dla ludzi

Na okładce:  Primabalerina St. Petersburg Festival Ballet na scenie RCKP - Jezioro Łabędzie 
fot. P. Matelowski, str.2 – 1. XIV Euroregionalny Koncert Kolęd Soli Deo Gloria w kościele 
p.w. św. Piotra i Jana z Dukli, 2. Wernisaż wystaw malarstwa Oksany Kulczyckiej i Piotra  
Kolanko, w środku Dorota Cząstka,  dyr. RCKP w Krośnie, 3. XXII Wielki Koncert  
Noworoczny PSM Pro Musica A.A. Münzbergerów, 4. Przemysław Niepokój-Hepnar z II na-
grodą 7. Ogólnopolskiego Biennale Fotografii Krosno 2013 Miasto i ludzie – Lubię to!
Kiermasz  Świąteczny w RCKP fot. W. Turek
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Rzymska	 komedia	 –	 swoisty „przewod-
nik”, zbiór esejów /książka była nomino-
wana do Nagrody „Nike”/. „Postanowi-
łem	 być	 totalny	 i	jednocześnie	 kapryśny	
(…)	wymyśliłem	sobie,	że	będę	szedł	szla-
kiem	Dantego.	Wyruszałem	z	jakimś	frag-
mentem	„Boskiej	 komedii”	 i	szedłem	 po	
Rzymie	–	mówił o książce autor. Włoskie 
doświadczenia pisarza znalazły swoje 
odzwierciedlenie również w zbiorze opo-
wiadań „Dolce Vita”.
Początki „miłości” pisarza do literatury 
włoskiej sięgają połowy lat 70., kiedy 
rozpoczął naukę w LO im. S. Batorego 
w Warszawie, w eksperymentalnej kla-
sie z językiem włoskim, a później studia 
na warszawskiej italianistyce. W latach 
1983-1998 był wykładowcą języka i lite-

ratury włoskiej na UW. Wtedy też poznał 
krośnianina, absolwenta I LO w Krośnie 
– Cezarego Geronia (1960-1998), z któ-
rym połączyła go kilkuletnia przyjaźń. 
Przypomniała o tym obecna na spotkaniu 
historyk I LO - Teresa Romankiewicz, 
wręczając Mikołajewskiemu tomik C. 
Geronia – „Życie jest śmieszne”, wydany 
przez jego przyjaciół w Krośnie w 1999 r. 
Pisarz, jak mówił, obok poezji uwielbia 
tłumaczyć kryminały - a szczególnie se-
rię Andrea Camilleri z komisarzem Salvo 
Montalbano - smakosza. Opisy włoskich 
posiłków nierzadko dostarczały mu prob-
lemów translatorskich, o których z humo-
rem opowiadał na spotkaniu

Monika Machowicz

Konkurs adresowany jest do wszystkich 
miłośników lasu, którzy fotografują 
przyrodę i chcą się swymi wrażeniami 
z leśnych wędrówek podzielić z innymi. 
Można	zgłosić	prace	pokazujące	piękno	
leśnego	 pejzażu,	 bogactwo	 świata	 ro-
ślinnego	 i	zwierzęcego,	 urodę	 leśnych	
zabytków	 czy	 urok	 grzybobrania. Każ-
dy uczestnik może zgłosić najwyżej od-
bitki trzech zdjęć w rozmiarze 20 x 30 
cm wraz z kartą zgłoszenia w osobnej 
zaklejonej kopercie oznaczonej godłem 

(pseudonimem). Prace należy nadesłać 
w terminie do 15 stycznia 2014 roku na 
adres organizatora: Regionalna Dyrek-
cja Lasów Państwowych w Krośnie, 38 
- 400 Krosno, ul. Bieszczadzka 2 z do-
piskiem „Leśne fotografie 2013”. Regu-
lamin oraz karta zgłoszenia dostępne na 
stronie www.krosno.lasy.gov.pl. Współ-
organizatorami konkursu są: TV Rze-
szów i „Nowe Podkarpacie”, partnera-
mi:	Fotoklub	Krośnieński	i	portal	www.
gfoto.pl

XIII KONKURS „LEŚNE FOTOGRAFIE 2013”

Redakcja: Anna Bryła, Wacław Turek
Druk i skład komputerowy: Wydawnictwo PAPIRUS, 37-500 Jarosław, 
                        ul. Spytaka 11, tel. 16 621 45 41
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www.rckp.krosno.pl w zakładce Croscena
iSSn 1731-0296

Bolek Majerik
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WARSZAWA 26 - 28 MARCA 2014 R.

Narodowe Centrum 
Kultury zaprasza do 
aktywnego udziału 
w obradach NieKon-
gresu wszystkich ani-
matorów i praktyków 
kultury, którzy chcą 

zabrać głos i aktywnie uczestniczyć w dys-
kusjach na temat kondycji i przyszłości 
animacji kultury w Polsce. Szczegółowy 
opis idei wydarzenia i programu NieKon-
gresu znajduje się na stronie www.platfor-
makultury.pl. Każdy z uczestników będzie 
miał możliwość wzięcia udziału w sesjach 
tematycznych, transmitowanych również 
on- line oraz wybrania własnej ścieżki ak-
tywności w zależności od interesujących go 
tematów i dotychczasowych doświadczeń: 
opracowywanie konkretnych rekomendacji 
dla środowiska w grupach roboczych, pre-
zentacja różnych poglądów na animację 
podczas sesji otwartych, zdobywanie do-
datkowej wiedzy praktycznej na warszta-
tach. Opracowane wnioski i rekomendacje 
dotyczące animacji kultury w Polsce, sytu-
acji obecnej i przyszłości animatorów będą 
przedmiotem dalszych rozmów z instytucja-
mi kultury, władzami samorządowymi oraz 
przedstawicielami środowiska. Zaintereso-
wanych zapraszamy do zgłaszania tematów 
wystąpień i prezentacji, które złożą się na 
Sesje Otwarte. Zgłoszenia można składać za 
pośrednictwem formularza on-line na www.
platformakultury.pl do 14 lutego 2014, 
ilość miejsc ograniczona. wyboru wystąpień 
dokona Zespół. Przed rozpoczęciem obrad 
NieKongresu organizatorzy zachęcają do 
dyskusji on-line, która toczy się na Forum 
Animatorów Kultury.

www.nck.pl

W numerze:

3. Witryna RCKP
 Wystawy
 RCKP - krótkie podsumowanie 2013 roku
  Anna Bryła
  Małgorzata Baranowska-Mika
 XXIII Konkursu Kolęd i Pastorałek Pogranicza
 Fotoklub w nowym roku działalności
 Wieczory Karnawałowe
  Anna Bryła
  Małgorzata Baranowska – Mika
 Polecamy
 
13. Rozmaitości
 Krosno – Bardejov
  Małgorzata Błaż
 Z nadzieją iść przez życie …
 Artystyczna Twórczość Słuchaczy KUTW
  Grażyna Daniewska 
  Joanna Łach 

20.  Kolekcjonerstwo
 Krośnieńskie Kasyno
 Zbigniew Więcek

22.  Poezja

24. Przeczytane

26.  Podium

27. BWA
 Mity i religie w komiksie
 „Artyści z Zakopanego” …
  Marek Burdzy

28.  Muzeum Podkarpackie
 Armia Terakotowa Cesarza Qin 
  Łukasz Kłopot

29.  Muzeum Rzemiosła
 Biennale krośnieńskiej fotografii…
  Bożena Paradysz

30. KBP
 Katalog widokówek Krosna
  Joanna Łach

32.  Konkursy
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8 – 30 stycznia
Rzeźby i portrety - Hennadii i Mariola Orłowowie

Hennadii Orłow urodził się w 1955 r.  
w Machaczkale na Kaukazie. Tam ukoń-
czył szkołę  plastyczną. Później osiedlił 
się w Doniecku we wschodniej Ukrai-
nie, gdzie miały miejsce jego pierwsze 
wystawy rysunków i grafik. Do Polski 
przyjechał w 1997 r. W Iwoniczu Zdro-
ju  przez cztery lata uczył się rzeźby  
u Michała Penara - ludowego artysty 
rzeźbiarza. Po oswojeniu dłut zaczął 
tworzyć bardzo fantazyjne figury, które 
wystawiał głównie w Doniecku.  

Mariola Orłowa urodziła się w 1985 r.  
w Krośnie. W 2005 r. ukończyła Pań-
stwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. 
Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie. 
Często brała udział w konkursach, któ-
rych tematem był portret. Jeden z ry-
sunków był wystawiony na przeglądzie 
twórczości liceów plastycznych w Biel-
sku - Białej. Jej ulubionym tematem był 
i jest portret, stara się pokazać nie tylko 
podobieństwo, ale też emocje, które wy-
raża twarz.

w y s t a w y

fot. Z. Gil
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10 – 31 stycznia 
Poza czasem – malarstwo Oksany Kulczyckiej

Wystawa „Poza czasem” to cykl obrazów 
wynikających nie tylko z chęci znalezie-
nia rozwiązań kolorystyczno-formalnych, 
poszukuję języka obrazu, który oddaje  
w symboliczny sposób istotę prostych ge-
stów i sytuacji chcąc nadać stworzonej 
przestrzeni spokój, łagodność i harmo-
nię. Możliwość zatrzymania na płótnie 
czasu … w wieczności, mistyczna chwila, 
która trwa to idea, która mnie inspiruje 
i którą podziwiam w dziełach dawnych 
mistrzów np. Giotta, Piero Della Fran-
cesca jak również w ikonach – mówi  
o swojej twórczości Oksana Kulczycka.

Studia na Akademii Sztuk Pięknych  
w Krakowie na Wydziale Architektury 
Wnętrz. Dyplom w 1995 roku. Ma na 
swoim koncie liczne projekty i realizacje 
z zakresu aranżacji wnętrz użyteczności 
publicznej i mieszkalnej oraz elewacji 
budynków. Uczestniczyła w licznych 
wystawach zbiorowych i zorganizowała 
kilka wystaw indywidualnych.

10 – 30 stycznia
Malarstwo Nie(pokoje) – Piotr Kolanko

Piotr Kolanko - absolwent Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego na Wydziale Sztuki, 
kierunek Edukacja Artystyczna, spe-
cjalność malarstwo w pracowni profe-
sora Stanisława Białogłowicza. Dyplom 
w 2013 roku. Zajmuje się malarstwem 
sztalugowym i monumentalnym, grafi-
ką, rysunkiem, a także działalnością in-
termedialną. Uczestniczył w kilkunastu 
wystawach zbiorowych w Polsce i za-
granicą m.in. w Austrii i Macedonii.
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4 – 28 lutego
Wystawa fotografii Władysława Szulca

Władysław Szulc ur. w 1933 r. 
w Staszowie, studiował konserwa-
torstwo i muzealnictwo na Wydziale 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu. Pracował 
jako konserwator i wykonawca wi-
traży, a także fotograf w toruńskim 
oddziale Pracowni Konserwacji 
Zabytków. W Sanoku zamieszkał 
w 1964 r. i pracował jako fotograf 
w Muzeum Budownictwa Ludowe-
go do emerytury w 1998 r. Fotogra-
fię artystyczną zaczął uprawiać po 
studiach; będąc członkiem Toruń-
skiego Towarzystwa Fotograficzne-
go, a następnie niestowarzyszonym, 
brał udział w licznych wystawach 
i konkursach i zdobył blisko 30 na-
gród i wyróżnień. Wystawy aranżo-
wał na terenie Podkarpacia, a także 
w Kielcach, Toruniu, Warszawie 
i Oxfordzie. W 2001 został człon-
kiem Związku Polskich Artystów 
Fotografików. W 2012 w Galerii 
Sanockiej BWA miała miejsce wy-
stawa „50x50”, na której zaprezen-
towano fotografie toruńskie z lat 60. 
XX wieku. W ubiegłym roku wy-
stawa została pokazana w Dworze 
Artusa, w ramach corocznych Dni 
Torunia. W latach 70. Władysław Szulc 
zaczął także malować. Jest współauto-
rem, obok poety Janusza Szubera, poe-
tycko - malarskiego albumu „Mojość”. 
Władysław Szulc jest jednym z założy-
cieli Sanockiego Klubu Fotografików, 
w którym od kilkunastu lat dzieli się 
swoją wiedzą z młodymi adeptami fo-
tografii, uczestniczy i współorganizuje 
liczne imprezy artystyczne. Skromny 

i cichy, wciąż nieprzywykły do popular-
ności i roli nestora, którą faktycznie peł-
ni. Dla lokalnej społeczności, licznych 
wielbicieli jego twórczości, a także re-
gionalnych środowisk artystycznych stał 
się postacią równie ważną jak Zdzisław 
Beksiński.

opr. ab
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RCKP - KRóTKIE PODSUMOWANIE 2013 ROKU

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza 
przy ul. Kolejowej 1 to miejsce w Kroś-
nie, gdzie sumują się w zasadzie wszyst-
kie formy i dziedziny życia kulturalnego 
miasta. To tutaj, codziennie, dziesiąt-
ki dzieci stawia swoje pierwsze kroki  
w pracowniach plastycznych, na zaję-
ciach tanecznych i wokalnych. Tutaj 
młodzież i dorośli rozwijają swoje pasje 
teatralne, śpiewacze, muzyczne, malar-
skie, graficzne i taneczne. To tutaj działa-

ją zespoły muzyczne, orkiestra dęta, chór.  
W sumie, w ubiegłym roku w Regio-
nalnym Centrum Kultur Pogranicza  
w Krośnie swoje pasje i talenty w 21 gru-
pach artystycznych szlifowało 564 oso-
by. Przez cały rok prezentowały na sce-
nie efekty swojej pracy i potwierdzały 
artystyczną „jakość” przez zdobywanie 
licznych nagród i wyróżnień w konkur-
sach o charakterze wojewódzkim, mię-
dzywojewódzkim, ogólnopolskim.

Aktywnie działały formy klubowe sku-
piające pasjonatów literatury, fotografii, 
zdrowego stylu życia, szachów, kolek-
cjonerstwa, a także seniorów. Na spotka-
niach gromadziło się średnio ponad 155 
osób.

Gościnne progi przy Kolejowej 1 służą 
także grupom i zespołom działającym 
poza RCKP. Im sala widowiskowa zo-
stała tylko w mijającym roku wielokrot-
nie udostępniona, wraz z pełną obsługą, 
na przeglądy, widowiska, koncerty. Tylko 

Zespół Tańca Współczesnego Strecz
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próby zajęły kilkaset godzin! 
Sala widowiskowa w budynku przy ulicy 
Kolejowej „pracowała” w ubiegłym roku 
prawie 200 dni, z czego wielokrotnie 
rano, w południe i wieczorem.
RCKP było organizatorem 17 przeglądów, 
konkursów i festiwali o zasięgu lokalnym, 
ogólnopolskim i międzynarodowym. 
Dzięki tym działaniom artyści amatorzy 
mieli okazję nie tylko skonfrontować 
swoje umiejętności, ale zdobyć kolejne 
i wymienić się doświadczeniami. 
Nie można przy tej okazji nie wspo-
mnieć o działaniach transgranicznych, 

kiedy gościmy w Krośnie kolędników, 
orkiestry, zespoły teatralne i tanecz-
ne, chóry, artystów wszystkich dzie-
dzin sztuki ze Słowacji, Ukrainy, Czech, 
Węgier. Dzięki tej współpracy mamy 
możliwość bezpośredniego kontaktu  
z tradycją i twórczością naszych sąsiadów. 
RCKP promuje, obok rodzimych twór-
ców, dorobek fotograficzny, plastyczny, 
muzyczny, taneczny, a także  kulinarny 
naszych sąsiadów. W 2013 roku gościło 
kilkudziesięciu artystów, rękodzielników 
i pasjonatów tuż zza naszych granic.
Znaczącym w działaniach RCKP jest 

stała, systematyczna edukacja filmowa 
realizowana przez artKino przy ulicy 
Bieszczadzkiej 1. Czytanie przy ekra-
nie, Kino dla Seniora, przeglądy filmo-
we, Dyskusyjny Klub Filmowy groma-
dzą coraz większą i coraz wierniejszą 
publiczność miłośników X Muzy. Obok 
nurtu edukacyjnego i artystycznej twór-

czości amatorskiej, RCKP jest organiza-
torem wydarzeń stricte sztuki profesjo-
nalnej. Wieczory Karnawałowe, Galicja 
Blues Festival, Krośnieńska Jesień Mu-
zyczna, Krośnieńskie Spotkania Teatral-
ne nadają ton życiu kulturalnemu miasta. 
Tylko w mijającym roku na scenie przy 
Kolejowej 1 zaprezentowano 22 spek-

Węgierski zespół ludowy na scenie RCKP
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takle i 20 koncertów. Wystąpili między 
innymi: Anna Seniuk, Andrzej Seweryn, 
Krystyna Janda, Piotr Fronczewski, Ma-
rian Opania, Magdalena Zawadzka, Wal-
demar Malicki, Justyna Steczkowska, 
Adam Wodnicki, Marcin Dylla.
I na koniec jeszcze jeden nurt dzia-
łań RCKP na rzecz krośnian – imprezy 
plenerowe. Wszyscy bierzemy w nich 
udział przez cały rok. Balony nad Kros-
nem, Wielokulturowa Sobótka, Dni 
Krosna, Świet(l)ne Miasto, Karpackie 
Klimaty, Letnie Wieczory w Rynku, Let-
nia Przygoda dla dzieci. RCKP zawsze 
stara się, by imprezy te miały swój nie-
powtarzalny charakter i wielobarwność,  
i pozostawiały w sercach uczestników 
miłe wspomnienia oraz wzbudzały chęć 
wspólnego spędzania czasu w kolejnych 
latach.
Anna Bryła, Małgorzata Barańska-Mika, 

fot. W. Turek
Wieczory Karnawałowe - Justyna Steczkowska 

Inauguracja Swiet(l)nego Miasta przed pomnikiem I. Łukasiewicza
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XXIII KONKURS KOLęD I PASTORAłEK POGRANICZA.

Ponad 100 uczestników zaprezentowa-
ło się 17 stycznia 2014 roku na scenie 
RCKP.
naGroDY

Kategoria I, szkoły podstawowe, 
klasy 1 – 3
I miejsce – Julia Blaszczyk
II miejsce ex aequo – Julia Bik i Maja Gonet 
III miejsce – Milena Zając
Wyróżnienia - Jakub Kucharski, Krysty-
na Kaczmarek, Bartosz Pelczar, Emilia 
Pietruszka, Emilia Zbyr

Kategoria II, szkoły podstawowe, 
klasy 4 – 6 
I miejsce – Ignacy Błażejowski, duet 
Klaudia Długosz i Kinga Kudła
II miejsce ex aequo - Bożena Hamar, 
Paulina Pawluś
III miejsce - Anastazja Kukujan i Patry-
cja Ozimina
Wyróżnienia - Duet Karolina Polańska
i Julia Błaż, Mateusz Kuraś, Emil Mycz-
kowski, Miłosz Pańczuk, Zuzanna Patej-
ko, Maja Szelc, Weronika Pelczar

Kategoria III, gimnazja  
I miejsce – Paula Jakubus, Lidia Kasper-
kowicz

II miejsce ex aequo - Aleksandra Jaślar, 
Aleksandra Rygiel
III miejsce – ex aequo  - Natalia Mok-
rzycka, duet Aneta Aszklar i Katarzyna 
Such
Wyróżnienia – duet Emilia Szarota  
i Maciej Niedziela, Weronika Lecho-
wicz, Marlena Rygiel, Paulina Krupa, 
Michał Kondyjowski, 

Kategoria IV, szkoły ponadgimnazjalne 
I miejsce – Magdalena Klimkiewicz
II miejsce ex aequo – Aleksandra Marć, 
Monika Szufnarowska
III miejsce – Karina Ozimina 
Wyróżnienia – duety: Paulina Kędrek 
i Daniela Mrozek, Dominika Patla i Jó-
zef Moskal, Ewelina Witalec, Emilia 
Nowak

 W przerwach wystąpiły zespoły: ze 
Studium Muzyczno-Teatralnego „Tere-
mok” w Bilhorodzie Dnistrovskim oraz 
Zespół Folklorystyczny „Shchedryk” ze 
Slavuty, a także młodzież z Kultural-
no - Oświatowego Centrum im. K. Ma-
kuszyńskiego w Stryju oraz Polskiego 
Kulturalno -Oświatowego Towarzystwa 
Zgoda w Borysławiu.

ab

FOTOKLUB W NOWyM ROKU DZIAłALNOŚCI

22 stycznia br. spotkali się członkowie 
Fotoklubu Regionalnego Centrum Kul-
tur  Pogranicza w Krośnie, aby prze-
dyskutować założenia programowe na 
najbliższą przyszłość. Na wstępie przy-
pomniano historię środowiska fotoama-
torów zapoczątkowaną w 1970 roku, kie-
dy powstało Krośnieńskie Towarzystwo 

Fotograficzne. Blisko 40 członków brało 
wówczas udział w konkursach ogólno-
polskich i zagranicznych zdobywając 
nagrody. Organizowali wystawy, plene-
ry, prowadzili dostrzeganą w całym kra-
ju działalność. Już wtedy nawiązywane 
były pierwsze kontakty z fotoklubami 
w Koszycach, Bardejovie i Vranowie. 
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Kolejny rozdział działalności datuje 
się na marzec 2001 roku, kiedy Kroś-
nieńskie Towarzystwo Fotograficzne 
przekształciło się w Fotoklub z siedzibą  
w Krośnieńskim Domu Kultury, obecnie 
Regionalnym Centrum Kultur Pograni-
cza. Stanowi on kontynuację długoletniej 
i bogatej działalności amatorskiego ru-
chu fotograficznego w środowisku kroś-
nieńskim. Podczas  spotkania zatwier-
dzono regulamin działalności Fotoklubu, 
ustalono nowe zasady przynależności. 
Zaplanowano szkolenia, organizację wy-
staw krośnieńskich fotoamatorów oraz 
prezentację fotoklubów z Rumunii, Sło-
wacji, Ukrainy i Węgier.
Na rok 2014 zaplanowano także XIII 
Międzynarodowy Plener Fotograficz-
ny, a twórczość krośnian prezentowana 

będzie m.in. w miejscowości Oradea  
w Rumunii (kwiecień) następnie w Ko-
szycach (maj) i Bardejovie na Słowacji 
oraz w Użgorodzie (Ukraina). Przewi-
dziana jest także uliczna prezentacja 
fotografii w różnych punktach miasta 
podczas tegorocznego Festiwalu Kultur 
Pogranicza Karpackie Klimaty. 
Obecni na zebraniu wybrali władze 
Fotoklubu. Prezesem ponownie został 
Wacław Turek, wiceprezesem łukasz 
Grudysz. Powołano Radę Artystyczną 
w składzie: Jan Grudysz, Tomasz Oko-
niewski, Stanisław Nawracaj, Ryszard 
Zagórki. Zadaniem jej będzie dobór 
zdjęć na wystawy zbiorowe oraz ocena 
dorobku nowo przyjmowanych człon-
ków. 

WaT.

Noworoczne spotkanie Fotoklubu RCKP fot. archiwum
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WIECZORy KARNAWAłOWE

Koncertem Rodziny Pospieszalskich 
rozpoczęły się tegoroczne Wieczory 
Karnawałowe na krośnieńskiej scenie. 
Opracowane oryginalnie, z wielkim 
wyczuciem tradycji, kolędy brzmiały 
niezwykle świeżo. Najpiękniejsze stare 
tematy zostały oprawione we współ-
czesne aranżacje, za każdym razem inne. 
Słychać było klasyczne wykształcenie 
braci Pospieszalskich, rockowy i jazzo-
wy warsztat muzyczny, nabyty w najlep-
szych polskich zespołach, a także fascy-
nacje muzycznym folklorem nie tylko 
rodzimym, lecz również egzotycznym. 
Linie melodyczne popularnych kolęd 
poddane zostały niesamowitym prze-
kształceniom: lokowane w aranżacjach 
latynoamerykańskich, żydowskich, gó-
ralskich, podbijane nierzadko rockową 
sekcją rytmiczną, ogłaszają wieść o Na-
rodzonym naprawdę wszystkim ludom - 
całemu światu!  Ten kilkunastoosobowy 
band brzmiał bardzo naturalnie, przywo-
dząc na myśl swojskie święta spędzane 
kiedyś w ich rodzinnym domu.

Salwami śmiechu i gromkimi brawa-
mi krośnieńska publiczność nagrodziła 
spektakl „Z rączki do rączki wroc-
ławskiego Teatru Komedia”. Szcze-
gólnie na scenie gorąco była witana 
Emilia Krakowska, której role filmowe 
i teatralne tak wiele znaczą dla polskiej 
sztuki. Teatr Komedia przedstawił nam 
farsę według odwiecznych wzorów na-
wiązującą do codzienności, podejmującą 
błahe konflikty urastające do rozmiarów 
znaczącego problemu. Farsa, posługując 

się komizmem sytuacyjnym, karykaturą, 
grą słów, niewyszukanymi dowcipami 
i trywialnymi sytuacjami nieodmiennie 
prowokuje widownię pod każdą szero-
kością geograficzną do śmiechu i nie-
skrępowanej wesołości.

Ostatni Wieczór Karnawałowy należał 
do Mistrzów słowa i muzyki -Wojcie-
cha Młynarskiego i Włodzimierza 
Nahornego. Na widowisko zatytułowa-
ne „Pogadaj Ze Mną” złożyło się szes-
naście utworów z płyty pod tym samym 
tytułem napisanych przez Wojciecha 
Młynarskiego do muzyki Włodzimierza 
Nahornego. Kompozytor zagrał na for-
tepianie. Wszystkie utwory solo i w du-
etach zaśpiewali Agnieszka Wilczyńska 
i Janusz Szrom. Towarzyszyli im - Seba-
stian Frankiewicz na perkusji i Andrzej 
łukasik na kontrabasie. Piękne, mądre 
strofy o miłości, radości życia, zwy-
kłej czułości czy nadziei podane w ryt-
mach jazzowej ballady, swingu i samby 
uczyniły ten wieczór niepowtarzalnym. 
W roli niekonwencjonalnego konfe-
ransjera wystąpił sam Mistrz Wojciech 
Młynarski, zapowiadając poszczególne 
piosenki, ale także bawiąc zauroczoną 
publiczność swymi tekstami pełnymi 
tych uniwersalnych uczuć, jak też cel-
nych odniesień do rzeczywistości. Lek-
kość słowa i nośność muzyki stworzyły 
niezwykle spójne widowisko. Ale czyż 
mogło być inaczej?

Anna Bryła
Małgorzata Baranowska - Mika
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y 8 lutego, 20.00
Koncert zespołu Piersi
Klub Armagedon, ul. Pużaka.

14 lutego, 18.30 
Krystyna Prońko w koncercie walen-
tynkowym
Piosenkarka, kompozytorka, pedagog 
muzyczny, autorka takich przebojów  jak 

„Deszcz w Cisnej”, „Małe tęsknoty” czy 
„Jesteś lekiem na całe zło”. Jest jedną  
z najznakomitszych postaci polskiej pio-
senki. Jej oryginalny głos o ogromnej 
skali i dynamice, poparty świetną tech-
niką to klasa sama w sobie.

16 lutego, 18.00
Nowa Podkarpacka Formacja z oko-
lic piosenki poetyckiej „A może tak”  
w programie autorskim z muzyką Woj-
ciecha Pelczara do tekstów E. Lechety  
i J. Luszni.

18 -20 lutego
Kultura Wieków Dawnych 
cykl koncertów i działań warsztatowych.

20 -22 lutego
Spotkania Kobiet Pogranicza Na-
tchnienia - Inspiracje - Kreacje
Warsztaty w ramach projektu współfi-
nansowanego przez Unię Europejską  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz z budżetu państwa  
w Amach Programu Współpracy Trans-
granicznej Rzeczpospolita Polska - Re-
publika Słowacka 2007-2013.

22 lutego, 18.00
Muztafa, czyli Muzyczna Talent Fabryka
Projekt organizowany przez Młodzieżo-
wą Radę Miasta Krosna - konkurs dla 
młodych wokalistów. Skierowany do 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych. 

28 lutego, 19.00
Wielki koncert Piwnicy Pod Baranami.

8 marca
Babski Wieczór w artKinie

9 marca, 18.30
Krzysztof Kiljański w Koncercie dla Pań
Pierwszy solowy album Krzysztofa 
Kiljańskiego „In The Room” ukazał się 
w 2005 r. Wokalista miał wówczas 38 
lat. Płyta promowana duetem z Kayah 
szybko stała się  bestsellerem. Kiljański 
wraca w tym roku na muzyczny rynek 
albumem „Powrót”.

21 marca, 18.30
Legenda jazzu – Michał Urbaniak
Muzyk jazzowy i kompozytor, współ-
twórca tzw. polskiej szkoły jazzu. Ur-
baniak gra na pięciostrunowych skrzyp-
cach wykonanych specjalnie dla niego, 
na syntezatorze skrzypcowym zwanym 

„gadającymi” skrzypcami, na saksofo-
nach sopranowym, altowym i tenoro-
wym i na lyrikonie (instrumencie elek-
tronicznym przypominającym saksofon).

opr. ab
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KROSNO – BARDEJOV 

Miasto Krosno wraz z Miastem Barde-
jov przystąpiło do wspólnej realizacji 
projektu pod nazwą  „Zasmakuj w po-
graniczu - Szklane Krosno, Zabytkowy 
Bardejov” współfinansowanego przez 
Unię Europejską z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego i budżetu 
państwa w ramach Programu Współ-
pracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska-Republika Słowacka 2007-2013. 
Głównym celem projektu jest promo-
cja regionu pogranicza oraz stworzenie 
trwałych struktur współpracy. 
W dniach 15 -17 stycznia br. w Bardejo-
vie odbyła się pierwsza część szkolenia 
i warsztatów. W zajęciach uczestniczyli 
pracownicy instytucji odpowiedzialnych 
za promocję obydwu miast oraz osoby 
bezrobotne. Grupa liczyła 30 osób. Pod-

czas trzydniowego spotkania uczestnicy 
zapoznali się ze specyfiką współczes-
nej turystyki i nowoczesnymi sposoba-
mi promocji regionów oraz z historią  
i atrakcjami kulturalno – turystyczny-
mi Bardejova, Krosna i okolic. Podczas 
części warsztatowej opracowywano 
trasy turystyczne pomiędzy Krosnem 
a Bardejovem oraz opisy miejsc atrak-
cyjnych turystycznie. W celu zdoby-
cia dodatkowej wiedzy o Bardejovie 

– mieście wpisanym w 2000 roku na li-
stę światowego dziedzictwa UNESCO 

- uczestnicy szkolenia wraz z przewod-
nikiem mieli możliwość obejrzenia uni-
katowych zabytków tego miasta oraz 
poznali uroki pobliskiego uzdrowiska 
Bardejovskie Kupele. Najważniej-
szym zabytkiem Bardejova jest kościół 

Uczestnicy projektu w Bardejovskich Kupelach fot. P. Fiejdasz
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(bazylika mniejsza) p.w. św. Idziego  
z XIV wieku, rozbudowany w połowie 
XV, później wielokrotnie restaurowa-
ny. Wewnątrz zachowało się jedenaście 
późnogotyckich ołtarzy skrzydłowych 
z lat 1460-1520, stojących w swych 
pierwotnych lokalizacjach, co jest ewe-
nementem na skalę europejską. Ponadto 
najlepiej zachowane na Słowacji mury 
obronne z XIV-XVI w. z dwiema bra-
mami, basztami i barbakanem, późno-
gotycko-wczesnorenesansowy ratusz  
z lat 1505 -1511, najstarszy renesansowy 
zabytek Słowacji, w którym mieszczą 

się -Muzeum Szaryskie i Muzeum Hi-
storii Bardejova, kamienice otaczające 
rynek, kościół p.w. Jana Chrzciciela 
z XV w.,  unikatowy zespół budynków 
gminy żydowskiej z XVIII w. oraz fon-
tanna z rzeźbą św. Floriana pochodząca 
z 1774 r., upamiętniające wielki pożar 
z tego roku.
Druga część szkolenia i warsztatów od-
będzie się w Krośnie w dniach 29 - 31 
stycznia 2014. Wtedy goście ze Słowacji 
będą mogli poznać uroki Krosna i jego 
okolic. 

Małgorzata Błaż

Z nadzieją iść przez życie – koncert szkoły Pro Musica

19 stycznia w RCKP zabrzmiała muzyka 
w wykonaniu uczniów Prywatnej Szko-
ły Muzycznej I i II st. Pro Musica Anny 
i Adama Münzbergerów. Szkoła już po 
raz XXII zaprosiła mieszkańców Kros-
na na Wielki  Koncert Noworoczny, któ-
ry tym razem zatytułowano „Z nadzieją 
iść przez życie”. W muzycznym wido-
wisku, którego twórcami byli nauczycie-
le, dzieci i młodzież szkoły udział wzię-
li najmłodsi soliści: Anna Krygowska, 
Marcelina Janiec, Kornelia Pazyńska 
i uczniowie - wokaliści z klasy śpiewu 
Moniki Fabisz. Aleksandra Blicharczyk, 
Paulina Krupa, Anna Józefowicz, Emilia 
Tyburska, Julia Zajdel, Zuzanna Gąbka 
i łukasz Krupa zaśpiewali z towarzy-
szeniem szkolnej orkiestry utwory utrzy-
mane w baśniowo-zimowym nastroju. 

Utwory te zaaranżował prowadzący Pro 
Musica Grand Standard Orchestra - Woj-
ciech Gąbka. Wraz z orkiestrą wystąpił 
także zespół wokalny oraz szkolne chó-
ry, śpiewające znane pastorałki, przy-
gotowane i prowadzone przez Aleksan-
drę Fiołek-Matuszewską. Dopełnieniem 
całości były układy baletowe – „Walce 
karnawałowe”, „Koty” oraz inscenizacja 
fragmentu „Królowej Śniegu”, w której 
główne role zatańczyły Aneta Czenczek, 
Anna Habrat i Joanna Tomkiewicz. Au-
torką choreografii była Lucyna Durał. 
W nastrój koncertu widownię wprowa-
dzili Dorota Cząstka recytująca poezję 
oraz Maciej Kubit i Aleksandra Blichar-
czyk współprowadzący koncert.

W.S.



KONCERTy NOWOROCZNE MIEJSKIEJ GóRNICZEJ ORKIESTRy DęTEJ 
I STUDIA PIOSENKI SWING  

fot. W.Turek



SyLWESTER  2013 
fot. P. MatelowskI, W. Turek



WIECZORy KARNAWAłOWE 2014 
fot. P. Matelowski, W.Turek



KOLęD I PASTORAłEK POGRANICZA PODPISAć 
fot. W. Turek
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Artystyczna Twórczość Słuchaczy Krośnieńskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 

Kabaret „Entuzjaści” tworzy 
grupa ludzi, którzy od 6 lat w każ-
dym kolejnym dniu znajdują jakiś 
nowy sens i smaczek. A tak się 
wszystko zaczęło. Jesienią 2008 
roku grupa słuchaczek uniwer-
sytetu, zainspirowana pomysłem 
prezes Bogumiły Błażejowskiej, 
postanowiła przygotować „część 
artystyczną” na Wigilię i Nowy 
Rok. Wymyśliły peregrynacje 
studentów po wydziałach uczel-
ni. Słuchacze przyjęli spektakl 
bardzo życzliwie, co zachęciło 
pomysłodawców do dalszych 
wysiłków. Z czasem przestali korzystać 
z klasyków humoru takich jak Sztaudyn-
ger czy Załuski i sami tworzyli teksty 
scenariuszy. W ten sposób powstało kil-
kanaście przedstawień zarówno okolicz-
nościowych jak i „uniwersalnych”. 

„Entuzjaści” występowali na zaproszenie 
Towarzystwa Walki z Kalectwem, Kroś-
nieńskiego Oddziału Diabetyków, kroś-
nieńskich Amazonek, czy Klubu Seniora 
w Krościenku. Reprezentowali uniwer-
sytet przed słuchaczami innych uniwer-
sytetów w Rzeszowie, Sanoku i Stalowej 
Woli. Odwiedzili dom opieki w Krośnie 
i trzykrotnie Hospicjum. Wędrowali 
z inscenizacją bajek Tuwima i Brzechwy 
po wielu szkołach i przedszkolach, a tak-
że uczestniczyli w Letniej przygodzie, 
organizowanej przez RCKP. W ramach 
jednego z projektów gościli z przedsta-
wieniem na oddziale dziecięcym kroś-
nieńskiego szpitala, a św. Mikołaj rozdał 
małym pacjentom prezenty - przytulanki 
stworzone na warsztatach rękodzieła ar-
tystycznego pod kierunkiem Janiny Ha-

brat, a także inne drobiazgi. 
Kabaret odniósł sukces na XV Ogól-
nopolskim Przeglądzie Artystycznym 
Ruchu Seniorów ARS 2012 w Bydgosz-
czy, gdzie uzyskał II miejsce w swojej 
kategorii. W nagrodę za pracę na rzecz 
społeczności lokalnej zaproszony został 
przez europosłankę Elżbietę łukacijew-
ską do odwiedzenia Parlamentu Europej-
skiego. 
Teksty scenariuszy piszą Grażyna Da-
niewska i Czesław Matelowski, jednak 
wszyscy członkowie zespołu współ-
tworzą przedstawienia wnosząc pomy-
sły inscenizacyjne, a także niewątpliwy 
wdzięk osobisty i poczucie humoru. 
Prócz wymienionych są to: Bogdan Ja-
nuszewski, Antoni Niezgoda, Urszula 
Rygiel, Teresa Szmyd, Krystyna Wierz-
ganowska, Zofia Wójtowicz. Od niedaw-
na na gitarze przygrywa Maciej Komu-
siński.
Są wolontariuszami w pełnym znaczeniu 
tego słowa, nie czerpią ze swej działal-
ności żadnych korzyści, poza satysfak-
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cją i zabawą. Nie dysponując żadny-
mi środkami finansowymi scenografię  
i kostiumy tworzą sami dzięki wyobraź-
ni i entuzjazmowi, który niezmiennie im 
dopisuje. Kabaret „Entuzjaści” wystąpił 
dotychczas ponad 60 razy, a ma już kon-
kretne plany przedstawień w 2014 roku. 
Ot „Entuzjaści”- po prostu.

Grażyna Daniewska

Przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku 
działa także grupa plastyczna „Pa-
cykarnia”, którą tworzy 13 artystów: 
Roman Grabowski, Bogumiła Błaże-
jowska, Danuta Szarzyńska, Janina Ma-
tusz, Halina Grabiec, Anna Stepek, Anna 
Kosztyła, Albina Pilat, Jadwiga Dańczak, 
Helena Cząstka, Magdalena Czech, Kry-
styna Wojtkowska, Maria Wilusz.  
Wszyscy są amatorami. Przygodę z ma-
larstwem rozpoczęli na pod kierunkiem 
Romana Grabowskiego. Niewątpliwie 
połączyła ich wielka pasja i zamiłowa-
nie do tworzenia i wyrażania siebie po-
przez malarstwo. Swoje prace prezento-
wali dotychczas m.in. na wystawie 
w RCKP zorganizowanej z okazji 5-le-
cia KUTW oraz na wystawie w PWSZ 
w Krośnie. 
8 stycznia br. w Saloniku Artystycznym 
Krośnieńskiej Biblioteki odbyło się ot-

warcie wystawy malarstwa i rysunku 
grupy „Pacykarnia”. Prezentowane pra-
ce – jak i dorobek twórczy grupy – nie 
dają się zaszeregować do jednej kate-
gorii. Można oglądać pejzaże, kwiaty, 
portrety, martwą naturę, architekturę czy 
abstrakcje. Większość prac namalowano 
farbami olejnymi, ale są również akwa-
rele oraz rysunki malowane piórkiem.
Podczas wernisażu o działalności grupy, 
o pasji malarskiej i radości tworzenia 
mówił Roman Grabowski, opiekun 
grupy: Jesteśmy grupą malarską, która 
od kilku lat działa przy Krośnieńskim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Chęć 
malowania, u większości z nas, ujawni-
ła się z chwilą przejścia na emeryturę. 
Wcześniej, ze względu na liczne obowiąz-
ki zawodowe, nie mogliśmy w pełni po-
święcić się pracy artystycznej. Myślimy, 
że w każdym z nas tkwi poczucie piękna  
i potrzeba jego wyrażania poprzez sztu-
kę, dlatego malujemy. Działania twórcze, 
artystyczne dają nam radość i przynoszą 
wiele satysfakcji. Tematyka wystawia-
nych w Krośnieńskiej Bibliotece prac 
jest różnorodna, a więc każdy zwiedzają-
cy na pewno znajdzie coś interesującego 
dla siebie. Wystawę można oglądać do 8 
lutego 2014.

Joanna Łach

KROŚNIEńSKIE KASyNO 

Pod koniec XIX wieku kasyna pełniły 
role klubów towarzyskich organizu-
jących m.in. koncerty, przedstawienia 
teatralne, zabawy taneczne, wycieczki. 
W Krośnie Towarzystwo Kasynowe 
działało od 1877 roku. 9 lutego 1892 r. 
po zmianie statutu przyjęło nazwę Kasy-
no w Krośnie.

Po wybudowaniu w 1894 r. budynku To-
warzystwa Zaliczkowego, Kasyno miało 
w nim swoją siedzibę. Lokal otwarty był 
od godz. 8.00 do 24.00. Członkiem Ka-
syna mógł być „każdy obywatel nieska-
zitelnego charakteru”. Członek opłacał 
miesięczne składki, miał prawo wstępu 
do lokalu kasyna wraz z rodzina, z którą K
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mógł brać udział w różnego rodzaju imprezach. Kasyno zarządzane było przez Wal-
ne Zgromadzenie wszystkich członków oraz Wydział, będący jego organem wyko-
nawczym. Najważniejsza role w Wydziale pełnili Prezes i Sekretarz. W roku 1890 
Sekretarzem był dr Feliks Czajkowski.

Zbigniew Więcek

Budynek Towarzystwa Zaliczkowego i Kasyna w Krośnie. Widokówka B. Fischbeina z ok. 1905 r.

Zdjęcie sali bankietowej budynku Towarzystwa Zaliczkowego i Kasyna, I piętro. Lata trzydzieste XX w.
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Adam Decowski - poeta i satyryk ur. 
w 1948 r. w Sieniawie. Mieszka w Rze-
szowie. Debiutował w „Zielonym Sztan-
darze” w 1975 roku. Publikował w wielu 
czasopismach w kraju, także w polonij-
nych, jak „Biały Orzeł” (Boston, USA), 

„Akcent Polski” (Sydney, Australia), 
piśmie mniejszości polskiej „Krynica” 
(Kijów, Ukraina) oraz w pismach lite-
rackich ukazujących się w Rumunii, na 
Ukrainie i Słowacji. Debiut książkowy 

„Po tamtej stronie chmur”. Poezje. PW 
ISKRy. Warszawa 1983. Ponadto opub-
likował: „Fraszkobranie”. Fraszki. Rze-
szów 1987, „Kalectwo źrenic”. Poezje. 
Rzeszów 1992, „Notatki z Sieniawy”. 
Poezje. Wydanie I. Rzeszów 1997, „Cią-
gle modny grzech pierworodny”. Frasz-
ki i aforyzmy. Rzeszów 2001, „Notatki 
z Sieniawy”. Poezje i fraszki. Wydanie 
II uzupełnione. Rzeszów   2009. Swoje 
utwory zamieścił w antologiach i alma-
nachach. Adam Decowski otrzymał wie-
le nagród w konkursach literackich. Jest 
członkiem Związku Literatów Polskich.

Do góry dnem

ryby i kamienie
żyją pod jednym dachem

z kamieni budujemy dom
ryby kładziemy na naszym stole

rzeki są pokorne
tylko czasem wzbiorą gniewem
płyną wtedy
do góry dnem

tylko rzeczne kamienie
pozostają obojętne

Będę cały ziemią

kiedyś
przejdę swoje drogi do końca
na ziemi

ręce jak korzenie obejmą ją 
jakbym jeszcze kogoś żegnał
i nie zapalą się już moje oczy
gdzie zamiast źrenic
tylko dwa ziarnka piasku

lękam się 
będę przecież cały ziemią 
tak wielką 
że mogę nawet nie zmieścić się
w człowieczej pamięci.

***

wczoraj 
narodził się Chrystus

dzisiaj
ukrzyżowaliśmy Go

jutro 
posadzimy drzewo
na następny krzyż
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Starzec

zapala dzień żagwiami słońca
i z zabliźnionych okien
sączy światła krew

chodzi pochylony szarymi korytami ulic
dźwigając kopułę błękitu
laską podpiera
całą ziemską kulę

rozmawia z wiatrem
z drzewem łamie się opłatkiem liścia
a gołębiom czuwającym na bruku
zamienia w słowa 
małe kruszyny chleba

upija się 
każdą kroplą życia

***

ta rzeka
objęła cały obszar mego ciała
poprzez jeziora oczu
opływa półwyspy palców
by ujść w zatoce serca

ta rzeka
nigdy nie zmienia koryta
i nie występuje z brzegów
a gdy jej wody ustaną
napełni mnie chłodem

***

dziś znowu przekonałem się
że nawet słońcu
nie mogę spojrzeć 
prosto w oczy

Nici

okno -
ucho igielne domu
z przewleczoną na przemian 
białą 
i czarną nicią

jeśli białą
to odwiniętą 
ze słońca

jeśli czarną 
to wysnutą 
z ziemi

nici te nigdy nie plączą się – 
łagodnie przechodzą 
jedna w drugą

zwijam je
i z przerażeniem patrzę 
jak szpula 
z każdym dniem ogromnieje

Aby pojąć

żeby przekonać się
o wyniosłości słońca
popatrz na swój martwy cień

chcesz poznać
smukłość topoli
zbadaj jej 
korzenie

aby pojąć
swoją wielkość
zamknij w dłoni
ziarnko piasku

 opr. W. Turek
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MÓJ TESTAMENT

Autorka urodziła się w łężanach, miesz-
ka w Krośnie. W grudniu ukończyła 102 
lata i spotkała się z czytelnikami w koś-
ciele p.w. Ducha Świętego prezentując 
ostatnio wydany, czwarty z kolei tomik 
poezji Mój testament. Zofia Tomkiewicz 
pozostawia potomnym bogaty dorobek 
pisarski. Jej poezja ma szczególny kli-
mat, gdyż wyraża się w niej głęboka wia-
ra. Ukazuje, czym żyje serce człowieka 
zakochane w Boga. Jak sama podkreśla, 
tomik jest zwieńczeniem jej długiego 
i intensywnego życia, które można ująć 
słowami: wszystko, co dałeś mi Panie, 
oddać Ci muszę (…), zanim zawołasz 
do siebie moją duszę.
Wydawnictwo RUTHENUS – Rafał Bar-
ski, Krosno 2013

V almanach literacki
SMACZKI LITERACKIE 

Kolejny almanach krośnieńskich litera-
tów jest zupełnie inny od poprzednich. 
Autorzy już dobrze znani lecz treści 
i formy literackie nowe, zaskakujące. 
Tematem zbioru jest charakterystyczny, 
pikantny szczegół, niuans, osobliwość 

– czyli smaczek. W zbiorze zaprezento-
wało się 10 autorów. Każdy przedstawił 
swą twórczość w niewielkim fragmen-
cie, który możemy nazwać tytułowym 
smaczkiem. Dzięki temu powstała 
barwna mieszanka stylów, rodzajów 
i gatunków literackich. Znajdziemy też 
rzadko publikowaną formę jaką jest akt 
erekcyjny i strofy ludowe przypominają-
ce balladę lub pieśń – pisze Artur Kurek.
Wydawnictwo ARMAGRAF, Krosno 2013
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Małgorzata Żurecka
NAGA MALWA

Szósty tomik poetki pochodzącej ze 
Stalowej Woli. Magdalena Żurecka jest 
członkiem stalowowolskiego Stowarzy-
szenia Literackiego „Witryna” i Związ-
ku Literatów Polskich. 
O najnowszym jej tomie pisze Zofia 
Brzuchowska  - „Nie od wczoraj wiemy, 
że „piękna dusza” wychowana w roman-
tycznym czy neoromantycznym klima-
cie, za bliską towarzyszkę życia wybiera 
melancholię. Rzecz w tym, że w poezji 
M. Żureckiej jest to zarówno kategoria 
antropologiczna, jak postawa estetycz-
na, która decyduje o rodzaju, a zarazem 
intensywności uczuć, oraz o swoistym 
nastroju i kolorycie”.
Wydawca: KAVA desing – Jacek Kawa, 
Stalowa Wola 2013

Jan Tulik 
SONETY NA UŻYTEK DOMOWY

O poezji Jana Tulika tak pisze Piotr Kun-
cewicz: Tulik zwrócił na siebie uwagę 
czytelników i krytyki, podoba się, zbiera 
liczne nagrody. Ważny i sympatyczny 
jest przyjęty przez niego drogowskaz 
norwidowski - poezja i dobroć. Ale też 
jego własna twórczość jest ciepła: poezja 
to, jeśli wolno tak rzec, bardzo poetycka, 
uczuciowa, liryczna z kroplą melancho-
lii, z pogłosem metafizyki (…) zawsze 
wydawała się nieco franciszkańska (to 
w moich ustach wielka pochwała). Tulik 
lubi piękny obraz, ceni metaforę, jest za 
pan brat z naturą. Z utworów Tulika naj-
większy rozgłos zyskał cykl „Sonety na 
użytek domowy”.
Wydawca: Pracownia Wydawniczo-Fo-
tograficzna APLA Andrzej Skibicki 2013

opr. ab
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m Nagrody w fotografii
W VII edycji kieleckiego konkursu foto-
graficznego „Życie jest piękne” spośród 
1457 nadesłanych pozycji, wybrało 24 
finałowe. 12 nagrodzonych zdjęć bę-
dzie zdobiło karty kolejnych miesięcy 
kalendarza na rok 2014. Wśród nagro-
dzonych znalazł się Tomasz Okoniew-
ski. Ponadto przyznano mu III miejsce 

– „Moje światy- moje klimaty” w kon-

kursie fotograficznym organizowanym 
przez  Fundację Pomorskie Centrum 
Psychotraumatologii, na który wpłynęło 
663 zdjęcia. Wyróżnienie otrzymał też 
w XIV Ogólnopolskim Konkursie Foto-
graficznym Przestrzeń Wyobraźni, sesja 
grudniowa,organizowanym pod patrona-
tem Stowarzyszenia Twórców Fotoklub 
RP oraz Związku Artystów Plastyków.

Laur dla „itd…” 
18 grudnia 2013 r. odbyły się w Przemyślu 
XV Konfrontacje Zespołów Teatralnych 
Małych Form ANTRAKT. Pracujący pod 
kierownictwem Henryka Wichniewicza 
Teatr „itd…” z Regionalnego Centrum 
Kultur Pogranicza w Krośnie otrzymał II 
nagrodę za spektakl „Jestem”. Konfron-
tacje są konkursem skierowanym do mło-

dych miłośników sztuki scenicznej, pre-
zentują najciekawsze zjawiska szkolnego 
ruchu teatralnego. Biorą w nim udział 
teatry dramatyczne, wizji i ruchu, kaba-
rety, teatry tańca, lalkowe i teatry jednego 
aktora, działające przy szkołach, świetli-
cach i domach kultury województwa pod-
karpackiego. 

Nagroda dla Kleksa
21 grudnia 2013, podczas XXXVI Kon-
frontacji Dziecięcych i Młodzieżowych 
Zespołów Tanecznych „Tańcowały 
dwa Michały” w Przemyślu Dziecię-
co -Młodzieżowy Taneczny Zespół 
Kleks II zajął drugie miejsce za układ 
taneczny „Alicja w Krainie Czarów”. 
Grupa tańczyła w składzie: Aleksandra 
Danek, Oliwia Dybczyk, Natalia Dynow-

ska, Julia Gajda, Angelika Guzek, Marce-
lina Guzik, Aleksandra Gwiżdż, Kamila 
Jawor, Paulina Kafel, Joanna Kozubal, 
Wiktoria Klimkowska, Kinga Król, Alek-
sandra Mazurkiewicz, Natalia Okarma, 
Jessica Orzechowska, Paula Paradysz, 
Karolina Piękoś, Julia Przybyła, Maja 
Szelc, Gabriela Wrona.

Najlepsze Leśne fotografie
Zwycięzcą konkursu „Leśne Fotografie 
2013” został Ryszard Hałgas z Rzeszo-
wa za zestaw „Hibernatus”, prezentujący 
oblodzone porosty w makrofotografii. 
Ale w gronie laureatów znaleźli się trzej 
krośnianie: Tomasz Leszczyński - III na-
groda za zdjęcie „Jesień”, Antoni Panek 
(członek Fotoklubu RCKP) – wyróż-
nienie za zdjęcie „Pierwsze spojrzenie 
słońca”, oraz Maciej Rajs wyróżnienie 

od Portalu Internetowego Gfoto.pl. za 
zdjęcie pt. „Pod leśnym kapeluszem”. 
Organizatorem konkursu jest Regio-
nalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Krośnie. Uroczystość wręczenia na-
gród i wyróżnień oraz otwarcie wystawy 
pokonkursowej odbędzie się 12 lutego 
2014 w czytelni głównej Krośnieńskiej 
Biblioteki Publicznej.

opr. ab
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3 - 24 stycznia 
Mity i religie w komiksie 
Wszyscy, cały świat, a z pewnością i cały 
wszechświat, obraca się wokół spraw 
religii, tradycji czy mitologii. Dawne 
wierzenia przekazywane są potomnym 
przez nieskończoną ilość pokoleń. Jed-
ni wierzą i składają modły do Tego, inni 
znów Tamtego Boga. A jeszcze inni wąt-
pią, nie są zdecydowani, zaprzeczają ist-
nieniu „sił wyższych”. Ale zarówno jedni 
jak i drudzy mają coś do powiedzenia na 
temat religii. I twórcy komiksu wyjątku 
nie stanowią. Komiks, jak i cała kultura 
masowa, obraca się wokół tematów nam 
najbliższych, wydarzeń codziennych, po-
lityki, mody. To ciekawe medium – coś 
jak kolorowy pamiętnik ludzkości. Ry-
sunek wspierany treścią literacką – w sy-
stemie narracyjnym towarzyszył czło-

wiekowi od początku. Rysunki naskalne 
wykonane przez ludzi pierwotnych, czy 
pismo wczesnych Egipcjan, a także śred-
niowieczne kodeksy ilustrowane – mó-
wią same za siebie. Z początku to właśnie 
religia była tematem dominującym, a ar-
tysta urastał do miana maga i pośredni-
ka między sacrum i profanum. Kiedy 
człowiek zaczął poszerzać swój zakres 
zainteresowań w stronę natury i samego 
siebie, tak i historie w obrazkach zaczęły 

„opowiadać” więcej. Już nie tylko „zakli-
nały”, opowiadały o mitach i legendach, 
ale komentowały rzeczywistość, niekiedy 
kreśląc ją nawet satyrycznie, by w koń-
cu snuć plany na przyszłość. Tematy re-
ligijne jednak były zawsze na jednym 
z pierwszych planów.

31 stycznia – 21 lutego 
„Artyści z Zakopanego” 
– malarstwo, rzeźba, lutnictwo, snycerstwo, meblarstwo.

Jak każda wystawa zbiorowa, tak też wy-
stawa artystów pedagogów z Zakopanego 
ma na celu szeroką prezentację dorobku 
artystycznego wybranych twórców tego 
środowiska. Biorący udział w tej wysta-
wie artyści pedagodzy zajmują się róż-
nymi dziedzinami sztuki – malarstwem, 
rzeźbą, lutnictwem, meblarstwem, sny-
cerstwem, reklamą wizualną. Należy nad-
mienić, że Liceum Kenara w Zakopanem 
jest szkołą, gdzie nauczyciele starają się 
być prawdziwymi mistrzami dla swoich 
młodych adeptów. Bo nawet największy 
talent nie poparty wytężoną pracą i do-
brym przykładem swojego mistrza karło-
wacieje i usycha…

opr. Marek Burdzy zdj. Piotr Bies, „Poncjusz Piłat”

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
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MUZEUM PODKARPACKIE

Armia Terakotowa Cesarza Qin 

Do 30 marca 2014 r. w Muzeum Pod-
karpackim w Krośnie czynna będzie 
wystawa replik znanych na całym 
świecie figur Chińskiej Armii Terakoto-
wej. Ekspozycja pojawiła się w Polsce 
dzięki staraniom Polsko-Chińskiej Izby 
Gospodarczej w Sopocie i jest prezen-
towana pod honorowym patronatem 
Ambasadora Chińskiej Republiki Lu-
dowej w Polsce Sun’a Rongmin’a. Ma 
ona przyczynić się do zainteresowania 
krośnian fragmentem, jakże egzotycz-
nej dla nas historii państwa chińskiego, 
które w obecnym czasie jest najbardziej 
atrakcyjnym partnerem handlowym i go-
spodarczym większości państw świata.
Figury starożytnych żołnierzy z Xi’an, 
odkryte przypadkowo w 1974 r. przez 
kopiących studnię rolników, stały się 

największym odkryciem archeologicz-
nym XX w. Ten niezwykły orszak po-
grzebowy stanowi fantastyczne źródło 
informacji dotyczących strojów, uzbro-
jenia i hierarchii wojskowej panujących 
w czasach Pierwszego Cesarza zjed-
noczonych Chin, wielkiego imperato-
ra z dynastii Qin - Shi Huanga, który 
wstąpił na tron w wieku 13 lat. Pomi-
mo młodego wieku stoczył zwycięskie 
wojny ze wszystkimi starochińskimi 
królestwami, jednocząc antyczne Chiny. 
Wprowadził jednolity system miar, wag, 
wspólną dla wszystkich walutę i alfabet. 
To właśnie on rozpoczął budowę Wiel-
kiego Muru Chińskiego. Był cesarzem 
mądrym, ale też i okrutnym. Przy budo-
wie cesarskiego grobowca i strzegącej 
go armii pracowało około 700 000 ludzi. 
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Wszyscy wykonawcy figur, rzeźbiarze, 
architekci i rzemieślnicy, zatrudnieni 
przy tworzeniu tego mauzoleum, praw-
dopodobnie zostali w nim pogrzebani, 
zabierając jedną z największych tajem-
nic historii ze sobą do grobu.
W trakcie badań odnaleziono 8000 żoł-
nierzy - strzelców pieszych i wojow-
ników uzbrojonych w brązowe miecze 
i włócznie, 130 rydwanów z 520 końmi 
oraz 150 figur kawalerii konnej, które 
miały strzec spokoju cesarza, będąc jed-
nocześnie gwarantem zdobycia przez 
niego władzy w zaświatach. W Krośnie 
zaprezentujemy kilkadziesiąt rzeźb – ce-
sarski rydwan z końmi, piechurów, ka-
płanów. Każda z tych postaci ma swój 
indywidualny charakter i pod każdym 
względem jest wyjątkowa. Uwagę przy-
kuwają zwłaszcza twarze żołnierzy, każ-
da jest inna, z charakterystyczną mimiką 
i emocją utrwaloną w glinie. Badacze 
uważają, że każdy posąg przedstawia 
prawdziwego żołnierza, który posłu-
żył za model dla artystów rzeźbiarzy. 
Wszystkie figury przedstawiają musku-
larnych, znakomicie uzbrojonych męż-
czyzn. Wszyscy są mocni, rośli, umięś-

nieni, młodzi. Obok nich znajdziemy 
śmiercionośne miecze, włócznie, kusze 

– całkowicie sprawne i zdolne do użytku, 
a także przedmioty ze złota, nefrytu, ko-
ści i bambusa. Ta fenomenalna gwardia 
przyboczna jest niejako humanitarnym 
przedłużeniem starej, chińskiej tradycji 
grzebania żywcem sług i żołnierzy pra-
dawnych władców.
Nazwiska artystów nie zniknęły wraz 
z ich życiem – są dyskretnie wyryte pod 
pachami wojowników, pod ich płaszcza-
mi. Do stworzenia figur używano gliny 
z różnych części Chin, palonej w tem-
peraturze 800°C (dlatego rzeźby mają 
do dziś szarawą barwę). Mimo upływu 
tysiącleci pozostały one twarde jak skała, 
co jest namacalnym dowodem mistrzo-
stwa ich wykonania. Kopie wojowników 
Armii Terakotowej zostały wykonane 
w identyczny sposób. Oryginały nigdy 
nie opuściły Chin. Wystawa obrazuje 
jedynie część wykopaliska nazwanego 
ósmym cudem świata i największym 
podziemnym muzeum wojskowym. Ale 
jest to część warta zobaczenia.

Łukasz Kłopot

MUZEUM RZEMIOSłA

Biennale krośnieńskiej fotografii rozstrzygnięte
Pomysł zorganizowania konkursu foto-
graficznego poświęconego Krosnu zro-
dził się w 2000 roku. Był odpowiedzią 
na potrzebę dokumentowania obrazu dy-
namicznie zmieniającego się miasta i lu-
dzi, którzy ten obraz tworzą. Dlatego też 
Ogólnopolskie Biennale Fotografii zy-
skało podtytuł Miasto i ludzie. Konkurs 
organizowany jest w cyklu 2- letnim. 
Grand Prix 7. Ogólnopolskiego Biennale 

Fotografii Krosno 2013 Miasto i ludzie 
– Lubię to! zdobyła Justyna Siręga za 
fotografię „Wakacje”. II nagroda ex ae-
quo trafiła do Przemysława Niepokoja - 
Hepnara (Fotoklub RCKP) za fotografię 

„Zajawkowicze 3” i Bogdana Janusza za 
„Face to face”. III nagroda przypadła Ma-
teuszowi Jaźwieckiemu za trzy zdjęcia 

„yellow, Green, Blue” z cyklu „Rainbow 
Snapshots. Nagrodę prezydenta miasta 
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Krosna otrzymał Marcin Pawiński, na-
grodę przewodniczącego RM Krosna 
Andrzej Świeboda, a nagrodę dyrektora 
Muzeum Rzemiosła Katarzyna Warań-
ska, która otrzymała także nagrodę pub-
liczności. Swoje nagrody ufundowali 
również partnerzy wydarzenia: portal 
internetowy Podkarpacka.pl dla Toma-
sza Okoniewskiego (Fotoklub RCKP) , 

„Uroczysko” dla Damiana Krzanowskie-
go, redakcja Tygodnika Nowe Podkarpa-
cie dla Janusza Kaszy (Fotoklub RCKP).  
Wyróżnienia honorowe otrzymali: To-
masz Okoniewski, Mateusz Nowak, Ka-
tarzyna Warańska, Damian Krzanowski, 
Klaudia Bilik i Andrzej Rułka.

Bożena Paradysz 

KROśNIEńSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Katalog widokówek Krosna 
16 grudnia 2013 r. w Czytelni Głównej 
odbyła się prezentacja I tomu „Katalo-
gu widokówek Krosna z lat 1949-1989” 
opracowanego przez Dariusza Kuliga 
i Zbigniewa Więcka. Autorzy zinwenta-
ryzowali 547 różnych kart widokowych 
dotyczących Krosna, które ukazały się 

w latach 1949-1989. Katalog podzielo-
ny został na dwie części: informacyjną 
i katalogową. 
W części pierwszej wymienieni zosta-
li wydawcy i producenci widokówek, 
przedstawiono zasady katalogowania 
zbiorów, omówiono też proces wydaw-

Mariusz Kasza, wyróżnienie Tygodnika Nowe Podkarpacie fot. W. Turek
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Na zdj. Zbigniew Więcek (z lewej) i Dariusz Kulig fot. W. Turek

niczy widokówek fotograficz-
nych. Osobny rozdział poświę-
cony został historii widokówki 
krośnieńskiej z lat 1949-1989. 
Część informacyjna zawiera 
również biogramy autorów fo-
tografii, w większości zrzeszo-
nych w Związku Polskich Ar-
tystów Fotografików. Autorzy 
zwrócili też uwagę na cieka-
wostki związane z widokówka-
mi Krosna, np. na widokówce 
wyprodukowanej w 1971 roku 
w Niemieckiej Republice De-
mokratycznej „Spółdzielczy 
Dom Towarowy”, nie tylko 
zmieniono nazwę popularnego 
w Krośnie SDH, ale poprzez re-
tuszowanie usunięto ze zdjęcia 
napowietrzną sieć energetyczną 
i teletechniczną.
W części katalogowej przed-
stawione zostały trzy grupy 
zbiorów: widokówki małowymiarowe 
wydane w latach 1949-1963, zdjęcia 
czarno-białe z lat 1958-1979 oraz wido-
kówki wielobarwne, mapy, herb Krosna, 
które ukazały się w latach 1962 -1980.
W ostatnim rozdziale katalogu autorzy 
pokazali widokówki zawierające błędy 
formalne i drukarskie. Na przykład na 
dwóch widokówkach wydawcy zmieni-
li nazwę płynącej przez Krosno rzeki – 
z „Wisłok”, na „Wisłoka”, na innej I. łu-
kasiewicz trzyma lampę naftową 
w lewej ręce, ponieważ przy produkcji 
widokówki odwrócono kliszę fotogra-
ficzną.
Katalog jest opracowaniem specjalistycz-
nym, przydatnym głównie filokartystom, 
ale i mieszkańcy Krosna znajdą w nim 
wiele interesujących tematów (...) - mó-
wił w czasie spotkania Zbigniew Więcek.

Zbigniew Więcek jest regionalistą i ko-
lekcjonerem, autorem książek: „Krosno 
na starych pocztówkach i dokumentach” 
(2005), „Rymanów na starych pocztów-
kach i dokumentach” (2006), „Krosno 
w czasie okupacji hitlerowskiej” (2008), 

„Krośnieńskie kościoły na starych po-
cztówkach i fotografiach” (2010).
Dariusz Kulig z wykształcenia inżynier 
elektryk, od wielu lat zbiera widoków-
ki, kolekcjonuje też karty telefoniczne 
i znaczki pocztowe.
Autorzy przygotowują II tom katalogu 
widokówek Krosna, który dotyczył bę-
dzie lamp naftowych w zbiorach Muze-
um Okręgowego w Krośnie (lata 1968-
1988).
Spotkanie zorganizowało Stowarzysze-
nie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.

Joanna Łach
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59. OGóLNOPOLSKI KONKURS RECyTATORSKI, KROSNO, 
28 III 2014 
Warunkiem udziału jest przygotowanie 
repertuaru nie prezentowanego w po-
przednich OKR i odpowiadającego za-
łożeniom turnieju. Uczestniczą ucznio-
wie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli. 
Szkoła może zgłosić do 6 uczniów we 
wszystkich kategoriach. Konkurs prze-
prowadzany jest w formie 4 turniejów: 
turniej recytatorski - w 2 kategoriach 
- młodzież szkół ponadgimnazjalnych 
i dorośli, turniej poezji śpiewanej - wy-

konawca jest solistą, turniej teatrów 
jednego aktora oraz wywiedzione ze 
słowa. Zgłoszenia w terminie do 15 
marca 2014  można przesyłać na adres: 
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 
38-400 Krosno ul. Kolejowa 1, lub e-
-mail: rckp@rckp.krosno.pl, Informacji 
udziela Henryk Wichniewicz. Regula-
min i karta zgłoszenia na stronie www.
rckp.krosno.pl

OGóLNOPOLSKI KONKURS LITERACKO - PLASTyCZNy 
BAZGROł 2014

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie organizatora papierowypies.pl
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Patronat honorowy nad konkursem objęła Anna Komorowska, małżonka Prezydenta RP. 





G
A

LER
IA

 JED
N

EG
O

 ZD
JęC

IA
 

Tom
asz O

koniew
ski


