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Okładka: projekt Joanna Topolska-Uliasz, 1. Chór Echo – koncert Ave Maria w kościele oo. 
Franciszkanów, 2. 9. Żaczek Przedszkolaczek  na scenie RCKP (fot. A Kielar), 3. Nagrody w 
konkursie plastycznym Bliżej Ameryki  wręczają - Ellen Germain, Konsul Generalna USA 
w Krakowie i Piotr Przytocki, Prezydent Krosna, 4. Milan Filičko z Koszyc na wernisażu 
swojej wystawy w RCKP, 5. Noc Muzeów w Muzeum Podkarpackim w Krośnie, 6. Finał 
XXV Przeglądu Dziecięcych Zespołów Tanecznych Kaczucha    fot. W. Turek
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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.

Rozpoczynając wydawanie miesięcz-
nika Croscena - Krośnieńska Sceny 
Kultury w maju 2003 roku „z ufnością 
patrzyliśmy w przyszłość myśląc, że 
nie zabraknie w naszym mieście wspa-
niałych twórców, animatorów kultury 
skupionych wokół powstania nowych 
dzieł artystycznych, różnych form dzia-
łalności kulturalnej, organizacji imprez, 
które się liczą, które się ceni i lubi” 
(Croscena nr 1). I nie pomyliliśmy się. 
Wielość i jakość działań jakie są podej-
mowane w Krośnie jest godna podziwu
W rubryce Krośnieńskie rodowody za-
prezentowaliśmy 30 znanych ludzi 
kultury rozsianych po kraju i niejed-
nokrotnie po świecie. Przybliżyliśmy 
twórczość 51 Ludzi pióra, w rubryce 
Sylwetki przedstawiliśmy 59 działaczy 
kultury o bogatym dorobku twórczym. 
Na Kartach Wspomnień przypomnie-
liśmy biogramy wielu nieżyjących już 
krośnian, których wkład w naukę i sztu-
kę regionu jest nie do przecenienia.

Dużo miejsca na łamach staramy się 
poświęcać przygranicznej wymianie 
kulturalnej ze Słowacją, Ukrainą i Wę-
grami, prowadzonej od wielu lat, ale 
szczególnie ożywionej od kwietnia 
2008 roku, kiedy decyzją Rady Miasta 
krośnieńskiej placówce kultury nadano 
statut Regionalnego Centrum Kultur 
Pogranicza. 
Słyszymy od wielu osób i instytucji, że 
nazwa Croscena jest synonimem intere-
sujących i wartościowych działań, a pe-
riodyk niezwykle cennym źródłem in-
formacji o minionych latach i dniu dzi-
siejszym jakże aktywnej krośnieńskiej 
kultury. Cieszy nas to ogromnie i doda-
je skrzydeł do dalszej pracy. Oczywi-
ście nie byłoby Crosceny bez naszych 
Współpracowników i dzisiaj serdecznie 
Im dziękujemy za to minione dziesię-
ciolecie i 110 numerów pisma. Przede 
wszystkim dziękujemy naszym wier-
nym Czytelnikom.
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10 lat obecności Crosceny na rynku wydawniczym !!!
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100 - LECIE URODZIN 
JERZEGO WASOWSKIEGO 

31 MAJA 2013 ROKU MIJA SETNA ROCZNI-
CA URODZIN JERZEGO WASOWSKIEGO, 
POLSKIEGO KOMPOZYTORA I PIANISTY, 
WSPÓŁTWÓRCY NIEZAPOMNIANEGO TE-
LEWIZYJNEGO „KABARETU STARSZYCH 
PANÓW”. URODZIŁ SIĘ W WARSZAWIE 
I TAM UKOŃCZYŁ STUDIA NA POLITECH-
NICE WARSZAWSKIEJ. W ROKU 1938 ROZ-
POCZĄŁ PRAKTYKĘ W POLSKIM RADIU, 
PRACUJĄC KOLEJNO W KILKU DZIAŁACH. 
W CZASIE OKUPACJI W MAJĄTKU ZA-
MOYSKICH W TRZEBIENIU, PROWADZIŁ 
WRAZ Z GOSPODARZAMI DOMU TAJNE 
NAUCZANIE. BYŁ ŚWIETNYM KREŚLA-
RZEM, MIAŁ ZDOLNOŚCI GRAFICZNE, 
CO WIDAĆ, GDY SIĘ OGLĄDA JEGO NUTY, 
BYŁ ZAMIŁOWANYM MAJSTERKOWI-
CZEM - DO DZIŚ POZOSTAŁY RÓŻNE MEB-
LE JEGO AUTORSTWA. LUBIŁ I UMIAŁ 
UCZYĆ, KIEDY PO WOJNIE WRÓCIŁ DO 
RADIA, PROWADZIŁ KURSY DLA MIKSE-
RÓW. BYŁ REŻYSEREM I REDAKTOREM 
TEATRU HUMORU I SATYRY, DORADCĄ 
PRZEW. RADIOKOMITETU DS. MUZYKI 
ROZRYWKOWEJ. RÓWNOCZEŚNIE CAŁY 
CZAS PRACOWAŁ JAKO LEKTOR, AKTOR 
I REŻYSER. SKOMPONOWAŁ OKOŁO 700 
PIOSENEK, 150 ILUSTRACJI MUZYCZ-
NYCH DO SŁUCHOWISK RADIOWYCH, 
WIDOWISK TELEWIZYJNYCH, FILMÓW 
I SZTUK TEATRALNYCH I OKOŁO 100 PIO-
SENEK DLA DZIECI. NIEZAPOMNIANE SĄ 
JEGO KREACJE AKTORSKIE. GENIALNY 
DUET TWÓRCZY Z JEREMIM PRZYBORĄ 
ZAOWOCOWAŁ CYKLAMI: ETEREK, KA-
BARET STARSZYCH PANÓW, DIVERTI-
MENTO, OPOWIEŚCI STARSZEGO PANA, 
KABARET JESZCZE STARSZYCH PANÓW. 
STWORZYŁ WIELE WSPANIAŁYCH PIO-
SENEK I MUSICALI, ALE WIELBICIELOM 
SWOJEGO TALENTU SZCZEGÓLNIE ZA-
PADŁ W PAMIĘĆ JAKO NIEZWYKLE ELE-
GANCKI, DOWCIPNY „STARSZY PAN”. 
JERZY WASOWSKI ZMARŁ 29 WRZEŚNIA 
1984 ROKU W WARSZAWIE.

W numerze:

3. Witryna RCKP
 Wystawy
 Polecamy

8. Rozmaitości
 Spotkania poetyckie w Rzeszowie
  Wacław Turek
 Król zamczyska 
  Andrzej Potocki
10. Z kart wspomnień
 H. Łukasiewiczowa ze Stacherskich
  Wanda Belcik
11. Kolekcjonerstwo
 Pamięci Marszałka 
 Józefa Piłsudskiego
  Adam Krzanowski
12. Przeczytane

20. Ludzie pióra
 Stanisław Bocheński

22. Podium

25. BWA
 Łukasz Huculak – malarstwo
 Pokonkursowa wystawa 
 prac dziecięcych

Marek Burdzy
26. CDS
 Fotografia artystyczna szkła
 „90” – wystawa jubileuszowa KHS
  Dawid Iwaniec
27. Muzeum Podkarpackie
 Wielki Album Krośnieński A.D. 2012

Katarzyna Krępulec-Nowak
28. Skansen Karpacka Troja
 Madziarzy i rzemiosło 
  Szymon Kalicki
 Piwnica PodCieniami
 Krośnieńskie spotkania 
 z podróżnikami
  Dorota Piwka
29. KBP
 „Nie wyobrażam sobie życia bez
  książek”
 „Republika Południowej Afryki …”
  Monika Machowicz
32. Konkursy
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25 kwietnia – 14 maja
Wystawa fotografii „Taniec obrazów – obraz tańca”

W Państwowym Pomaturalnym Stu-
dium Kształcenia Animatorów Kultury 
w Krośnie sala taneczna codziennie wy-
pełnia się muzyką i ruchem. Bogactwo 
ruchu, kombinacji tanecznych, wielość 
form. Aż chce się chwytać te magiczne 
chwile, kiedy ciałem rządzi rytm, fra-
za muzyczna i pomysł choreograficzny. 
Spojrzenie na taniec przez obiektyw 
aparatu. Uchwycenie go. Zamknięcie 
w małej klatce. W tym krótkim momen-
cie, w ułamku sekundy, kiedy emocje 
i dynamika układu są w kulminacyjnym 
punkcie. To duża sztuka. Co roku podej-
mują się tego słuchacze i absolwenci Stu-
dium. Rejestrują taniec obrazów i poka-
zują obraz tańca. Autorzy prac: Małgo-
rzata Stój, Sylwia Klatka, Sylwia Głód, 
Michał Czekański, Janusz Krzywonos, 

Paweł Stańko, Paweł Malarczyk, Kamil 
Tokarski, Ilona Filus, Katarzyna Hry-
cyk, Adam Borek i Tomasz Walowski.

fot. Tomasz Walowski
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Regionalne Centrum Kultur Pogranicza 
i Konsulat Generalny USA w Krako-
wie zorganizowały konkurs plastycz-
ny, którego celem było zainteresowanie 
młodzieży kulturą amerykańską oraz 
promocja współpracy polsko – amery-
kańskiej. W konkursie wzięło udział 18 
szkół i placówek kulturalnych z Krosna 
i powiatu krośnieńskiego. 
Nagrody: 
Karolina Ziembicka, Szkoła Podstawo-
wa w Iwoniczu
Janusz Styrkosz, Pracownia Grafiki Tra-
dycyjnej RCKP w Krośnie

Aleksandra Rak, Otwarta Pracownia 
RCKP w Krośnie
Wyróżnienia: 
Urszula Dróbek, Szkoła Podstawowa 
w Iwoniczu
Gracjan Gryczko, Szkoła Podstawowa 
w Iwoniczu
Elżbieta Szopa, Szkoła Podstawowa Nr 
8 w Krośnie
Małgorzata Łabuzek, Otwarta Pracow-
nia RCKP w Krośnie
Karolina Niemczyk, Szkoła Podstawo-
wa w Posadzie Górnej

9 – 29 maja
Wystawa prac plastycznych „Bliżej Ameryki”

15 – 29 maja
„50 - lecie NASA” – wystawa fotografii 
National Aeronautics and Space Ad-
ministration czyli Narodowa Agencja 
Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, 
legendarna agencja rządu Stanów Zjed-

noczonych odpowiedzialna za narodo-
wy program lotów kosmicznych. Oprócz 
programu lotów kosmicznych agencja 
jest również odpowiedzialna za długofa-
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lowy (zarówno cywilny, jak i wojskowy) 
program badań przestrzeni kosmicznej. 
W lutym 2006 r. NASA sama określiła 
swoje cele, uznając że jej misją jest „uto-
rowanie drogi dla przyszłej eksploracji 
kosmosu, odkryciom naukowym oraz 
badaniom z dziedziny aeronautyki”. 
Wystawa prezentuje spektakularne fo-
tografie z kilku najważniejszych ame-
rykańskich programów kosmicznych, 
między innymi z programu Apollo, Mi-
sji na Saturn i Tytan, Teleskopu Hubble, 
systemu obserwacji Ziemi, programu 
wahadłowców i misji badania Marsa.

Stanowisko prezydenta wiąże się 
z ogromnym napięciem i odpowiedzial-
nością, niewiele osób potrafi sobie w peł-
ni wyobrazić, jakie pociąga to za sobą ob-
ciążenia. Prezydenci tak jak my wszyscy, 
potrzebują chwili relaksu. Wy-
stawa Prezydenci wypoczywa-
ją ma na celu pokazanie cząstki 
prywatnego życia prezydentów 
Stanów Zjednoczonych a fo-
tografie te pokazują ich w ta-
kich właśnie chwilach, kiedy 
uprawiają sport lub wypo-
czywają w gronie rodzinnym. 
Fotografie dają nam nie tylko 
wgląd w życie amerykańskich 
prezydentów, ale również uka-
zują cząstkę amerykańskiej 
historii i kultury. Mamy na-
dzieję, że wystawa ta zyska 
uznanie polskiej publiczności. 
Składamy podziękowania As-
sociated Press za udostępnie-
nie nam tych fotografii.

15 – 29 maja
Prezydenci wypoczywają – wystawa fotografii

Brian George 
Konsul ds. Prasy i Kultury
Konsulat Generalny USA w Krakowie 
październik 2012

opr. ab

Prezydent Herbert C. Hoover oraz Pierwsza Dama Lou Henry 
Hoover odpoczywają podczas wakacji w prezydenckim ośrodku 
wypoczynkowym Rapidan Camp w stanie Wirginia, w sierpniu 
1932 r. (fot. © AP Photo)
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Byłem bardzo ciekaw tego koncertu. 
Moją ciekawość potęgował fakt, że Stan 
Breckenridge podobnie jak jeden z mo-
ich faworytów Taj Mahal jest doktorem 
muzykologii, a jego specjalność to muzy-
ka afroamerykanów, czyli głównie blues, 
jazz i soul. Na przeszło dwie godziny 
sala koncertowa Regionalnego Centrum 
Kultur Pogranicza w Krośnie stała się 
też salą wykładową. Stan grał i śpiewał 
własne kompozycje jak i słynne standar-
dy z repertuaru Nat King Cola, Duke’a 
Ellingtona, Dave’a Brubecka czy Muddy 
Watersa. Te bardziej charakterystyczne 
od strony formalnej utwory poprzedzał 
krótkim, treściwym wstępem słownym. 
Nie, koncert nie był przegadany. Był na-
tomiast bardzo edukacyjny. Słuchacze 
mogli się dowiedzieć i to „nausznie” na 
czym polega swing, jak należy budować 
improwizacje w oparciu o dwunastotak-
towy schemat bluesowy. Jak poprawnie 
akcentować rytm w jazzie, czyli lekcja 
klaskania na dwa i cztery. Na czym po-
lega fenomen utworów o metrum niepa-
rzystym. Co rozumiemy przez zawołanie 
i odpowiedź i jak można z uczestników 
koncertu stworzyć przekonujący chór 
gospel. Absolutna perfekcja wykonaw-
cza bohatera wieczoru i jego niesamowi-
ty talent do komunikowania się za pomo-
cą muzyki, którą traktuje jak uniwersal-
ny język, jest dowodem na to, że praw-
dziwa sztuka przetrwa zawsze. Szkoda 

AMERYKAŃSKA LEKCJA MUZYKI

tylko, że tego wieczoru wśród słuchaczy 
nie było domorosłych gwiazdek nachal-
nie lansowanych przez kolorowe pisem-
ka. Szkoda, bo po wysłuchaniu takiego 
koncertu może doszłyby do wniosku, że 
to co uprawiają to profanacja muzy zwa-
nej muzyką. 

Robert Lenert

Wystawy i koncert zorganizowano w ra-
mach spotkania z kulturą Stanów Zjed-
noczonych pn. BLIŻEJ AMERYKI reali-
zowanego wspólnie z Konsulatem Gene-
ralnym USA w Krakowie.

31 maja, 18.00
,,Napój Miłosny”, opera G. Donizettiego 
– artyści z Dębicy
Organizator: Stowarzyszenie „Czyń do-
bro mimo wszystko”

1 czerwca, 12.00
Bajkowy Dzień Dziecka w artKinie 
Dla najmłodszych widzów przygotowa-
no dwa filmy animowane w wersji 3D: 
„Thor ratuje przyjaciół” i „Tajemnica 
Zielonego Królestwa”. Na placu przed 
kinem, na dzieci czekać będzie wesołe 
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miasteczko, a w nim trampoliny, zjeż-
dżalnie i dmuchany zamek. 

Festiwal dofinansowano ze 
środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach Programu 
Narodowego Centrum Kultury 
- Kultura - Interwencje.

2 czerwca, 16.00
Prezydent Krosna zaprasza na Dzień 
Dziecka
Opera dziecięca „Alicja w Krainie Cza-
rów” - PSM Pro Musica
muzyka Andrzej Mozgała, 
libretto Urszula Mozgała

10 czerwca, 10.00
15. Krośnieński Konkurs Piosenki Dzie-
cięcej „Debiutek”

11 czerwca, 17.00
Wiosenna Biesiada Poetycka
Promocja nowych tomików poezji człon-
ków Klubu Literackiego RCKP, 
recital wokalistek Studia Piosenki Swing

14 – 16 czerwca
Dni Krosna - Miasta Szkła
W programie m.in. noc teatralna w RCKP, 
koncert Łukasza Zagrobelnego i grupy In-
dios Bravos, parada KROSNOludków, Jar-
mark Franciszkański, występy lokalnych 
zespołów artystycznych, prezentacja kroś-
nieńskich organizacji pozarządowych
Rynek

19, 21, 26 czerwca,18.00
Czas na wakacje
Zakończenie roku artystycznego zespo-
łów i pracowni RCKP

23 czerwca, 16.00
10. Wielokulturowa Sobótka nad Wisło-
kiem
Bulwary nad Wisłokiem.

opr. ab

W tym roku już po raz dziesiąty na sce-
nie Regionalnego Centrum Kultur Po-
granicza w Krośnie spotkają się teatry 
młodzieżowe z całej Polski. Nadeszło 
blisko 40 zgłoszeń, z których organi-
zatorzy wyłonili 13 do konkursowych 
prezentacji. Festiwal rozpocznie się 3 
czerwca i potrwa do 5 czerwca 2013 
roku. Konfrontacji przedstawień towa-
rzyszyć będzie forum teatralne na temat 
prezentacji scenicznych występujących 
grup teatralnych otwarte dla wszystkich 
chętnych. Osobny, równie interesujący 
punkt festiwalu to warsztaty teatralne 
prowadzone przez specjalistów z dzie-
dziny teatru i sztuki reżyserii oraz wie-
le imprez towarzyszących. Zaśpiewa 
Lubelska Federacja Bardów, a gościem 
specjalnym festiwalu będzie ANDRZEJ 
SEWERYN.
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Marek Petrykowski, krośnieński poeta 
debiutował w antologii Las w karpackim 
śnie wierszem na Smereku. Jest laurea-
tem XI Otwartego Konkursu Literackie-
go „Gniewińskie Pióro” 2012 oraz wielu 
konkursów ogólnopolskich i międzyna-
rodowych. Jego debiutancki tomik pt. 
Cytrynowo (2012) został nagrodzony 
Złotym Piórem za najlepszy debiut Pod-
karpacia 2012 przez Związek Literatów 
Polskich O/Rzeszów. 
W Wojewódzkim Domu Kultury w Rze-
szowie 8 maja br. autor wraz z Dorota 
Kwoką, rzeszowską poetką, malarką 
i recytatorką, w wypełnionym przez 
miłośników poezji Klubie Turkus pre-
zentowali wiersze z tomiku Cytrynowo. 
Program uświetnili Chór UTW Canti-
lena i wokaliści z Klubu XXI Brygady 
Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. 

Tego samego dnia w Galerii mieszczą-
cej się w starej żydowskiej drukarni 
przy ul. Bożniczej w Rzeszowie miał 
miejsce wieczorek z cyklu „Poetycki za-
ścianek”. Impreza nosiła tytuł „Ona i On 
– Przestrzeń i czas” i była poświęcona 

Spotkania poetyckie w Rzeszowie

poetycko - malarskiemu małżeństwu – 
Oldze Lalić - Krowickiej i Kamilowi 
Krowickiemu. Tytuł bardzo odpowiedni 
dla prezentacji twórczości tych dwojga, 
którzy pochodzą z przestrzeni dość od-
ległych, a których prywatnie i twórczo 
połączył czas i przestrzeń, tu i teraz.

Olga Lalić-Krowicka – poetka serbsko-
-polskiego pochodzenia, absolwentka 
Filologii Słowiańskiej na UJ, tłumacz, 
redaktor strony poetyckiej www.poezija.
com.pl, nazywana ambasadorem współ-
pracy polsko-bałkańskiej w dziedzinie 
literatury. Działa na rzecz rozwoju kul-
tury swojego regionu, publikuje w cza-
sopismach literackich, kulturalnych oraz 
społecznych w kraju i za granicą. Jest 
autorką 10 tomików wierszy i zbioru 
dramatów oraz laureatką wielu konkur-
sach poetyckich. W 2010 roku otrzyma-
ła tytuł zasłużonej dla serbskiej kultury 
w świecie przyznany przez Belgradzkie 
Stowarzyszenie Aforystów. Jest dwu-
krotną stypendystką MKiDN w 2007 
i 2011 roku. Autorka jest członkiem Klu-
bu Literackiego RCKP.
Kamil Krowicki – absolwent ASP we 
Wrocławiu, designer. Pracuje w Środo-
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wiskowym Domu Samopomocy Cer-
gowa jako terapeuta. Zajmuje się pro-
jektowaniem reklam oraz stron www. 
Projektuje okładki oraz ilustruje książki. 
Wystawiał swoje prace artystyczne oraz 
fotografie w Polsce i w Serbii. Dotych-
czas miał koło 30 wystaw głównie indy-

widualnych i kilka zbiorowych. Mieszka 
w Dukli razem z żoną Olgą. W czasie 
spotkania Olga czytała swoje wiersze, 
a Kamil prezentował zdjęcia z ostatnie-
go pobytu w Chorwacji.

Tekst i zdjęcia Wacław Turek

Król zamczyska
Jan Machnik pochodził z Białobrzegów 
koło Krosna. Podobno ukończył pięć 
klas gimnazjum i pracował jako referent 
przy podatkach miejskich w urzędzie 
cyrkularnym w Dukli. Niezbyt solidnie 
przykładał się do pracy i za to przecie 
wylali go z tej roboty. Nie rozpaczał 
oczywiście z tego powodu, bo podlicza-
nie kolumn liczb nie było w żadnej mie-
rze zajęciem odpowiadającym jego na-
turze. Do powrotu do rodzinnego domu 
też nie było mu spieszno, gdyż co miałby 
tam niby robić, pracować na ojcowskiej 
roli i na pańskim jako poddany… Nie 
mógł chyba tez liczyć na prace umysło-
wą we dworze, no bo niby w jakim cha-
rakterze. Zresztą takimi drobiazgami nie 
zaprzątał sobie myśli.
Od dziecka fascynowały go ruiny zamku 
Kamieniec. Od 1798 roku, kiedy strasz-
na wichura pozrywała dachy, zamek był 

już niezamieszkany. Krążyło pośród 
ludu wiele legend i opowieści o jego 
przeszłości. Im bardziej popadał w ru-
inę, tym bardziej stawał się tajemniczy. 
Jan Machnik, widząc, że nikt się tą ruina 
nie opiekuje, postanowił około 1831 roku 
w niej zamieszkać. Jako pan na zamku 
zmienił nazwisko na Machnicki. Letnią 
porą chodził po zamczysku w wieńcu 
z dzikich róż na głowie, a w ręku nie-
jednokrotnie nosił rozkwitłe polne maki. 
Takim musiał widzieć go Seweryn Gosz-
czyński, który opisał Machnickiego 
w swojej powieści Król zamczyska.
Jan Machnicki zgromadził w jeden z za-
mkowych komnat pamiątki przeszłości, 
znalezione monety, podobno też jakieś 
ręcznie zapisane foliały i różne ułomki 
sprzętów. 
W zimie zachodził do chłopskich chat, 
by się ogrzać czy nawet w cieple prze-
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nocować. Podobno odwiedzał także 
księdza proboszcza w Krośnie, a także 
sporadycznie niektóre okoliczne dwory. 
Ludzie na ogół mieli go za obłąkanego, 
a na pewno za szaleńca niespełna rozu-
mu. Trzeba jednak oddać mu prawdę, że 
wiedzę historyczną miał wszakże dość 
rozległą, więc można było z nim o wielu 
sprawach poważnie porozmawiać. Ale 
przede wszystkim w okolicy straszono 
nim dzieci:

- Przyjdzie ten straszny, brodaty, obdar-
ty dziad, co mieszka w ruinach zamku, 
i zabierze cię do wora.
Goszczyński spotkał Machnickiego, jak 
się wydaje, w 1833 roku. Siedem lat póź-
niej wyszła drukiem jego powieść Król 
zamczyska. Może Machnicki ją czytał, 
a może już nie zdążył, bo umarł w 1841 
roku.

Ze zbioru „Legendy łemkowskiego Beskidu”. 
Andrzej Potocki

Wydawnictwo LIBRA Rzeszów 2007

Żona Ignacego Łukasiewicza, wyna-
lazcy lampy naftowej, zasłużonego dla 
rozwoju przemysłu naftowego, oświa-
ty i kultury rolnej w powiecie kroś-
nieńskim.
Była wiernym współuczestnikiem wielu 
przedsięwzięć oświatowych i społecz-
nych męża. Łukasiewicza poślubiła 20 
kwietnia 1857 r. w Gorlicach w obecno-Z
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ści świadków - Walerego Rogowskiego, 
aptekarza i Alojzego Krziża, lekarza po-
wiatowego. Z tego związku miała jedną 
córkę, która zmarła pod koniec 1859 
roku. Honorata prowadziła wraz z mę-
żem działalność charytatywną wspoma-
gając ubogich. Założyła w Chorkówce 
ochronkę dla bezdomnych dzieci. Dom 
Łukasiewiczów był azylem dla wielu 
politycznych tułaczy i rozbitków, a tak-
że miejscem wypoczynku dla młodzie-
ży „z różnych uniwersytetów i szkół 
fachowych”. Przebywała tu przyjęta na 
wychowanie córka pułkownika wojsk 
polskich Walentyna Antoniewiczówna. 
Łukasiewiczowa opiekowała się rów-
nież synami siostry, Marii Pikowej – 
Wojciechem i Franciszkiem. 
Była pierwszą czytelniczką wierszy 
Franciszka Pika Mirandoli. W pierw-
szym tomiku „Liber tristium” (1898) 
poświęcił jej dwa wiersze „Żałobę” 
i „Pogrzeb”. W 1876 r. przy pomocy 
sprowadzonej z Poznania instruktorki 
założyła w Chorkówce szkołę koronkar-
ską dla 12 uczennic, którą sama prowa-
dziła. Za zasługi położone dla tej facho-
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wej szkoły Rada Powiatowa w Krośnie 
na swym posiedzeniu w dniu 16 X 1879 
r. wyraziła jej specjalne podziękowanie. 
Po śmierci Łukasiewicza nie mogąc po-
dołać obowiązkom prowadzenia kopal-
ni i destylarni nafty, zdecydowała się 
sprzedać wszystko z ogromną stratą nie 
uważając tego majątku za swoją włas-

ność (testament męża spaliła). Chorków-
kę sprzedała Sewerynowi Stawarskie-
mu. Ostatnie lata spędziła w ubóstwie. 
Zmarła 24 września 1898 r. w Krakowie.

Wanda Belcik
(Znane i nieznane kobiety Podkarpacia, 

Krosno 1995)

W 2013 roku mija 78 rocznica śmieci (12 
maja 1935 r.) twórcy niepodległego pań-
stwa polskiego Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. W maju 1935 r. zarówno w ca-
łym kraju, jak i również w Krośnie spo-
łeczność uczciła niezwykle uroczyście 
pamięć Marszałka. Polska pogrążyła się 
w głębokiej żałobie, smutku i zadumie. 
Prezydent RP wydał specjalne orędzie 
do narodu. (patrz str. 12)

PAMIĘCI MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO (1867-1935) 

W rocznicę śmierci wybitnego Polaka 
Józefa Piłsudskiego, dla pamięci poko-
leń, z archiwów naszego miasta, przed-
stawiamy historyczne przemówienie 
burmistrza Krosna. 
„Protokół z najzwyczajnego posiedze-
nia Rady Miejskiej w Krośnie w dniu 
16 maja 1935 r. Przemówienie przewod-
niczącego posiedzenia, burmistrza m. 
Krosna Jędrzeja Krukierka 
(zachowano oryginalną pisownię - Ar-
chiwum Państwowe w Rzeszowie, Od-
dział w Sanoku) 

Wielce Szanowna Rado Król. Woln. 
Miasta Krosna i Szanowni goście ! 
Pozwoliłem sobie dzisiaj zaprosić Wiel-
ce Szan. Radę nie w celu manifestacji 
bólu i żalu jaki odczuwamy z powodu 
śmierci Świetlanej Postaci Wodza Na-
rodu Marszałka Piłsudskiego, bo Szan. 
Rada wyraz swego bólu dała już na po-
siedzeniu poniedziałkowym. Inny cel 
i inny charakter ma dzisiejsze nasze ze-
branie. 
Szan. Państwo ! Miasto Krosno, Gród 
Królewski po przez setki lat odgrywał 
na rubieżach południowych R.P. wielkie 
znaczenie, a specjalnie przodował w pa-
tryjotyzmie i cnotach obywatelskich. 
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Kiedy w latach 1910 Genjusz Narodu 
Marszałek Piłsudski rzucił ideę tworze-
nia kadr wojska polskiego, wieszczem 
przewidywałem, że ono wkrótce odegra 
w historii powstania polskiego decydu-
jącą rolę, to miasto Krosno i powiat, co 
jest faktem historycznym stwierdzonym 
było po Krakowie pierwszym miastem 
prowincjonalnem, w którego murach 
powstał Związek Strzelecki, energicz-
nie czynny, szeroko po powiecie roz-
gałęziony. I jest faktem historycznym, 
że w 1913 r. w Krośnie i powiecie ś.p. 
twórca tego ruchu przeprowadził pierw-
sze manewry Wojska polskiego, Sam 
osobiście niemi kierując. I jest niemniej 
faktem historycznym, że z wszystkich 
miast Małopolski o tej skromnej ilości 
mieszkańców jakie posiada Krosno, stąd 
na zew Jego poszło najwięcej młodzieży 
w bój o Ojczyznę. I jest niemniej fak-
tem, że tu w latach 16,17 i 18 - tym dzia-
łała Liga Niepodległości Polskiej, tajna 
organizacja prowadzona przez obecnego 
inspektora Sił Zbrojnych Polskich Gen. 
Rydza Śmigłego, w której to organizacji 
delegaci tut. obywatelstwa brali udział 
w zakonspirowanym lokalu tej orga-
nizacji w Krakowie na ul. Floriańskiej 
pod przewodnictwem dzisiejszego Ge-
nerała Rydza Śmigłego. Zaznaczam, że 
śp. Wódz Narodu Józef Piłsudski jest na 
podstawie uchwały Rady miejskiej z dn. 
19 marca 1928 r. Obywatelem honoro-
wym miasta.
Miasto Krosno i powiat w poczuciu rze-
telnie spełnionego obowiązku w dzie-
jowej chwili nie reklamowało swych 
zasług na zewnątrz i dzisiaj nie dlatego 
o tem wspomina, aby uwydatnić swoje 
zasługi, ale dlatego ażby dać wyraz cią-
głości kultu, jaki ma dla idei śp. marszał-
ka Piłsudskiego i dlatego jest naszym 

obowiązkiem, tak miasta, jak i powiatu 
stworzyć tutaj w tym starożytnym gro-
dzie dowód mocny tego kultu i tej idei, 
a dowodem tym będzie pomnik wysta-
wiony na rynku Osobie śp. Zmarłego, 
Który dla obecnych i przyszłych poko-
leń będzie przykładem, jak w dziejowej 
chwili współcześni role swoje spełnili 
i będzie dla nich przykładem jak oni 
w stosunku do ojczyzny – polski postę-
pować powinni. 
Proszę Szan. Panów, jeżeli kto, to ja nie 
należą do osób o tanim frazesie. Jestem 
człowiekiem ciężkiej pracy i twardego 
czynu. Zastanawiałem się, czy ten po-
mnik ma tworzyć jakaś instytucja, czy 
też ma to być pomnik ze spiżu. I przy-
szedłem do przekonania, że musi to być 
pomnik spiżowy, że musi pomnik ten 
stanąć na rynku. Na tym rynku, na któ-
rym dziesiątki i setki pokoleń naszych 
praojców odbywały swe uroczyste wy-
darzenia.
Miasto Krosno – gród starożytny ono 
musi i ono powinno dać inicjatywę do 
wystawienia tego pomnika i pod jego 
egidą rzecz ta będzie przeprowadzona. 
Proponuję tędy złożenie w tym momen-
cie przez Gminę jako taką kwoty 1.000 
zł, jako pierwszy datek. Jest to oczywi-
sta rzecz kwota, która tylko symbolizuje 
inicjatywę. Reszta funduszu na ten cel 
pokryte zostaną z dobrowolnych skła-
dek i ofiarności obywateli pojedynczych 
i instytucji tak miejskich, jak i powiato-
wych. Tu w Sali Rady miejskiej będzie 
wyłożony arkusz, na którym subskrybo-
wać będą poszczególni obywatele swoje 
datki, a  na czele tego arkusza widnieć 
będzie Gmina miasta Krosna z kwotą 
1.000 zł, a ja sobie pozwolę obecny bur-
mistrz miasta umieścić na drugiem miej-
scu z kwotą 500 zł. 
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Wedle prowizorycznych obliczeń i kosz-
torysu pomnik taki wystawiony na skwe-
rze przed Magistratem na odpowiednio 
wysokim cokole ze spiżową postacią 
kosztował będzie około 25. 000 zł. Je-
stem pewny, że kwota ta w przeciągu 
miesiąca przez miasto i powiat złożona 
będzie. 
Wypada mi jeszcze nadmienić, że pro-
jekt budowy tego pomnika przewija się 
tutaj od kilku lat, że jednak sam gasiłem 
owoczesne porywy głównie dlatego, aby 
nas nie posądzono, że chcemy tym po-
mnikiem robić się ważnymi wobec sp. 
Marszałka. Dziś kiedy duch Jego uleciał 
w Zaświaty jest moment odpowiedni do 
budowy tego pomnika. 
Szan. Państwo na tem kończę swoje 
przemówienie, proponuję, ażeby utwo-
rzono Komitet z burmistrzem miasta na 
czele, do którego to komitetu proponuje 
cały zarząd miejski, który będzie miał 

obowiązek rozszerzyć go, względnie ad-
optować obywateli z Krosna i powiatu. 
A poza tem, uważam, że dyskusja dzisiaj 
z uwagi na powagę chwili i tego aktu 
uroczystego prowadzić nie powinniśmy. 
Poddaję wniosek pod głosowanie, kon-
statuję, że wniosek z braku sprzeciwu 
został jednomyślnie przyjęty i posiedze-
nie Rady miejskiej zamykam. 
W najbliższym czasie bezpośrednio po 
pogrzebie zaproszę szersze grono oby-
wateli do wykonania szczegółów a tylko 
dodam, że od dnia dzisiejszego będzie tu 
na Sali rady wyłożony arkusz, względnie 
książka, do której ofiarodawcy zapisy-
wać się będą. 

Sekretarz: Przewodniczący posiedzenia 
 Burmistrz m. Krosna 
 Krukierek Jędrzej”
 

opr. Adam Krzanowski

Kolejny almanach krośnieńskich litera-
tów jest zupełnie inny od poprzednich. 
Autorzy już znani lecz treści i formy li-
terackie nowe, zaskakujące – pisze we 
wstępie Artur Kurek. W zbiorze zaprezen-
towało się dziesięcioro autorów. Każdy 
przedstawił swą twórczość w niewielkim 
fragmencie, który możemy nazwać tytu-
łowym smaczkiem. Dzięki temu powsta-
ła barwna mieszanka stylów, rodzajów 
i gatunków literackich. Próbą ocalenia od 
zapomnienia jest natomiast umieszczenie 
tutaj strof ludowych przypominających 
balladę lub pieśń (zebranych i spisanych 
przez członków Stowarzyszenia). Mimo 
tak wielu smaczków nie należy się oba-
wiać niestrawności. Jedynymi skutkami 
lektury będą nowe, jak najbardziej pozy-
tywne doznania czytelnicze..
Wydawnictwo ARMAGRAF, Krosno, 2013



fot. P. Fiejdasz, P. Matelowski, W. Turek





fot. P. Matelowski
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Piękne wydawnictwo poświęcone pol-
skim miejscom w Wilnie, polskiemu 
dziedzictwu i polskiej obecności w gro-
dzie nad Wilią, sięgającej 1326 roku. 
Opowieść o Wilnie snują znani wileńscy 
poeci, społecznicy i dziennikarze: Woj-
ciech Piotrowicz i Henryk Mażul. Koń-
czą ją tak: „Nasze miasto słynęło z tole-
rancji względem wyznań, narodowości, 
miejmy nadzieję, że to w dalszym bie-
gu dziejów nie będzie wygasało. Życie 
Polaków, którzy zostali, wiążąc konse-
kwentnie z Wilnem swój los, trwa jesz-
cze i jest niezakończone jak historia. 
Niech się więc uczą, pracują i działają 
dla dobra całego sędziwego Wilna. Na-
sze miasto wszak umie być wzajemnie 
miłe i wdzięczne”. Album zawiera zdję-
cia wielu miejsc historycznych, ważnych 
dla każdego Polaka. Wojciech Piotrowicz 
i Henryk Mażul uczestniczyli w Między-
narodowych Spotkaniach Literacko - Ar-
tystycznych organizowanych w Krośnie
Wydawnictwo Polskie w Wilnie 2012

„Somnambulika” jest zbiorem stu trzy-
dziestu jeden snów, w tym siedmiu snów 
innych osób. Zostały one zapisane w naj-
bardziej rzetelny i powściągliwy sposób 
na jaki było mnie stać, a wiele z nich 
było dla mnie prawdziwym olśnieniem. 
Ten swoisty, oniryczny raptularz prowa-
dziłem przez wiele lat właściwie dla sa-
mego siebie i nigdy nie myślałem o jego 
publikacji. Rozszerzony o czterdzieści 
zapisów dziennika staje się tym, czym 
jest naprawdę, stanem umysłu, kiedy 
rzeczywistość snu i oczywistość sama 
w sobie ulegają nieustannemu rucho-
wi i ciągłej wymianie. Ta książka jest 
w pewnym sensie lustrzanym odbiciem 
mojego życia, odbiciem niejednoznacz-
nym i wydawałoby się, nie do końca 
rozpoznanym”. „Somnambulika” zdo-
biona jest pracami autora, który urodził 
się w Krośnie, a dyplom w specjalności 
techniki graficzne uzyskał w PLSP w Ja-
rosławiu.
Wydawnictwo Miniatura 2011

opr. ab, wt
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Stanisław Bocheński urodził się 
w 1957 r. w Krośnie. Jest absolwentem 
Liceum Lotniczego i „Szkoły Orląt” 
w Dęblinie, Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej w Rzeszowie i Wyższej Szkoły 
Handlowej w Kielcach. Liczne pasje re-
alizowane na lądzie, w powietrzu i wo-
dzie pozwalają mu dostrzegać otaczającą 
rzeczywistość w barwach poezji i sztuki, 
czemu oddaje się całym sercem. Laureat 
kilkunastu konkursów literackich, z któ-
rych najbardziej ceni dwukrotne nadanie 
statuetki Ikara w konkursie „Ikarowe 
strofy” (Warszawa) oraz konkursach 
im. Romana Brandstaettera (Tarnów) 
i im. Tadeusza Stacha (Zakopane). Jest 
autorem książek „Ja żołnierz…” i „Etat 
lotny” oraz tomiku poetyckiego „Pomię-
dzy wiarą a zwątpieniem”. Wiersze Sta-
nisława Bocheńskiego znalazły swoje 
miejsce w kilkudziesięciu almanachach 
i antologiach m.in. Almanach poezji lot-
niczej, „Antologii poezji współczesnej”, 
„Antologii poezji miłosnej”. Mieszka 
w Krakowie, ale można go również spot-
kać na górskich szlakach (zdobywca ko-
rony Gór Polskich) i Mazurach.

* * *
na balkonie
pomiędzy murem
a żelazną kratą
wypuściłem korzenie
oplatając nogi krzesła
ciepłem moich myśli

naprzeciw
jak motyl
usiadłaś bezszelestnie
wystawiając nos do słońca

w zieleni ci do twarzy
wiosno
moich nadziei

* * *

poetom jest bliżej do miłości
i… wariatom
którzy wierzą
że zapalony ogień
wysuszy strumień złudzeń
i wniknie
w znaczenie słów
o.. Raju

za bramą
Ewa wiesza na nitkach nadziei
czyste kartki
gdzie wiatr ma zapisać
kilka tematów
w rytm serca
o uczuciu
które jak ptak
stało się wolne

ugryzłem jabłko
ten kęs boli jak chory ząb



CROSCENA 21

* * *

przybywa cyfr
przy dacie urodzenia
stają się
jak odważniki
ciężkie
z bagażem przemijania

kolejny kalendarz
dorzucił swoją historię
do wagi doświadczeń

a nas
coraz mniej

* * *

przychodzimy
w świetle roześmianych oczu
wiwatów narodzenia
z nadzieją
z węzełkiem
który będziemy rozwiązywać
i wypuszczać
nieznane

i jak pielgrzymi
dotrzemy
do swojego sanktuarium
aby tu
zdać sobie sprawę
że tak naprawdę
odchodzimy
poza światło
zużyci
nikomu poza Bogiem
niepotrzebni

* * *

tylko pióro
jest wieczne
z nazwy
chciałbym pisać wiersze
linie
jak życie
krzyżować

wszystko ziemskie
nie da się powstrzymać
biegu rzeki
gdy brak wiary
w tak krótkiej pieśni

*  *  *

cisza do nas przemawia
grą światła i cienia
kształtem rzeczy martwych
kolorami pustych ścian
zagubiona
gdzieś zasłonięta parawanem
nieujawniona
przykucnęła przed wzrokiem 
i strzeże swojej anonimowości
   wyobraźnią

*  *  *

… a dalej
aby kochać
trzeba uwierzyć
w to co przyjdzie
bez naszej woli

opr. W. Turek
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W dniach 13–14 kwietnia 2013 r. na Za-
mku Królewskim w Niepołomicach od-
był się XV Małopolski Konkurs Chórów 
„O Złotą strunę” zorganizowany przez 
Centrum Kultury Zamek, pod honoro-
wym patronatem Kardynała Stanisława 
Dziwisza oraz burmistrza Niepołomic 
Romana Ptaka. W konkursie zaprezen-
towało się 36 chórów, ocenianych w 2 
kategoriach: młodzieżowo - akademi-
ckiej i chórów dorosłych, przybyłych 
nie tylko z Małopolski, ale także z wo-
jewództwa lubelskiego, śląskiego, świę-

Złota Struna dla chóru z Krosna

tokrzyskiego i podkarpackiego. Chór 
mieszany Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej II stopnia w Krośnie przy-
gotowany i poprowadzony przez Rena-
tę Zajdel odniósł sukces zdobywając 
„Złotą strunę”. Jury w składzie: prof. Jó-
zef Świder, prof. Jerzy Kurcz i ks. dr Ro-
bert Tyrała podkreślało bardzo wysoki 
i wyrównany poziom chórów z kategorii 
młodzieżowo - akademickiej. Zdobyta 
w tym roku „Złota struna” jest czwartą 
w kolekcji chóru młodzieżowego OSM 
II st. w Krośnie.

Organizowane są przez Wojewódzki 
Dom Kultury w Rzeszowie pod patro-
natem Marszałka Województwa Podkar-
packiego i Fotoklubu Rzeczypospolitej 
Polskiej. Na tegoroczne Konfrontacje 
wpłynęło 356 zdjęć wykonanych przez 

XI Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne

183 autorów z 16 podkarpackich kół, 
klubów i grup fotograficznych oraz sto-
warzyszeń artystycznych. Jedną z trzech 
równorzędnych nagród otrzymało Kroś-
nieńskie Koło Fotograficzne „Kuźnia 
Światła” za zestaw prac zatytułowany 

„Zdjęcia mają głos”. 
W Galerii WDK, ul. 
Okrzei do 28 maja br. 
można obejrzeć wy-
stawę pokonkursową, 
która jest doskonałą 
okazją porównywania 
umiejętności artystów 
fotografii i miłośników 
tej dyscypliny sztu-
ki. W Konfrontacjach 
uczestniczyły także 
Pracownia Fotografii 
PPSKAKiB i Fotoklub 
RCKP w Krośnie.

Od lewej: Marek Jastrzębski, dyr. WDK Rzeszów i Tomasz Wajda z „Kuźni 
Światła”  fot. W. Turek
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Na XI Wojewódzką Wystawę Malar-
stwa Nieprofesjonalnego w Wojewódz-
kim Domu Kultury w Rzeszowie wpły-
nęły 124 prace. Wśród wyróżnionych 
znalazły się - Katarzyna Markowicz 

Malarskie wyróżnienia

i jej obraz „Moje koty” oraz Małgorza-
ta Wojnar - „Kapliczka w Magurskim 
Parku Narodowym”. Do wystawy po-
konkursowej zakwalifikowano 77 obra-
zów, których twórcy, jak pisze w kata-

logu dr hab. prof. UR Janusz 
Pokrywka „w zdecydowanej 
większości zafascynowani 
byli (wiejskim i miejskim) pej-
zażem. Obok nagrodzonych 
i wyróżnionych prac na wy-
stawie znalazły się obrazy au-
torstwa Marii Ciepieli, Lucyny 
Domaradzkiej, Iwony Szmist 
i Magdaleny Zajdel. Wszyst-
kie panie spotykają się w Ot-
wartej Pracowni Regionalne-
go Centrum Kultur Pogranicza 
w Krośnie prowadzonej przez 
Ninę Rostkowską.

M. Wojnar, Kapliczka w Magurskim Parku Narodowym

Euro Band Blues z Regionalnego Cen-
trum Kultur Pogranicza w Krośnie wy-
grał podkarpackie eliminacje konkursu 
Przebojem na Antenę organizowane 
przez Polskie Radio Rzeszów. Piosenka 
w ich wykonaniu zatytułowana „O ko-
biecie, która nie kochała mnie” otrzy-

mała największa ilość SMS - owych 
głosów nadesłanych przez słuchaczy. 
Pokonała utwory 15 zespołów z regionu. 
Euro Band Blues inspiruje się twórczoś-
cią amerykańskiej grupy „The Blues 
Brothers”, ma jednak własną stylisty-
kę, autorskie kompozycje i aranżacje. 

Przebojem na Antenę
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W XIV edycji konkursu fotograficznego 
„Parki Narodowe” na konkurs zgłoszono 
242 fotografie 33 autorów. W kategorii 
„Człowiek w parku narodowym” wyróż-
nienie otrzymał Tomasz Okoniewski 
za „Modlitwę na koniec dnia…” (Biesz-
czadzki PN). Do wystawy pokonkurso-
wej zostały również zakwalifikowane 
jego prace: „Na morzu mgieł” (Biesz-
czadzki PN), „Budzenie II…” (Pieniński 
PN). Otwarcie wystawy pokonkursowej 
oraz wręczenie nagród odbyło się 23 
maja br. w Centrum Edukacji Kampino-
skiego Parku Narodowego w Izabelinie, 
które jest organizatorem konkursu.

Wyróżnione fotografie
Tomasz Okoniewski zdobył także 
I miejsce w konkursie „W krzywym 
obiektywie” organizowanym przez 
Portal Fotograficzny – FOTOFERIA. 
Został również wyróżniony w konkur-
sie fotografii socjologicznej „Nadmiar 
i brak”, którego współorganizatorem 
wraz z Kołem Naukowym Studentów 
Socjologii i Instytutem Socjologii Uni-
wersytetu Wrocławskiego oraz Akade-
mią Młodych Uczonych i Artystów było 
Polskie Towarzystwo Socjologiczne 
O. Wrocław.

wt

BWA

Łukasz Huculak (ur. 1977) malarz, ab-
solwent ASP we Wrocławiu, od roku 
2002 związany z Wydziałem Malar-
stwa i Rzeźby tej uczelni. W 2009 roku 
uzyskał stopień doktorski. Mieszka 
i pracuje we Wrocławiu i Obornikach 
Śląskich. Bywa kuratorem (cykl wy-
staw Hallo Wrocław 2016!), publikuje 
teksty o sztuce (Format, Dwutygodnik, 
Art&Business). 
Jego zainteresowania koncentrują się 
na relacjach sensualizmu z idealizmem, 

metamalarstwie i fenomenologii. Podej-
mując klasyczny motyw martwej natury 
eksploruje mimetyczny potencjał farby. 
W scenach figuralnych skupia się na 
motywie wzajemnej zależności warstwy 
formalnej i narracyjnej przedstawienia. 
W ostatnich pracach, poruszając się na 
granicy realizmu i abstrakcji, dąży do 
osiągnięcia jak najbardziej realistyczne-
go efektu przy użyciu skrajnie oszczęd-
nych środków malarskich. Laureat kil-
kunastu nagród i wyróżnień.

24 maja – 14 czerwca
Łukasz Huculak – „Eksplozja w galerii”– malarstwo

Grupa będzie reprezentowała Podkar-
pacie w finałowym koncercie konkursu 
30 czerwca 2013 w Hajnówce - gdzie 
wyłoniony zostanie krajowy zwycięzca 
oraz laureat nagrody publiczności - gło-
sowanie na stronie www.przebojem.pl. 
Konkurs Przebojem na Antenę organi-
zowany jest przez Radio Białystok przy 

współpracy 16 Rozgłośni Regionalnych 
Polskiego Radia. 
Finalistami poprzednich edycji konkur-
su byli tacy artyści jak: Ewa Prus, Man-
chester, Pectus, Feel, HELOU! czy Popa-
rzeni Kawą Trzy.

opr. Anna Bryła
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Zrealizował kilkadziesiąt wystaw indy-
widualnych w kraju i za granicą. Jego 
prace znajdują się w Muzeum Współ-
czesnym we Wrocławiu, Miejskiej 
Galerii Sztuki w Łodzi, Muzeum Re-
gionalnym w Stalowej Woli, Muzeum 
Miejskim we Wrocławiu, Regionalnym 
Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych 
w Częstochowie oraz w kolekcjach pry-
watnych

Marek Burdzy

Ł. Huculak, Eksperyment, olej płótno

Głównym celem konkursu jest pogłębia-
nie wiedzy dzieci i młodzieży o wszel-
kich zwierzętach żyjących wokół nas, 
a także kształtowanie gustów artystycz-
nych oraz rozwijanie uzdolnień plastycz-
nych. Konkurs to doskonały pomysł na 
kreatywne i pomysłowe spędzanie wol-
nego czasu, zwłaszcza dla dzieci, które 
nie zawsze siedzą we własnym pokoju 
owładnięte bakcylem komputerowym. 

3 - 21 czerwca 
Pokonkursowa wystawa prac dziecięcych 
„Jakie zwierzęta żyją obok nas?”

Każdego roku konkurs obejmuje swym 
zasięgiem teren całego województwa. 
Dzieci i młodzież biorące w nim udział 
mają okazję do kreatywnej wypowiedzi 
plastycznej. Nadrzędnym celem konkur-
su jest tworzenie warunków do rozwija-
nia aktywności twórczej młodych arty-
stów, stymulowanie twórczego rozwoju 
i odczuwania piękna. Nasz konkurs, 
który organizujemy już po raz osiem-
nasty to wykorzystanie sztuki i szeroko 
rozumianej aktywności artystycznej jako 
źródła zabawy i radości, a także nowych 
doświadczeń plastycznych oraz głębo-
kiej osobistej satysfakcji dla młodych 
artystów. Temat konkursu brzmiał „Ja-
kie zwierzęta żyją obok nas?” i ten temat 
można było rozumieć na swój jak naj-
bardziej indywidualny sposób –tak więc 
wyobraźnia młodych twórców rozwinęła 
szeroko skrzydła – otrzymaliśmy setki 
wyjątkowych prac. 

Marek BurdzyZuzanna Wdowiak - nagroda
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CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA

W dniach 28 maja – 6 czerwca 2013 r. 
w sali wystaw czasowych Centrum 
Dziedzictwa Szkła prezentowana będzie 
ekspozycja wielkoformatowych zdjęć 
artystycznych szkła. Wystawa jest owo-
cem współpracy nawiązanej pomiędzy 
CDS a Pomaturalnym Studium Kształ-
cenia Animatorów Kultury w Krośnie. 
Autorami fotografii są słuchacze I i II 

roku studium, kształcący się na kie-
runku fotografii, pod okiem Lucyny 
Żak, Krzysztofa Antosza oraz Andrzeja 
Drozda. Młodzi twórcy podjęli się bar-
dzo trudnego zadania. Szkło jest bo-
wiem jednym z największych wyzwań 
dla fotografów. Rezultat ich wysiłków 
będzie można ocenić samemu na prze-
łomie maja i czerwca. 

Fotografia artystyczna szkła

13 czerwca 2013 r. odbędzie się wernisaż 
wystawy czasowej zatytułowanej „90”. 
Ekspozycja ta zorganizowana została 
w związku z 90-tą rocznicą powstania 
w Krośnie huty szkła. Kreatywna prze-

„90” – wystawa jubileuszowa Krośnieńskich Hut Szkła

strzeń, cyfrowe efekty, animacja, rzeczy-
wiste eksponaty, muzyka i wciągająca 
narracja wprowadzą widza w świat histo-
rii pokazany za pomocą nowoczesnych 
technik multimedialnych. Ultranowo-

czesna instalacja współgrać 
będzie z katalogiem o za-
skakującej formie – komik-
sem autorstwa Krzysztofa 
Bryneckiego. Bohaterem 
publikacji będzie krośnień-
ski zakład, który od dziesię-
cioleci przynosi miastu mię-
dzynarodową sławę. 
Szczegóły dotyczące wy-
stawy oraz komiksu znaleźć 
będzie można na oficjalnej 
stronie Centrum Dziedzi-
ctwa Szkła znajdującej się 
pod adresem www.miasto-
szkla.pl oraz na Facebooku 
– www.facebook.com/mia-
stoszkla. 

Dawid Iwaniec

Fragment komiksu pt. „90” 
autorstwa Krzysztofa Bryneckiego
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Od początku maja do końca 
czerwca br. Muzeum Podkar-
packie prezentować będzie 
portrety krośnian powstałe 
w ramach akcji Wielki Album 
Krośnieński, mającej miejsce 
podczas corocznej Nocy Mu-
zeów.
Kochamy zdjęcia. Każdy 
z nas je wykonuje, mamy 
ich setki w rodzinnych albu-
mach. Pielęgnujemy je, jak 
wspomnienia, pamiątki. Ta-
kich okruchów przeszłości 
w archiwach Muzeum Pod-
karpackiego w Krośnie jest 
wiele, w każdym drżą jeszcze 
emocje i ludzkie myśli, czar 
minionej epoki i jej przed-
stawicieli. Jest w nich coś 
magicznego, dusza. Te stare 
fotografie zainspirowały nas 
do stworzenia nowej kolek-
cji, fotografii współczesnych. 
Tak trzy lata temu podczas 
Nocy Muzeów rozpoczęła 
się akcja Wielki Albumu Krośnieński. 
Naszym głównym celem było sportreto-
wanie współczesnych krośnian, którzy 
w tą wyjątkową, majową noc zechcieli 
odwiedzić Pałac Biskupi. To ciekawe 
przedsięwzięcie było i jest organizowa-
ne przy współpracy z pedagogami i słu-
chaczami Państwowego Pomaturalnego 
Studium Kształcenia Animatorów Kul-
tury i Bibliotekarzy w Krośnie. Stwo-
rzono dwa studia fotograficzne – atelier 
z aparatem wielkoformatowym Glo-
bika, w którym powstawały fotografie 

MUZEUM PODKARPACKIE

WIELKI ALBUM KROŚNIEŃSKI A.D. 2012

tradycyjne oraz studio cyfrowe. Osoby 
biorące udział w akcji zyskiwały pa-
miątkę po krośnieńskiej Nocy Muzeów 
w postaci portretu wizytowego z ory-
ginalną, specjalnie na tą okazję zapro-
jektowaną ozdobną tekturką lub ramką. 
Muzeum natomiast zyskało fenomenal-
ny zbiór fotografii, niezwykłą dokumen-
tację prezentującą mieszkańców Krosna 
z początku XXI wieku.

Katarzyna Krępulec-Nowak
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MUZEUM RZEMIOSŁA - Piwnica PodCieniami

SKANSEN ARCHEOLOGICZNY KARPACKA TROJA

Madziarzy i rzemiosło – czyli czerwiec w Karpackiej Troi

Skansen Archeologiczny Karpacka Tro-
ja w Trzcinicy w dniach 1 i 2 czerwca 
zaprasza na imprezę plenerową pod na-
zwą „Dawni Madziarzy”, która jest ko-
lejną w ramach cyklu „Od Troi po Bał-
tyk”. Początki tego ludu nie są do końca 
znane i wciąż skrywają je mroki historii. 
Wiadomo, że wywodzą się z obszarów 
położonych na wschód od Uralu, a na 
tereny obecnych Węgier dotarli w IX 
wieku. Był to lud niezwykle walecz-
ny, a w swoich wyprawach łupieżczych 
zapuszczali się na tereny Bizancjum, 
Niemiec, Włoch, a nawet Hiszpanii. Na 

terenie Skansenu powstanie obozowisko 
Madziarów, gdzie będzie można poznać 
kulturę, stroje i ich obyczaje. Oprócz 
tego odbędą się pokazy walk, a ich naj-
większą atrakcją będą prezentacje jeź-
dzieckie. Pokazom towarzyszyć będzie 
grana na żywo muzyka w wykonaniu 
zespołu Percival, ale także gości z Wę-
gier. W czerwcu Skansen będzie czynny 
dla odwiedzających w godzinach od 9 
do 19, natomiast pokazy będą odbywa-
ły się od 11 do 17. Również najmłodsi 
powinni znaleźć w tym wyjątkowym 
dla nich dniu jakim jest Dzień Dzie-
cka sporo atrakcji, konkursów i zabaw. 
W kolejne soboty i niedziele czerwcowe 
zapraszamy do spotkania z rzemieślni-
kami i wojami wczesnośredniowieczny-
mi w ramach „Weekendów z przeszłoś-
cią. Będziemy gościli: kowala/płatnerza 
Thorkila (8 - 9.06), Drużynę Wojów 
Ślężańskich Kruk (15 - 16.06) i ponow-
nie Thorkila (22 - 23.06). Spotkania te 
będą odbywały się cyklicznie do końca 
sierpnia. 

Szymon Kalicki

Krośnieńskie spotkania z podróżnikami

13 maja br. odbyło się spotkanie autor-
skie z Andrzejem Muszyńskim. Opo-
wiedział on o swojej nowej książce „Po-
łudnie”, a także zaprezentował zdjęcia 
m.in. z wyprawy do puszczy Minkebe 
w Gabonie. Historie opisane w książce 
dzieją się wśród bujnej, soczystej zie-

leni dżungli, na zakurzonych drogach, 
spalonych słońcem piaskach Atakamy 
czy pokrytych śnieżną czapą górskich 
przełęczach. Wśród bohaterów znaj-
dują się afrykańscy dyktatorzy, siejący 
śmierć Czerwoni Khmerzy i ich ofiary, 
południowoamerykańscy rewolucjoni-
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ści i bandyci, zagubione wśród 
szczytów Sierra Nevada ple-
miona - spadkobiercy dawnych 
cywilizacji. Andrzej Muszyń-
ski w swoich reportażach opo-
wiada małe i wielkie historie, 
wyczarowując znane i niezna-
ne krajobrazy południowej 
Azji, Ameryki Łacińskiej, 
Maghrebu i Afryki. Łącząc pa-
sję podróżnika z dociekliwoś-
cią reportera, zabiera czytelni-
ków na fascynującą wyprawę 
w poszukiwaniu Południa.
Jeden z reportaży pt. „Mu-
kongo” opisuje trawers przez 
puszczę Minkebe, którego au-
tor dokonał wraz dwójką ko-
legów i grupą Pigmejów. Przez 21 dni 
przedzierali się przez niemal dziewiczą 
dżunglę. Doświadczyli strachu, głodu, 
wycieńczenia i regularnych ataków sło-
ni, których w tamtym rejonie żyje około 
30 tys.
Andrzej Muszyński - jest pierwszym 
stypendystą Fundacji „Herodot” im. 
Ryszarda Kapuścińskiego i laureatem 
konkursu na najlepsze opowiadanie na 
Międzynarodowym Festiwalu Opowia-

dania we Wrocławiu. Publikuje w prasie 
i pismach literackich. Wyróżniony ogól-
nopolskimi nagrodami podróżniczy-
mi m.in. za trawers puszczy Minkebe 
w Gabonie. Laureat tegorocznego Kolo-
sa za wyprawę w Himalaje Birmańskie. 
Jesienią nakładem wydawnictwa Czar-
ne ukaże się jego prozatorska książka 
„Miedza”.

Dorota Piwka

KROŚNIEńSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

23 kwietnia br. - w Międzynarodowym 
Dniu Książki i Praw Autorskich - z czy-
telnikami spotkała się Manuela Gret-
kowska - pisarka, scenarzystka filmo-
wa, felietonistka i działaczka społeczna, 
założycielka Partii Kobiet.
Pisarka debiutowała w 1991 roku, do tej 
pory wydała blisko 20 książek – głów-
nie powieści i felietony. Samo pisanie 

porównuje do hipnozy: trzeba znaleźć 
pierwsze słowa, frazy, które zaczyna-
ją wciągać, potem wpada się w rytm” 
– mówiła. Staram się tak pisać, żeby 
książki wciągały, nie są one dla wszyst-
kich, nie ma książki uniwersalnej. Tak 
piszę jak się robi na drutach. Żadnego 
zdania nie można wyrzucić, bo jak się 
wyrzuci to „robótka” się popruje - tak 

„Nie wyobrażam sobie życia bez książek”
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czuję, i nie chce zabierać ludziom cza-
su.
Manuela Gretkowska podkreślała rów-
nież, że bez pisania nie moglibyśmy 
funkcjonować – pisanie jest innym spo-
sobem myślenia, linearnym, bardzo lo-
gicznym (…) mam nadzieję, że powieści 
są rodzajem seansu wprowadzającego 
w inny świat, leczącego w nas nieuświa-
domione treści i dającego jakąś po-
dróż…”. Jak mówi „nie wyobraża sobie 
życia bez książek”, choć obecnie po-
chłania ją oglądanie seriali w Internecie. 
Gretkowska jest absolwentką filozofii 
na UJ oraz antropologii średniowiecza 
w École des hautes études en sciences 
sociales w Paryżu. Podczas studiów we 
Francji w latach 80. współpracowała 
z drugoobiegowym „bruLionem”, już 
jako azylantka w 1991 r. wydała prozę 
„My zdies’ emigranty”, bardzo życzli-
wie przyjętą także przez Czesława Mi-
łosza. Później wyszedł jej „Tarot pary-
ski”. W 1996 napisała scenariusz filmu 
Andrzeja Żuławskiego „Szamanka”. 

Rok poźniej wyjechała do Szwe-
cji. Wydała kilka opowiadań ze-
branych w książce „Namiętnik” 
(1998), relacje ze światowych 
podróży „Światowidz” (1998) 
oraz felietony pod wspólnym ty-
tułem „Silikon” (2000). W 2001 
r. wydała „Polkę” /nominowaną 
do Nagrody Nike/, trzy lata póź-
niej „Europejkę”, a w 2008 roku 
„Obywatelkę” - książki będące 
swego rodzaju trylogią, dzienni-
kami z życia pisarki, w których 
opisuje przeżycia związane z cią-
żą, obserwacje zmieniającej się 
Polski, powstawanie Partii Ko-
biet. 

Pytana na spotkaniu o plany związane 
z polityką mówiła, że doświadczenia 
związane z Partią Kobiet były dla niej 
bardzo istotne, pozwoliły jej m.in. po-
znać polskie realia, ale obecnie nie pla-
nuje aktywności politycznej, chociaż na 
pewno będzie wspierać Kongres Kobiet 
– ja chcę pisać, artyści nie są dobrymi 
politykami.
Przez ostatnie trzy lata, co roku czytel-
nicy dostają kolejną znakomitą powieść 
Gretkowskiej – w 2010 „Miłość po pol-
sku”, w 2011 „Trans”, a w ubiegłym 
roku „Agenta” – książkę, której akcja 
rozgrywa się w Polsce i Izraelu, w śro-
dowisku polsko-żydowskim. 
Pisarka wielokrotnie wzbudzała kon-
trowersje - tak swoimi książkami, jak 
i wypowiedziami. Ma swoich wiernych 
wielbicieli, jak i zagorzałych krytyków. 
Bezsprzeczny pozostaje jednak fakt, 
że wciąż znajduje nowych czytelników 
w każdym wieku – piszę o ludziach i dla 
ludzi – podkreślała w Krośnie. 

Monika Machowicz

fot. archiwum KBP
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Swoją fascynacją Republiką Południo-
wej Afryki i szamanizmem podzieliła 
się z czytelnikami Agnieszka Podole-
cka na spotkaniu w dniu 10 maja br.
Pisarka i podróżniczka - urodziła się na 
Sri Lance, a wychowała w Gdyni. Jest 
absolwentką orientalistyki na UJ. Od 
dzieciństwa fascynowała się innymi re-
ligiami i kulturami. Dorastała otoczona 
magią egzotyki i zawsze poszukiwała 
głębi w innych tradycjach. Gdy los rzu-
cił ją na kilka lat do RPA, wykorzystała 
ten czas na poznawanie mieszkańców. 
Medytowała pod opieką szamana, roz-
mawiała z ludowymi uzdrowiciela-
mi. W marcu tego roku po raz kolejny 
przebywała w RPA, uczestnicząc m.in. 
w warsztatach szamańskich. Efektem 
fascynacji tym krajem są jej dwie po-
wieści „Za głosem sangomy” i „Żar 
Sahelu”, których akcja rozgrywa się 
w Afryce, a które przenoszą czytelni-
ka w magiczny i tajemniczy świat tego 
odległego kontynentu. Agnieszka Po-
dolecka zaprezentowała barwne slajdy 
prowadząc słuchaczy 
przez kraje i miejsca, do 
których trafiają bohate-
rowie jej książek.
Ważne miejsce w twór-
czości i życiu autorki 
zajmują szamani i san-
gomy. Pisarka krótko 
opowiedziała, jak zosta-
je się sangomą i przed-
stawiła rytuały zwią-
zane z tą funkcją. Aby 
zostać sangomą, trzeba 
zostać powołanym przez 
duchy przodków. Osoba 
taka poddana zostaje 
kilkuletnim szkoleniom 

i po inicjacji służy swojej społeczności. 
Afrykanie wierzą, że sangoma ma kon-
takt ze światem nadprzyrodzonym, po-
maga przeprowadzać dusze do następ-
nego życia. Sangomy mogą odprawiać 
egzorcyzmy, prowadzić ceremonie ślub-
ne i pogrzeby. Uważa się również, że 
umieją przewidywać przyszłość, do tego 
m.in. potrzebne są im kości. Sangomy 
widzą również energię wokół człowieka 
i na jej podstawie mogą diagnozować 
choroby i przewidywać losy człowieka.
Spotkanie z dorosłymi czytelnikami 
odbyło się w Saloniku Artystycznym 
w piątkowy wieczór, natomiast wcześ-
niej pisarka przybliżyła Afrykę dzie-
ciom - uczniom SP nr 3 w Krośnie, na 
spotkaniu w Filii nr 4 KBP.
Organizatorem spotkań był krośnieński 
oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich i KBP przy wsparciu finanso-
wym Gminy Krosno w ramach projektu 
„Makro i mikro podróże po literaturze”.

Monika Machowicz

„Republika Południowej Afryki - tęczowy naród, w tęczowym kraju”

fot archiwum KBP
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Y XVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI  
„PISANIE DOBRE NA CHANDRĘ”

W konkursie mogą wziąć udział osoby, 
które ukończyły 15 lat. Prace oceniane 
będą w 2 kategoriach: poezja (zestaw do 
5 wierszy), proza (max. 10 stron znor-
malizowanego druku). Tematyka prac 
dowolna. Utwory należy nadsyłać w 4 
egz. (wyłącznie wydruk komputerowy 
lub maszynopis) na adres organizato-
ra: Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. 
Śniadeckiego 24, 32- 602 Oświęcim 
z dopiskiem „Pisanie dobre na chandrę” 

do 6 czerwca 2013 r. Wszystkie utwory 
winny być opatrzone godłem. Do nade-
słanych prac należy dołączyć zaklejoną 
kopertę opatrzoną takim samym god-
łem jak prace konkursowe, zawierającą 
informację o autorze: imię i nazwisko, 
data urodzenia, adres, telefon, adres e-
-mail. Informacji udziela Maria Kwaś-
niak tel. 33 8424461, 8422575, e-mail: 
instruktorzy@ock.org.pl/

KROŚNIEŃSKI MISTRZ ORTOGRAFII 2013

Celem konkursu jest popularyzacja 
zasad poprawnej polszczyzny wśród 
mieszkańców Krosna i powiatu, kształ-
cenie nawyku prawidłowego stosowania 
podstawowych zasad ortograficznych, 
rozwijanie zainteresowań kulturą ję-
zyka polskiego, utrwalanie zasad orto-
grafii poprzez zabawę. Konkurs adre-
sowany jest do uczniów SP kl. V-VI, 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych 
i wszystkich dorosłych mieszkańców. 
Warunkiem wzięcia udziału jest zgło-

szenie uczestnictwa /imię, nazwisko, 
adres, nr tel., nazwa szkoły w formie 
pisemnej, telefonicznie lub elektro-
nicznie na adres: Krośnieńska Biblio-
teka Publiczna w Krośnie, ul. Wojska 
Polskiego 41, tel. 432 13 56, 432 13 70,  
e-mail: biblioteka@kbp.krosno.pl w ter-
minie do 7 czerwca 2013 r. Informacje: 
Monika Machowicz 13-4321356 w. 25, 
662072178, e-mail: mmachowicz@kbp.
krosno.pl

V NOCNE TEATALIA STRACHY, KROSNO 6 - 7 września 2013

Nocne Teatralia Strachy są festiwa-
lem ogólnodostępnym organizowanym 
przez Stowarzyszenia Teatr s.tr.a.c.h. 
działające przy Regionalnym Centrum 
Kultur Pogranicza w Krośnie. Podsta-
wą uczestnictwa w Nocnych Teatraliach 
Strachy jest prawidłowo wypełniony 
formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia ak-
tywnego uczestnictwa należy dokonać 
do 10 lipca 2013 roku włącznie. Pod-
stawą zgłoszenia jest nadesłanie zapisu 

spektaklu na płycie DVD (plan ogólny 
bez zbliżeń i montażu) oraz wypełnio-
nej karty zgłoszeniowej, a także mate-
riałów reklamowych (informacja o ze-
spole i spektaklu oraz zdjęcia) na adres: 
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza 
ul. Kolejowa1, 38 - 400 Krosno z dopi-
skiem: Nocne Teatralia Strachy e-mail: 
teatr.s.tr.a.c.h@gmail.com. Regulamin 
i karta zgłoszenia na stronie www.rckp.
krosno.pl





GALERIA JEDNEGO ZDJĘCIA  
Łukasz Kozłowski


