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Na okładce: Karpackie Klimaty 2013, str. 2: 1. Prezydent Krosna Piotr Przytocki zapala lam-
pę naftową inaugurując imprezę pn. Świet(l)ne Miasto, 2. Stanisław Jaskułka, prowadzący 
Karpackie Klimaty z symbolicznym chlebem podczas koncertu inauguracyjnego w RCKP, 
3. Wernisaż wystawy EUROfotoLIPTOV w RCKP, u góry pierwszy z prawej Stanislav Bella, 
v-ce prezydent Rużomberku, 4. Wykonawcy Wieczoru z operą i operetką na krośnieńskim 
Rynku, 5. Wizyta krośnieńskich koszykarzy na Letniej Przygodzie  z RCKP fot. K. Hendzel, 
fot. W. Turek

Adam Ziemianin

WRzESIEń

Mówię matce 

Wrzesień to tylko wojowanie 

Lata z jesienią 

Którego wynik z góry znamy

Patrz:  

zieleń przychodzi do zielnika 

Ptaki piszą pożegnanie w chmurach 

I ostatnie mrówki 

Uzbrojone 

W słomki 

Nadziewają słońce

Lecz matka wciąż nie wierzy 

I znowu ze wszystkich oszczędności 

Czyni zapasy na zimę

Ale ja wiem że jeszcze 

Boi się wojny
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„Narodowe Czytanie” to zainicjowana 
w 2012 roku przez prezydenta Bronisława 
Komorowskiego ogólnopolska akcja publicz-
nego czytania największych polskich dzieł 
literackich. Czytanie zostało nazwane „na-
rodowym”, aby podkreślić jego powszechny 
i egalitarny charakter. Podstawowym celem 
przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelni-
ctwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości 
o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia 
wspólnej tożsamości. Tegoroczna edycja po-
święcona będzie twórczości Aleksandra Fre-
dry – czytamy na stronie www.prezydent.pl
Hrabia Aleksander Fredro akcję swojej 
najsłynniejszej komedii „zemsta” umieścił 
na zamku Kamieniec w Odrzykoniu nie-
opodal Krosna. Ruiny zamku leżą na skali-
stym wzgórzu na wysokości 452 m n.p.m. 
ze wzgórza roztacza się malowniczy krajo-
braz pogórza dynowskiego. I właśnie tutaj, 
6 września 2013 roku na zamku Kamieniec 
prezydent Bronisław Komorowski zapo-
wiedział przeczytanie fragmentu „zemsty” 
Aleksandra Fredry, tym samym inaugurując 
tegoroczne czytanie utworów naszego naro-
dowego komediopisarza. Przypomnijmy, że 
mając na uwadze związki pisarza z podkar-
paciem, sejmik województwa podkarpackie-
go ustanowił rok 2013 Rokiem Aleksandra 
Fredry.

W numerze:

3. Witryna RCKP
 Wystawy
 Najpiękniejsze arie na Rynku

Małgorzata Busz-Perkins
 Festiwal Kultur Pogranicza

Dorota Cząstka
 Polecamy
 Gwiazdozbiór – Piotr Fronczewski  

Małgorzata M. Baranowska
10. Rozmaitości
 Poetycka Krawcówka  
 z polskim słowem za ocean

Wacław Turek
 Kocie zamki

                                      Andrzej Potocki
13. Z pogranicza
 Rajd Rowerowy „OIKOUMENE”

Tomasz Nowotarski
 Krośnieńskie fotografie na Słowacji

Wacław Turek
19. Z kart wspomnień
 Pożegnanie profesora

Zbigniew Gleń
20. Poezja

22. Kolekcjonerstwo
 Odsłonięcie pomnika w Krośnie

Zbigniew Więcek
24. Przeczytane

26. BWA
 V Międzynarodowy Plener Malarski
 ROMANI ART.

Marek Burdzy
28. CDS
 „90” – wystawa łamiąca schematy

Dawid Iwaniec
 Muzeum Podkarpackie
 Muzeum wzbogaciło swoje zbiory

Anna Guz
29. Muzeum Rzemiosła
 Czas na Muzeum Rzemiosła!

Bożena Paradysz
 Wystawa szkła art. Macieja Habrata
 2 po 2
32. Konkursy
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Ľubica Kremeňová ur. w 1961 roku, 
mieszka w Koszycach na Słowacji. Fo-
tografować zaczęła w trzynastym roku 
życia mieszkowym aparatem ojca – Wel-
ta. Od 2000 roku jest członkiem Klubu 
Fotograficznego NOVA, a od 2007 cen-
trum słowackiej sztuki fotograficznej. 
W roku 2009 otrzymała tytuł AFIAP. 
W 2013 została prezesem Fotoklubu 
NOVA w Koszycach. zajmuje się foto-
grafowaniem krajobrazów, przyrody, 
drzew i architektury. zainteresowana 
jest grą światła i cienia, zwraca uwagę 
przy fotografowaniu na 
obecność człowieka. Foto-
grafowała w różnych rejo-
nach Słowacji, ale też od-
wiedziła z aparatem: Mon-
golię, Algierię, Tunezję, 
Włochy, Bułgarię, Chorwa-
cję, Skandynawię, głównie 
Norwegię. Laureatka kilku 
nagród w konkursach kra-
jowych i zagranicznych.

23 sierpnia - 30 września 
Bardziej na północ jak na północy - Norwegia
fotografie Ľubicy Kremeňovej i Jozefa Feigla

Jozef Feigl ur. w 1960 w Hu-
mennem na Słowacji. Pochodzi 
z fotograficznej rodziny. Dzia-
dek był zawodowym fotografem, 
miał w Humennem pierwsze stu-
dio fotograficzne. Joseph zaczął 
fotografować w wieku dwunastu 
lat Flexaretem. Jest członkiem 
Klubu Fotograficznego Reflex 
i od 2007 roku Stowarzyszenia 
Słowackich Fotografów. Lubi po-
dróże, szczególnie zachwyca go 

północna Europa. Fotografuje głównie 
krajobraz, architekturę i sport. W 1984 
ukończył studia na wydziale fotografii 
w Sninie. Uczestniczy w warsztatach 
fotograficznych, regularnie i z powodze-
niem bierze udział w konkursach krajo-
wych i międzynarodowych. zaprezento-
wał kilkanaście wystaw indywidualnych 
na Słowacji. Wystawiał w Polsce i na 
Węgrzech.
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23 sierpnia – 27 września
Rzeźba - Tibor Sárossy
Pierwszym mistrzem Tibora Sarossy 
z Sárospatak na Węgrzech był G. La-
votha, który nauczył artystę miłości do 
drewna i jego faktury. Sarossy studio-
wał na wydziale malarstwa College of 
Nyiregyhaza. Szczególnie interesujące 
są jego rzeźby monumentalne, łączące 
sztukę z elementami budowlanymi. Ulu-
bionym tematem prac artysty są wielkie 
wydarzenia historyczne Węgier. Na wy-
stawie w RCKP Krośnie możemy oglą-
dać prace, które są eksperymentem sca-
lającym malarstwo i rzeźbę w drewnie. 
Prace tworzą wyjątkową  kombinację 
malarskiego koloru i wydobywają nie-
zwykle piękną strukturę drewna.

Krzysztof Brynecki ur. 1980 roku 
w Krośnie. Absolwent Państwowego 
Liceum Sztuk Plastycznych w Kroś-
nie. Ukończył Instytut Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Rzeszowskiego na spe-
cjalizacji malarstwo w pracowni prof. 
Tadeusza Wiktora. Autor kilku wystaw 
indywidualnych. Brał udział w kilku-
dziesięciu wystawach zbiorowych oraz 
aukcjach charytatywnych. Współzało-
życiel Koła Naukowo-Artystycznego 
RAzEM przy ISP Uniwersytetu Rze-
szowskiego. Obecnie pracuje jako in-
struktor do spraw programowych 
w Biurze Wystaw Artystycznych 
w Krośnie. zrealizował kilka opowieści 
rysunkowych m.in. Bolkowe Opolwie-
ści, komiks poświęcony promocji mia-
sta Opola. Był autorem cyklu ilustracji 
stanowiących część projektu multime-

6 – 28 września
Wystawa plansz komiksowych Krzysztofa Bryneckiego 
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dialnego KOSMOSTUMOSTÓW L.U.C.
-a – wrocławskiego performera, pro-
ducenta i tekściarza. Stworzył również 
ilustracje do animacji utworu L. U. C.-a 

Otucha Ducha Stumostów oraz ilustra-
cje do czołówki jednego z programów 
telewizji w Katarze.

opr. ab

18 sierpnia, jak co roku u schyłku lata, 
na krośnieńskim Rynku zabrzmiały naj-
piękniejsze arie z oper, operetek i musi-
cali.
„Wieczór z operą i operetką” zorganizo-
wany przez Krośnieńskie Towarzystwo 
Muzyczne i Regionalne Centrum Kul-
tur Pogranicza, w tym roku już po raz 
siódmy, zgromadził imponującą rzeszę 
melomanów w różnym wieku. Cieszy 
zwłaszcza licznie reprezentowana mło-
dzież, co nie jest częste na tego typu 
koncertach. Po raz pierwszy śpiewakom 
towarzyszyła czteroosobowa grupa mu-
zyków (skrzypce, altówka, wiolonczela, 
fortepian).
zaproszenie na Letni wieczór w Rynku 
przyjęli artyści o ustalonej już renomie, 
jak też młodzi adepci sztuki wokalnej. 
Wystąpiła znakomita śpiewaczka Ali-
cja Płonka – dr sztuki wokalnej, która 
przez wiele lat występowała we Wło-
szech, a obecnie jest cenionym pedago-
giem.
Doskonale zaprezentował się młody te-
nor Tomasz Furman. Jak zwykle swy-
mi głosami czarowali publiczność nasi 
„rodzimi” śpiewacy – Monika Fabisz 
i Krzysztof Zajdel. 
Szczególny aplauz wywołała Monika 
Fabisz wykonując uroczą arię Rusałki 
z opery Antonina Dvoraka. Podobała 
się także 16 - letnia Ola Dyl, uczennica 
Krzysztofa zajdla.
Wokalistom towarzyszyli instrumentali-
ści z Filharmonii Podkarpackiej – Joan-

na Brzezińska, Izabela Tobiasz, Marek 
Brzeziński i Janusz Tomecki. Koncert 
prowadziła niżej podpisana, która także 
dorzuciła dwie arie w swoim wykona-
niu.

Małgorzata Busz - Perkins

NAJPIĘKNIEJSzE ARIE NA RYNKU

Na zdj. Alicja Płonka i Małgorzata Busz-Perkins 
fot. W.Turek.
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Karpackie Klimaty to niepowtarzalna im-
preza, która w ostatni weekend sierpnia 
zmienia średniowieczny rynek Krosna 
w tętniące życiem centrum kultur pogra-
nicza.
Tegoroczna edycja rozpoczęła się właści-
wie już we czwartek wyjątkowym werni-
sażem. Muzeum Rzemiosła przygotowało 
wystawę szklanych dzieł Macieja Habrata 
- na wysokości, pośród maszynerii i mie-
dzy dzwonami Wieży Farnej. Goście, któ-
rzy wracali z tego spotkania, z całą pew-
nością poczuli już na krośnieńskim rynku 
aurę Karpackich Klimatów. Na spokojnej 
i cichej jeszcze tego dnia starówce kroś-
nieńskiej czekały jakby w uśpieniu na 
kolejne dni klimatyczna scena, stragany 
i domki winiarskie.
W piątkowe popołudnie organizatorzy 
zaprosili gości do Regionalnego Centrum 
Kultur Pogranicza , gdzie w galerii BWA 
i galeriach Centrum zaprezentowano licz-
ne wystawy artystów z całego regionu, 
ukazujące nie tylko aktywność artystycz-
ną i talent twórców pogranicza, ale tak-
że wskazujące na naturalną współpracę 
ośrodków kultury pogranicza. Atmosfera 
tego spotkania świadczyła jednoznacz-
nie o tym, iż artyści z Węgier, Słowacji, 
Polski, Ukrainy są po prostu przyjaciół-
mi i wspaniale twórczo spędzają ze sobą 
czas.
Wieczorem miała miejsce uroczysta inau-
guracja Karpackich Klimatów i Festiwa-
lu Win Węgierskich im. Portiusa, gości 
powitał Prezydent Miasta Krosna Piotr 
Przytocki. Dziecięcy polsko-węgierski 
duet wyrecytował słynne przysłowie „Po-
lak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do 
szklanki” (w wersji węgierskiej „lengyel, 
magyar két jó barát, együtt harcol,s issza 

FESTIWAL KULTUR POGRANICzA

borát”). Nawiązując do polskiej trady-
cji Starszyzna Cechu Rzemiosł Różnych 
przekazała na ręce prezydenta bochenek 
prawdziwego, krośnieńskiego chleba.
Tymczasem krośnieński Rynek i przy-
legające do niego ulice wypełniały się 
kramami z rękodziełem artystycznym, 
malarstwem, starociami, różnorodnymi 
smakołykami oraz domkami winiarskimi 
z wieloma gatunkami węgierskiego trun-
ku. Przez kolejne trzy dni wśród tłumów 
gości rozchodziły się kuszące zapachy 
wypiekanych świeżo proziaków, naleśni-
ków i innych pyszności. Krośnianie i tu-
ryści mogli podziwiać i kupować obrazy, 
biżuterię, karpackie świątki, bieszczadz-
kie anioły, kosztować wyjątkowego chle-
ba, miodów karpackich, czy kwaszonych 
ogórków. Ustawiona na Rynku klima-
tyczna scena zapraszała na muzyczne 
i taneczne popisy zespołów folkowych 
i ludowych z Węgier, Słowacji, Czech, 
Ukrainy i Polski. Przez kolejne dni blisko 
350 wykonawców zaprezentowało swój 
kunszt. Wystąpili m.in. Taneczny zespół 
Folklorystyczny zsáksere z Węgier oraz 
ludowy zespół Škvarkare ze Słowacji, 
zespół muzyczny Harafica z Czech oraz 
dwa zespoły cygańskie - Kesaj Tchave ze 
Słowacji i Karavan Familia z Węgier.
W piątkowy wieczór, w rozrywkowym 
i zachęcającym do wspólnego śpiewa-
nia repertuarze, zaprezentowała się Ter-
cja Pikardyjska. W sobotę program dnia 
zakończył się w bałkańskich rytmach. 
zespół Ruzica, ze składem opartym na 
charakterystycznej dla tamtych regionów 
sekcji dętej zagrał znane melodie ludowe 
ze słynną „mesechinką’.
Imprezę w niedzielę zakończył bardzo 
energetycznie i mocno rockowo zespół 
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Lachersi, który w swojej muzyce umie-
jętnie łączą tradycję z nowoczesnością.
Na czas festiwalu swoje świeżo odre-
montowane podwoje otworzyło Muzeum 
Rzemiosła. 
Centrum Dziedzictwa Szkła zaprosiło do 
udziału w imprezie krośnieńskie  przed-
siębiorstwa związane z przemysłem 
szklanym organizując jedyne w swoim 
rodzaju „szklane miasteczko”.
Tradycyjnie już Karpackim Klimatom 
towarzyszył Festiwal Win Węgierskich 
im. Roberta Portiusa przygotowany przez 
krośnieńskie Stowarzyszenie Portius. 
Winiarskie domki były wręcz oblegane, 
a z degustacji „uciekł na chwilkę” gospo-
darzom wspaniały zespół dudziarzy, dzię-
ki czemu mogła go usłyszeć publiczność 
na rynku. 
W konkursie na Ulubiony Chleb Kroś-
nian wystartowało 10 piekarni, a za-
szczytny tytuł otrzymał chleb „Pro-
-body” z piekarni Mariana Krukierka.  
Nie zabrakło także atrakcji sportowych. 
Niedzielne przedpołudnie pokazało wy-
raźnie, iż mieszkańcy naszego regionu 
chętnie uprawiają sport i nie boją się spor-
towej rywalizacji. Do rodzinnego rajdu 
rowerowego szlakiem Balinta Balassie-
go zgłosiło się 30 cyklistów, a na starcie 

ulicznego Biegu o Skarb Portiusa stanęła 
rekordowa liczba ponad 230 zawodników 
m.in. nasz sympatyczny kolega Paweł 
Matelowski.
Tegoroczna impreza „wymknęła się nie-
co” z Rynku. Na ulicy Ordynackiej po-
wstało swoiste miasteczko dla dzieci. 
Teatrzyki, zabawy, rysowanki, układan-
ki gromadziły wielu najmłodszych. Tuż 
obok, przepiękny dziedziniec Państwo-
wej Wyższej Szkoły zawodowej stał się 
na trzy dni miejscem aktywnej promocji 
tej uczelni. uczelnia mogła pochwalić się 
swoimi obiektami, ale przede wszystkim 
atrakcjami przygotowanymi przez pra-
cowników i studentów. 
Urokliwy zakątek Rozmaitości Galicyj-
skich przygotowany przez Unię Przedsię-
biorczych na placu przy ul. Franciszkań-
skiej okazał się swoistą enklawą dla mi-
łośników mocniejszego brzmienia i nieco 
mocniejszych trunków. Przeprowadzono 
konkurs na Chrzanówkę Krośnieńską 
i trzy najlepsze Nalewki Galicji.
Karpackie Klimaty zachwyciły po raz 
kolejny różnorodnością, oryginalnością 
i żywiołowością . Klimatyczne słonecz-
niki przywiodły na krośnieńską starówkę 
rekordową liczbę ludzi. 

Dorota Cząstka

17 września,18.00
Taniec, Taniec, Taniec
zespół Tańca Współczesnego Strecz 
z RCKP i goście

20 września,18.00
Spektakl Igraszki z diabłem Jana Drdy 
Teatr pod Patronikiem

25 - 27 września
Kino na Krosno
artKino, ul. Bieszczadzka 1

II Ogólnopolskie Spotkanie Sieci Kin 
Studyjnych i Lokalnych w tym roku od-
będzie się w Krośnie. artKino przez trzy 
dni gościć będzie przedstawicieli kin stu-
dyjnych z całej Polski z władzami sieci 
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na czele. Celem takiego spotkania jest 
integracja kin studyjnych, omówienie te-
matów dotyczących ich funkcjonowania, 
programowania. 
Poza panelami dyskusyjnymi codziennie 
prezentowane będą przedpremierowe fil-
my studyjne 
Impreza jest zamknięta tylko w części. 
Na pokazy filmowe zapraszamy wszyst-
kich bywalców kina. Każdy z prezen-
towanych filmów poprzedzony będzie 
krótką prelekcją. 
Filmowy program imprezy: 
25 września
16.00 - Raj: Nadzieja
18.00 - Oficjalne rozpoczęcie
18.30 - Film z muzyką na żywo
20.30 - Odyseja filmowa
26 września
godz. 16.15 - Song for Marion
godz. 18.00 - Behind the Candelabra
godz. 20.30 - Dzieci księdza 
27 września
12.00 - Dzieci księdza
13.45 - Historie rodzinne
16.00 - Wieczni chłopcy
Bilety na poszczególne filmy w cenie 10 zł

4 października, 17.00
Jesienna Biesiada Poetycka
Ogłoszenie wyników XIV Ogólnopol-
skiego Konkursu Poetyckiego o „Lampę 

Ignacego Łukasiewicza”, promocja al-
manachu poetyckiego „pod powierzchnią 
kropli” Klubu Literackiego RCKP

5 października, 19.00
IV Dni Sztuki Krosno 2013
Koncert nadzwyczajny – artyści medio-
lańskiej La Scali
Org. Stowarzyszenie Czyń Dobro Mimo 
Wszystko 

11 października, 18.00 
Soyka śpiewa Niemena

15 października, 19.00
Koncert Grupy MoCarta

17 - 19 października
XXXI Puchar Uśmiechu
Festiwal Teatrów Dziecięcych z udzia-
łem zespołów polonijnych

19 października
Puchar Taneczny
Org. RCKP i Stowarzyszenie Miłośni-
ków Sportowego Tańca Towarzyskiego 
w Krośnie
Hala sportowo-widowiskowa, ul. Bursaki 

opr. ab

„Należę do „robotników teatralnych” 
z etykietką sługi. Próbuję. Aktor próbu-
je do końca życia. Nigdy nie jest pewny 
swego. Decyduje się wyjść do ludzi, ale 
czuje, że bierze udział w permanentnym 
konkursie, jakby zdawał za każdym ra-
zem egzamin. Aktorstwo jest też bardzo 
szczególnym dowodem tożsamości, po-

PIOTR FRONCzEWSKI

zwalającym rozpoznać człowieka w całej 
jego złożoności.”
Piotr Fronczewski tak definiuje swój po-
gląd na aktorstwo. 
Ile trzeba wiedzieć o teatrze i jaki mieć 
dorobek, aby zdobyć się na taka pokorę 
i skromność?
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Piotr Fronczewski wie o teatrze wszyst-
ko. Wśród kolegów powszechna jest opi-
nia, że może zagrać każdą rolę – od Ham-
leta po odkurzacz. I chyba tak to jest.
Jest aktorem od dziecka. Na plan filmowy 
trafił jako dwunastolatek do Stanisława 
Różewicza. Występował w spektaklach 
telewizyjnych dla najmłodszych i w „Ko-
brach” (dla nie zorientowanych czytelni-
ków wyjaśniamy, że był to czwartkowy 
kryminalny teatr TV). Ukończył war-
szawską szkołę teatralną. Do Teatru Na-
rodowego zaangażował Piotra Fronczew-
skiego jeszcze Kazimierz Dejmek. Potem 
trafił do Teatru Współczesnego, którym 
kierował Erwin Axer. Na przełomie lat 60 
i 70 był to najsilniejszy zespół w Warsza-
wie, z Tadeuszem Łomnickim, Wiesła-
wem Michnikowskim, zofią Mrozowską 
i Aleksandrem Bardinim. A potem, w po-
ciągu relacji Warszawa – Wrocław sam 
Gustaw Holoubek zapytał „Panie Piotrze, 
czy pan by nie przyszedł do Dramatycz-

nego?”. Nowy angaż został 
przypieczętowany jajeczni-
cą podana w Warsie. 
Od lat Piotr Fronczewski 
jest członkiem zespołu Tea-
tru Ateneum w Warszawie. 
zresztą, jak niesie wieść 
teatralna, odmówił dyrekto-
rowania tą sceną, podobnie 
jak wcześniej stanowiska 
dyrektora artystycznego 
w Teatrze Narodowym (ob-
jął je Jan Englert) i w Tea-
trze Polskim (Andrzej Se-
weryn).
Na XXXV Krośnieńskich 
Spotkaniach Teatralnych 
zobaczymy Piotra Fron-
czewskiego w sztuce „Ja, 
Feuerbach” Tankreda Dor-

sta. To rzecz o dramacie wybitnego akto-
ra tak zwanej starej daty, który po latach 
przerwy postanawia wrócić na scenę. 
Taką kreację – upadłego wielkiego akto-
ra potrafi stworzyć tylko wybitny artysta. 
Przed Piotrem Fronczewskim zrobił to 
Tadeusz Łomnicki, z popisową maestrią 
mistrza i niepodzielnego władcy sceny. 
Piotr Fronczewski w „Feuerbachu” daje 
pokaz niesamowitego kunsztu aktor-
skiego. Wybitnemu aktorowi przychodzi 
znosić upokorzenie, podejmować dialog 
z asystentem reżysera, aroganckim dyle-
tantem, brać udział w castingu, walczyć 
o przetrwanie. Jego Feuerbach jest wraż-
liwy, ma głęboką świadomość artystycz-
ną, jest cichy i pełen pokory. 
Dla niego „nowe” myślenie o teatrze jest 
barbarzyństwem. Pojmuje teatr w ka-
tegoriach metafizycznych, jak posłan-
nictwo, służbę sztuce, którą spełnia się 
z pokorą. Powinnością aktora jest nie-
sienie tego posłania – talentem, wiedzą, 
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wrażliwością i nieustannie cyzelowanym 
warsztatem.
Dla Piotra Fronczewskiego teatr jest „do-
mem prawdy, w którym od czasów an-
tycznych zadajemy pytania o to czym są 
miłość, odwaga, męstwo, poświęcenie, 
honor, odpowiedzialność, nienawiść”. 
Stąd też niesamowita głębia spektaklu 
i niepowtarzalność tej kreacji aktorskiej. 
Wspólnota pojmowania sztuki i przez 
postać, i przez artystę. 

Na spektakl trudno dostać bilety w War-
szawie. Każde przedstawienie kończy 
owacja na stojąco. Postanowiliśmy więc 
dać Państwu na jubileuszowych Kroś-
nieńskich Spotkaniach Teatralnych ten 
unikalny wspaniały spektakl jako dowód 
na to, że tutaj, u nas, sztuka też jest do-
mem prawdy.

Małgorzata M. Baranowska

Poeci Podkarpacia zapamiętają zapew-
ne ten adres, pod którym spotkali się 27 
lipca w gościnnym i nastrojowym domu 
zofii Barteckiej i Jana Tulika w Miejscu 
Piastowym. 
W ten uroczy wieczór słuchali poetyckich 
strof pochodzących z najnowszego tomi-
ku Drugi brzeg Jana Belcika z Krosna.
Licznie przybyłym poetom i miłośnikom 
poezji z Krosna, okolic oraz zaprzyjaź-

Poetycka Krawcówka

nionego Rzeszowa, wiersze recytowali: 
Dorota Kwoka, Stanisław Ożóg oraz sam 
autor. Stanisław Dłuski, w jednej z recen-
zji napisał, że Belcik to poeta „pokorny 
wobec tajemnic czasu i życia (...) Li-
ryczny stoik o wrażliwości ekologicznej 
i ewangelicznej”. 
Obecny również na spotkaniu Grzegorz 
Kociuba zaliczył go do „poetów, którzy 
wiedzą: skąd są, gdzie są, kim są. (...) 

fo
t. 
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Spotkania autorskie poetki, siostry Da-
widy Ryll 17 sierpnia w Londynie i 19 
sierpnia w Toronto pokazały prawdziwe 
„oblicze” Polonii. Dało się odczuć wraż-
liwość na słowo, na literaturę, poezję. 
To wielka wartości naszych rodaków, 
którzy z różnych przyczyn opuścili kraj 
i zamieszkali z dala od ojczyzny. Widać 
było, że Polska w ich sercach naprawdę 
żyje. Spotkania z poezją gromadziły dużą 
liczbę miłośników poezji. zainteresowa-
nie zebranych pozwoliło na zaprezento-
wanie wielu tekstów. Pytania słuchaczy 
i słowa refleksji dodatkowo motywowały 
autorkę wierszy do dzielenia się własnym 
doświadczeniem Słowa i słowa. Wielu 
z nich cierpliwie czekało na dedykację 
do zakupionego zbioru wierszy. 
Spotkaniem zainteresowała się też miej-
scowa rozgłośnia radiowa i pismo lokal-
ne „Skaner”. 
s. Dawida, która należy do Klubu Lite-
rackiego RCKP, na zakończenie naszej 
rozmowy powiedziała: Mnie samej z ła-
twością i głęboką szczerością przychodzi 

Tacy poeci mówią głosem ściszonym, ale 
wyrazistym (...) czują peryferie pobocza, 
bo to świat, z którym są głęboko zżyci”. 
„Wieczór na Krawcówce” odbył się po 
raz drugi. Wcześniej gościła tu ze swą 
poezją siostra Dawida Ryll. Tego typu 

spotkań należy spodziewać się więcej, 
zapowiedział gospodarz - Jan Tulik. Au-
torzy tych artystycznych zdarzeń hono-
rowani są symboliczną czerwoną różą 
osadzoną na kamieniu.

 Tekst i fot. W. Turek

Z polskim słowem za ocean

dziś dziękować Bogu za te piękne „wę-
drówki” poetyckie i za wszystkich, dzięki 
którym były one możliwe - tym w Kana-
dzie i tym w ojczyźnie.” 

W. Turek

fot. archiw
um

Polak – Węgier dwa bratanki i do szab-
li, i do szklanki. Ale nie zawsze tak było, 
bo zdarzało się, że szabli dobywaliśmy 
przeciw sobie, a co do szklanic, to toasty 
też wznosiliśmy przeciw sobie. Wszak 
nawet w najlepszej rodzinie czasami zda-

rzają się kłótnie, a cóż dopiero pomiędzy 
dwoma tak bardzo różnymi narodami. 
zresztą przysłowie, które przytoczyłem, 
powstało znacznie później niż owe kocie 
zamki, niemające w istocie z kotami nic 
wspólnego.

Kocie zamki
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Całe to zdarzenie, o którym chcę Wam 
opowiedzieć, miało miejsce ponad pół 
tysiąca lat temu. Nasz król Kazimierz 
Jagiellończyk chciał na tronie węgier-
skim osadzić swojego syna Kazimierza, 
bowiem już wcześniej udało mu się zdo-
być czeski tron dla syna Władysława. 
Ale większość Węgrów nie chciała ob-
cego króla, bo mieli swojego – Macie-
ja Korwina. Polacy jednak postanowili 
ich na siłę uszczęśliwić i wyprawili się 
wspomóc garstkę zbuntowanych wę-
gierskich magnatów, bo Korwin spośród 
nich pochodził, więc nie wszystkim było 
w smak, że został królem. Wyprawa pol-
ska zakończyła się niepowodzeniem. 
Wycofujące się wojska zaciężne, zwane 
bratczykami, obsadziły na węgierskiej 
wówczas Słowacji kilka zamków w oko-
licy Stropkova.
Siedzące w owych zamkach załogi brat-
czyków łupiły niemiłosiernie okoliczną 
ludność, a co więcej – zbójowały też na 
szlakach handlowych również po polskiej 
stronie Beskidu. Polacy nie pozostawali 
im dłużni i robili przeciw nim odweto-
we wypady na Słowację. Ostatecznie po 
długich pertraktacjach Polacy i Węgrzy 
zawarli pokój, tylko że wtedy zaciężne 
oddziały bratczyków pod wodzą swoich 
rotmistrzów wypowiedziały posłuszeń-
stwo polskiemu królowi i wspomagane 
przez roty bezrobotnych najemników 
z Małopolski, które wcześniej także prze-
ciwko nim walczyły, zaczęły na własną 
rękę pustoszyć okolice Koszyc i Humen-
nego na Słowacji. Król Maciej wysłał 
przeciw nim jeden ze swoich zaciężnych 
oddziałów, który pokonał bratczyków. 
Podobno niektórzy z rotmistrzów dopuś-
cili się wówczas zdrady. Jeńców pusz-
czono wolno, odbierając im miecze. Mu-
sieli też złożyć rycerską przysięgę, że już 

nigdy nie będą walczyć przeciw królowi 
Maciejowi Korwinowi.
W jakiś czas potem w karczmie w Kroś-
nie spotkali się dwaj rotmistrzowie brat-
czyków: Jan Wilk i Jan Suchodolski. Do-
szło miedzy nimi do walki i Wilk zabił 
Suchodolskiego, który podobno miał być 
jednym ze zdrajców. Wilka za ten gwałt 
skazano na ścięcie, ale dzięki osobistej 
interwencji króla uratował głowę.
Król Maciej Korwin, jako że bratczycy 
byli zaciągiem polskiego króla, przygo-
tował wyprawę odwetową i pod wodzą 
Tomasza Taraczaya 6 tysięcy zaciężnych 
rycerzy, w większości składających się 
z Rascyanów1, wkroczyło na ziemie 
polskie. W nocy 13 stycznia 1474 roku 
zajęli miasto Żmigród i zdobyli zamek, 
uprzednio go zbombardowawszy z dział. 
Tu Taraczay założył swoją główna bazę, 
dobrze przy okazji umocniwszy mia-
sto i zamek. Stąd dokonywał wypadów, 
pustosząc Dębowiec, Jasło, Frysztak, 
Kołaczyce i Brzostek. Nie udało mu się 
jednak zdobyć zamku Golesz, bronione-
go przez bratczyków. Nie udało się też 
zdobyć Krosna, które było silnie obwa-
rowane i dobrze opatrzone, i skutecznie 
bronione. Ogółem spustoszyli jednak po-
nad 200 miejscowości. 
Węgrzy liczyli się z możliwością walki 
z polskimi oddziałami. Dlatego wszę-
dzie, gdzie kwaterowali, tworzyli obo-
zy warowne na wzór husycki, zwane 
kotczymi2 zamkami. zabezpieczyli nim 
także ewentualną trasę odwrotu, tak by 
Polacy nie mogli zabereżyć3 im dróg 
powrotu. Do budowy kotczego zamku 
używano wozów taborowych, które usta-
wiano okrąg. W środku, osłonięta tymi 
wozami, mogła skutecznie bronić się, 
strzelając z półhaków, niewielka załoga. 
Jako że owe zamki stawiano w miejscach 
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z natury obronnych, czyli na wzniesie-
niach, był to wcale udany na tamten czas 
sposób walki. z czasem miejsca, gdzie 
były kotcze zamki, gdy zapomniano, co 
znaczy kotcz, zaczęto nazywać Kocimi 
zamkami. Do tej pory na Podkarpaciu 
jest co najmniej kilka miejsc noszących 
takie właśnie nazwy. Koło samego Żmi-
grodu znajduje się cztery Kocie zamki 
i koło Daliowej jeden.

1 Najemni Serbowie w służbie węgier-
skiej
2 Kosc to po węgiersku wóz
3 zrobić zasieki na drodze

Ze zbioru  
„Legendy łemkowskiego Beskidu”. 

Andrzej Potocki
Wydawnictwo LIBRA Rzeszów 2007

28 lipca 2013 roku odbył się w naszym 
województwie Rajd Ekumeniczny „Oi-
koumene” na trasie Łęki Dukielskie, Du-
kla, zyndranowa. Do uczestnictwa w nim 
zaproszeni zostali wyznawcy różnych 
kościołów: polskokatolickiego, rzymsko-
katolickiego, greckokatolickiego, prawo-
sławnego, ewangelicko-augsburskiego 
i zielonoświątkowego.
Do Komitetu Honorowego Rajdu „Oi-
koumene” zaproszenia przyjęli: biskup 

RAJD ROWEROWY „OIKOUMENE”

Wiktor Wysoczański –zwierzchnik Koś-
cioła Polskokatolickiego w RP, prezy-
dent Lech Wałęsa – laureat pokojowej 
Nagrody Nobla, premier Jerzy Buzek – 
przedstawiciel Parlamentu Unii Europej-
skiej. Obecni byli także przedstawiciele 
województwa podkarpackiego, Gminy 
Dukla oraz Prezydent Miasta Krosna.
Rajd rozpoczął dojazd zorganizowanych 
grup rowerowych do Dukli, gdzie na-
stąpiło oficjalne rozpoczęcie rajdu koło 

fot. Z. Suchodolski
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Krzyża Pojednania(Katyńskiego), skąd 
po modlitwie ekumenicznej nastąpił 
przejazd do zyndranowej do Centrum 
Kultury Łemkowskiej. Odwiedzenie 
tego miejsca było jednym z celów rajdu 
w dniu, gdy Łemkowie z Polski i zagra-
nicy gromadzą się na swoim święcie „Od 
Rusal do Jana”. Uczestnicy rajdu wzię-
li udział we wspólnym nabożeństwie 
w cerkwi prawosławnej. 
Gościom wręczono okolicznościowe me-
dale ze szkła ufundowane przez Centrum 
Dziedzictwa Szkła w Krośnie, a wszyst-
kim uczestnikom rajdu pamiątkowe ko-
szulki z hurtowni „Vivopol” z Krosna. 

Wystąpiły zespoły łemkowskie z Polski 
i zagranicy. Wspólna zabawa wszystkich 
uczestników uroczystości przeciągnęła 
się do późnego wieczora. Uczestnikom 
rajdu dopisała tego dnia pogoda, pano-
wała też wspaniała atmosfera. Malowni-
cza okolica Beskidu Niskiego stanowiła 
barwne tło tego wyjątkowego przedsię-
wzięcia. Organizatorem Ekumenicznego 
Rajdu Rowerowego „Oikoumene” była 
Parafia Polskokatolicka p.w. „Dobrego 
Pasterza” w Łękach Dukielskich.

Tomasz Nowotarski

Fotoklub w Stropkovie na Słowacji wraz 
z miejscowym domem kultury zorgani-
zowali wystawę członków Fotoklubu Re-
gionalnego Centrum Kultur Pogranicza 
w Krośnie. Anton Hričan, prezes fotoklu-
bu, podczas otwarcia wystawy podkreślił 
korzyści jakie wynikają z przygranicznej 
współpracy, poznawanie kultury, cieka-
wych miejsc historycznych i turystycz-
nych po obu stronach granicy, a w za-
sadzie sąsiadujących krain. Podkreślił 
również fakt, że na wernisaż przybyli nie 

KROŚNIEńSKIE FOTOGRAFIE NA SŁOWACJI

tylko fotograficy miejscowi i z Krosna, 
ale też z Bardejova z prezesem Gabrie-
lem Grundem i z Rużomberku ze Stefa-
nem Iżo. Spotkanie stało się okazją do 
omówienia wspólnych przedsięwzięć 
i nowych inicjatyw. 
Wernisaż odbył się 1 sierpnia w ramach 
XIX Jarmarku w Stropkovie, a wystawę 
można było obejrzeć do końca miesią-
ca. We wrześniu wystawa czynna będzie 
w Domu Kultury Tesco.

Wacław Turek



fot. W.Turek



KARPACKIE  
KLIMATY 

fot. W.Turek





LETNIE WIECzORY 
W RYNKU
fot. P.Matelowski, W.Turek 
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26 lipca br. pożegnaliśmy Bogdana 
Biernata, naszego Kolegę, Przyjacie-
la, Współpracownika, Profesora. zmarł 
po ciężkiej chorobie, z którą zmagał się 
przez ostatnie pół roku. Nie poddawał 
się, był pełen nadziei i do końca wierzył, 
że ją pokona. Pożegnaliśmy długoletnie-
go pracownika krośnieńskiego plastyka, 
z którym związany był od 1979 roku. Był 
wychowawcą pierwszego rocznika ucz-
niów szkoły. Prowadził zajęcia z rzeźby, 
snycerstwa, wyrobów unikatowych oraz 
sporadycznie z rysunku zawodowego 
i podstaw projektowania. Przez jego pra-
cownie przewinęło się ponad tysiąc ucz-
niów. Wszyscy oni czerpali i korzystali 
z wiedzy i umiejętności profesora. za-
wsze był przygotowany do zajęć, bardzo 
cierpliwie tłumaczył, pokazywał, po pro-
stu dobrze uczył. Chętnie uczestniczył 
wraz z młodzieżą w plenerach, wyciecz-
kach czy biwakach. 
Pożegnaliśmy artystę - rzeźbiarza, który 
swoją „przygodę” ze sztuką rozpoczął 
w PLSP w Jarosławiu i w krakowskiej 
ASP w pracowni prof. Mariana Koniecz-
nego oraz kontynuował przez całe życie. 
Jako artysta wypowiadał się nie tylko 
w rzeźbie, także w malarstwie i rysun-
ku. Głównym tematem jego twórczości 
jest człowiek i natura. Prace cechuje 
surowość i prostota. Nie ma w nich nie-
potrzebnej dekoracyjności, a jest bezpo-
średni, czytelny przekaz. Sam o tej twór-
czości mówił: „Wszystkie prace powsta-
ją z obserwacji otaczających mnie natury, 
środowiska i człowieka. Temat człowie-
ka interesował mnie zawsze. On stanowił 
w decydujący sposób o moim podejściu 
do natury. Aby zrozumieć człowieka 
i w sposób trafny pokazać jego wizeru-

POŻEGNANIE PROFESORA

nek, należy poznać jego wnętrze. Każda 
portretowana przeze mnie osoba posiada 
określone cechy charakteru. Tworząc, 
wykorzystuję różnorodne materiały, aby 
w bardziej sugestywny sposób określić 
ich charakter i osiągnąć pożądany wy-
raz”. 
Prace Bogdana Biernata były pokazy-
wane na kilkunastu wystawach indywi-
dualnych i kilkudziesięciu zbiorowych 
w kraju i za granicą. Wielokrotnie też 
były nagradzane.
Pożegnaliśmy Wspaniałego Kolegę, 
Kumpla, Przyjaciela. Człowieka, na któ-
rego zawsze można było liczyć, który 
umiał i co najważniejsze, chciał służyć 
radą i pomocą. Jego wyróżnikiem było 
specyficzne, wspaniałe poczucie humo-
ru. Wystarczyło czasami jedno słowo 
wypowiedziane przez Pana Bogdana, 
aby wszyscy byli weseli. Będziemy go 
też pamiętać jako towarzysza podczas 
wycieczek, kuligów, biwaków, biesiad 
koleżeńskich z nieodłącznym akordeo-
nem. Swoją grą i śpiewem umilał nam 
te spotkania. Pożegnaliśmy wspaniałego 
człowieka, który godnie przeszedł swoją 
doczesną drogę. Takiego będziemy Go 
pamiętać.

Zbigniew Gleń
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Nadmiar

Szukałem Cię
na ulicach Krosna

było mi już wszystko
jedno
Kim jesteś

Mogłeś
być każdym
i wszystkim

Dzisiaj byłeś chyba
tą bezsensowną ucieczką
przed resztką soboty

Najtrudniej znieść
własny

niczym nieuzasadniony

nadmiar

JANINA ATAMAN

Dom

dom mojego dziadka
w Krośnie na Kletówce
jeszcze stoi

przeżyje i mnie

pokój vis- á -vis
kapliczki Emaus pamięta
moje rozbiegane stopy

po moim odejściu
nikt już nie zamieszkał 
w domu dziadka

czy to ja pokochałam 
to miejsce aż tak
czy raczej ono mnie

LEON JÓzEF CHRAPKO

* * *

Ktoś powiedział –– życie to teatr
Sypią się na widownię ludzkie uczucia
Nędzarzy majątek
Tu nikt nie boi się drwiny
W tym teatrze brak już ciepła
Słowa bez znaczeń
Sufler na emeryturze
Jeszcze życie na proscenium
Gra ostatni rapsod
                              

KS. zBIGNIEW JAN CzUCHRA

Pani Wód Iwonickich

Madonno szeptów, westchnień i zdrowasiek,
zapachem jodeł otoczona
w pięknej kotlinie spiętej lasem,
gdzie wiatr dukielski rozpędzony kona.
Pani Wód Iwonickich,
słone zycie zdroje
przemień na słodkich wód radosne tonie.
Panno w blasku świec stojąca,
bądź pozdrowiona !
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Mam

Mam taką łąkę
gdzie nad kwiatami
motyl swych skrzydeł
witraże otwiera.

Mam takie okno
a gdy je otworzę
jabłoń zieloną gałęzią
się wdziera.

Mam także kota
kiedy go zawołam
pieściwie głowę
o mną dłoń ociera.

Mam też dłuta
i pędzle z farbami
na lekarstwo
gdy życie uwiera.

MAREK PETRYKOWSKI
 
czas wina
 
widzę przez skrzydło ważki
grona rozcięte błyskiem
świśniętego między liśćmi słońca
 
i przez moment
jak wiatr z miąższu słodkich kul 
wyciska deszcz
na krzywizny dachów
 
a może tylko nosy cumulusów
na krośnieńskim rynku
zwęszyły winnice Egeru
 
i przez sznurki ulic
popijają wino 
ze szklanych pucharów
 
in vino veritas
in aqua sanitas

DOROTA  JAWORSKA 

* * *

Uczynił Bóg
Góry
Swym boskim dłutem
By rzeki ściekały
Nie czyniąc powodzi

Uczynił Bóg
Twarze
Swym boskim dłutem
By łzy płynęły
Nie zatapiając serc

DAWIDA RYLL

W samotności

jeszcze nikt łzami
ognia nie rozpalił 

nikt nie upiecze chleba
w dymiącej ściółce żalu
 
nie wiem przy kim płonie
twoje ognisko

wiem
jak boli ciemność

KS. zBIGNIEW JAN CzUCHRA

Pani Wód Iwonickich

Madonno szeptów, westchnień i zdrowasiek,
zapachem jodeł otoczona
w pięknej kotlinie spiętej lasem,
gdzie wiatr dukielski rozpędzony kona.
Pani Wód Iwonickich,
słone zycie zdroje
przemień na słodkich wód radosne tonie.
Panno w blasku świec stojąca,
bądź pozdrowiona !
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1 września 1939 roku w godzinach po-
rannych samoloty niemieckiej Luftwaffe 
zbombardowały krośnieńskie lotnisko 
niszcząc większość samolotów RWD- 8, 
PWS 18 i 26.
Uszkodzone zostały hangary, pole star-
towe, część infrastruktury technicznej 
i wartownia.
8 września w godzinach wieczornych do 
miasta wtargnęła kolumna zmotoryzo-
wanego oddziału Wehrmachtu. Nazajutrz 
Niemcy całkowicie opanowali miasto 
rozpoczynając barbarzyńską okupację 
Krosna, która trwała do momentu wkro-
czenia wojsk Armii Czerwonej 8 wrześ-
nia 1944 roku.
II wojna światowa wywołana przez hit-
lerowców pociągnęła za sobą śmierć ok. 
55 mln ludności kuli ziemskiej, wśród 
nich liczną grupę krośnian poległych na 
polach bitewnych Europy i Afryki, w bi-
twach podziemia, cywilów, a zwłaszcza 
ludności wyznania mojżeszowego stano-
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Podziękowanie

Kompania Honorowa WP podczas uroczystości odsłonięcia pomnika.
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I sekretarz KW PZPR w Rzeszowie, Władysław Kruczek (trzeci z lewej)

Ze zbiorów Zbigniewa Więcka

Pomnik Ofiar Faszyzmu. (obecnie Plac Monte Cassino)

wiącej przed wojną ok. 20% mieszkań-
ców Krosna.
Czcząc pamięć poległych w walkach 
z faszyzmem niemieckim, krośnianie po-

stawili im pomnik, którego odsłonięcie 
nastąpiło 17 września 1966 roku. (w nu-
merze 109 pisaliśmy o jego budowie)

Zbigniew Więcek
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E Bieszczadzki artysta o rozlicznych zain-

teresowaniach tworzy już od ponad 40 
lat. Urodził się w 1941 r. we Lwowie. 
Od 1963 mieszka w Hoczwi, gdzie pro-
wadzi autorską galerię sztuki pełniąc rolę 
kustosza, konserwatora i przewodnika. 
Uprawia malarstwo, rzeźbę, grafikę, poe-
zję. zafascynowany Bieszczadami od 
początku swojego pobytu w nich. Swoje 
prace wystawiał na kilkudziesięciu wy-
stawach indywidualnych i zbiorowych 
w kraju i za granicą, od kilku lat m.in. 
na corocznej wystawie Bieszczadzkich 
Twórców Kultury w synagodze w Lesku. 
W wydanym ostatnio tomiku w jednym 
z wierszy pisze: Mam takie słowa o brza-
sku/co jak modlitwa są pierwsze/dodaję 
do nich śpiew ptaków/i z tego układam 
wiersze.
Wydawca: Podkarpacki Instytut Książki 
i Marketingu 2013

Uta Przyboś, córka Juliana, jest ma-
larką i poetką. Debiutowała wierszami 
w miesięczniku Odra; publikowała m. 
in. w Akcencie, Świętokrzyskim Kwar-
talniku Literackim, Toposie, Twórczości, 
Więzi. Migotania prezentowały jej twór-
czość w specjalnym plakacie poetyckim. 
W roku 2008 ukazał się pierwszy tom jej 
poezji - Nad wyraz, w 2010 wydała zbiór 
A tu tak, obecnie Stopień. Malarstwo 
– wyznaje – stara się wywołać uczucia 
przede wszystkim te najpełniejsze: rado-
ści i piękna. Jeśli takie doznanie zamie-
nić w odpowiednio ułożone słowa, może 
powstać poezja. Słowa są jak stopnie, ale 
większość prowadzi do następnych za-
mkniętych pomieszczeń. Tylko z wyso-
kości niektórych widać szerzej.
Oficyna Wydawnicza „STON 2” Kielce 
2012
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Autor ur. w 1959 r. w Jasionowie (pow. 
Brzozów). zajmuje się poezją, plastyką 
i dziennikarstwem. Poezją zadebiutował 
w radiu w 1982 roku. Wiersze ukazy-
wały się w almanach, prasie regionalnej 
i ogólnopolskiej. Tam też drukuje swoje 
artykuły głównie o kulturze i plastyce. 
W 1998 wydał tomik poezji „To ko-
cham”, w 2001 roku „Azaria”. 
W swojej poezji opisuje przebytą w życiu 
drogę, stara się wyłuskać to co najcen-
niejsze nanosząc na papier liczne reflek-
sje i pytania. z tego buduje wizję przemi-
jania, dodając sobie nadziei. W wierszu 
Po północy pisze: … do siebie/wyciąga-
my ręce/z drżeniem ust/mocno stęsknieni/
do siebie/odbieramy obrazy/z pamięci 
naszej/i wraca nadzieja.
Wydawnictwo Towarzystwa Słowa-
ków w Polsce Kraków 2013

opr. ab, WaT

„Pisanie moje to kawalątek ludzi i do-
mów, odrobina kolegów i ulic, kruszyn-
ki znajomych. Oddanie mojemu miastu 
tego, co od niego wziąłem. Rodzinności, 
przyjaźni, sympatii, może i zwykłej mi-
łości. To właśnie jestem winien Paniadze, 
Wisłokowi, kościołom: Chrystusa Króla, 
gimnazjalnemu i wojskowemu, piłkar-
skiej Resovii i bokserskiej Stali, profe-
sorkom i profesorom . (…) Powojenne 
wojewódzkie miasto Rzeszów zaczęło 
być i żyć w zupełnie innym świecie, ra-
dzić sobie zupełnie inaczej, budować 
sobie nową tożsamość, rysować ostrzej 
swój wizerunek w południowo-wschod-
niej Polsce i zachowywać się diametral-
nie inaczej” (fragment książki)
Wydawnictwo Towarzystwa Przyja-
ciół Rzeszowa, seria RESOVIANA 
2013
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BWA

Oto refleksje komisarza pleneru zamiast 
standardowego opisu wydarzeń:
„ Słodki jest czas poznania ludzi. Słodkie 
są pierwsze rozmowy, drżące są pierw-
sze wrażenia pośród nieznanych. Jesteś 
artystą, twój głos w malarstwie jest jed-
nym z ogromnego chóru opisującego 
świat w barwach. Pamiętasz to, czego 
cię nauczono przez tyle lat – czy to jest 
ci do czegokolwiek potrzebne. Pamiętaj, 
że każdy człowiek ma swoją opowieść. 
Twoja opowieść nie jest aż tak wyjątko-
wa. Uświadom sobie, że milion malarzy 
świata jest rodziną, gdzie ojcem i matką 
są talent i zrozumienie obrazów. Naj-
pierw to ty rozumiesz obraz, a dopiero 
potem widz. Człowiek z Lascaux z drże-
niem serca namazał kontury myśliwych 
i zwierząt nie przeczuwając XXI wieku. 
Wieku, który ani o milimetr nie zbli-
żył nas do właściwej natury człowieka. 

V Międzynarodowy Plener Malarski „Portret Krosna” 
Miasto Krosno 11 - 24 sierpnia 2013

Boję się, że jestem tyko ciałem, psychi-
ką i odruchami behawioralnymi. Kiedy 
mówię o duszy zapada bolesna cisza. 
Boimy się własnej duszy i mieszkającej 
w niej odwiecznej Prawdy. Kod gene-
tyczny w swojej najmniejszej cząstce 
nie da się porównać z osobistą świado-
mością istnienia. Każde tchnienie arty-
sty ujawnione w jego sztuce jest częścią 
składową wrażliwości rodzaju ludzkiego. 
Malarstwo naszej epoki jest śladem na-
szych pragnień na drodze do wieczności. 
Bo przez sztukę nasza wrażliwość jest 
wieczna „.
W plenerze udział brali artyści z Da-
nii, Rumunii, Czech, Słowenii, Węgier, 
Słowacji i Polski: Lise Tuxen, Gunhild 
Bloch, Rodica Balaj Tartan, Delia Van-
cea, Marie Plotena, Franc Golob, Igor 
Banfi, Istvan Burai, Vlado Bronisevsky, 
Grażyna Niezgoda, Anna Jańska-Ma-
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ciuch, Marian Szajda, Roman Raczek. 
Każdy z wymienionych przekaże do 
zbiorów Galerii BWA po jednym z obra-
zów wykonanych w czasie pleneru.
Równocześnie w pobliskim słowackim 
Stropkovie, w tamtejszym Muzeum uro-

czyście otwarto wystawę „ PORTRET 
KROSNA „ będącą kompilacją obrazów 
powstałych w kolejnych trzech edycjach 
krośnieńskich plenerów malarskich.

Marek Burdzy

Wystawa prezentująca twórczość arty-
stów romskich pochodzących z grupy 
zwanej Bergitka Roma. Członkowie tej 
grupy często traktowani są z dużym dy-
stansem, jednak to właśnie w tej grupie 
najwięcej jest dziś osób wykształconych. 
Ich rodzice swoje romskie pochodzenie 
niejednokrotnie odczuwali jako brzemię 
i niesprawiedliwość losu. Oni zaś z po-
chodzenia rodziców i swego uczynili 
źródło inspiracji. 
Małgorzata Mirga-Tas u. 1978 r. w za-
kopanem, Romka ze szczepu Bergitka. 
Wychowała się w osadzie cygańskiej 
w Czarnej Górze na Spiszu, gdzie do tej 
pory mieszka i tworzy. Po ukończeniu 
zakopiańskiego Liceum Plastycznego 
dostała się na wydział rzeźby krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie 
w 2004 r. uzyskała dyplom. Na uczelni 
odkryła technikę tworzenia rzeźb z tek-
tury, a także energię i inspirację płynącą 
z jej romskich korzeni. Jak sama przy-
znaje – rzeźba jest jej najbliższa, ale zaj-
muje się także ilustracją, projektowaniem 
strojów oraz biżuterii. 
Bogumiła Delimata ur. 1966 r. we 
Wrocławiu. Romka ze szczepu Bergitka, 
zamieszkała w Krakowie, obecnie więk-
szość czasu spędza w Hiszpanii, gdzie 
na obrzeżach Grenady doskonali się we 
flamenco. W Krakowie pracowała w za-

30 sierpnia – 20 września
ROMANI ART.  
Bogumiła Delimata, Małgorzata Mirga -Tas, Krzysztof Gil

kładach fotograficznych oraz w Muzeum 
Historii Fotografii. Ma za sobą także wy-
stęp w spektaklu „Katarzy” krakowskie-
go teatru Buckleina. W pracach malarki 
dominują ciepłe kolory odważnie zesta-
wiane z kontrastującymi, zimnymi bar-
wami. 
Krzysztof Gil ur. 1987 r. Rom ze szczepu 
Bergitka, wychowany w Nowym Targu. 
Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych 
w Krakowie, studiował na wydzia-
le grafiki krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Mimo młodego wieku, ma na 
swoim koncie spore sukcesy - był stypen-
dystą Fundacji „Porozumienie bez ba-
rier” i fundacji Guggenheima. W swoich 
pracach łączy różne techniki a inspiracje 
czerpie z najbliższego otoczenia wplata-
jąc elementy folkloru Romów.

Marek Burdzy

Babcia - Krzysztof Gil.
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MUZEUM PODKARPACKIE

CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA

Przez cały wrzesień w Centrum Dzie-
dzictwa Szkła zwiedzać można wystawę 
czasową zatytułowaną „90”. Ekspozy-
cja, zorganizowana w związku z 90-tymi 
urodzinami krośnieńskiego hutnictwa 
szkła, zaskakuje, czasami wręcz szoku-
je. Próżno szukać tu bowiem tego, co 
podpowiada logika, zgodnie z którą sce-
nariusz takiej wystawy, powinien być 
oparty o prezentacje kolekcji szkła po-
wstałych w poszczególnych leciach oraz 
sporej ilości archiwaliów, z fotografiami 
na czele. Nic z tych rzeczy! Ustąpiły one 
miejsca przestrzeni stanowiącej kolaż 
cyfrowych efektów, animacji, kilkuna-
stu rzeczywistych eksponatów, muzyki 
i wciągającej narracji. To niespotykane 
dotąd w polskim muzealnictwie połą-
czenie prowadzi widza w świat historii 
pokazany za pomocą 90 symbolicznych 
scen, które widzowie muszą sami zin-
terpretować. Awangardowa instalacja 
współgra z katalogiem o równie zaska-
kującej formie – komiksem autorstwa 
Krzysztofa Bryneckiego. Tu także hi-
storia krośnieńskiej huty przedstawio-

„90” – wystawa łamiąca schematy

na została na 90 scenach zaopatrzo-
nych w krótkie komentarze. Publikacja 
zdecydowanie bardziej przemawia do 
czytelników niż naszpikowane liczba-
mi i datami opracowania historyczne. 
Po 90 latach krośnieńskie hutnictwo do-
czekało się wreszcie działań, które pre-
zentują jego historię w sposób adekwat-
ny do tego, co od dawna charakteryzuje 
szkło z Krosna – najwyższej jakości, no-
woczesności, podążania z duchem czasu 
i chęcią łamania schematów. 

Dawid Iwaniec

W ramach programu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 2013 „Ko-
lekcje – priorytet 4 – Kolekcje muzeal-
ne” (zadanie „zakup kolekcji obrazów 
Stanisława Bergmana i Seweryna Biesz-
czada”) Muzeum zakupiło do swoich 
zbiorów kolekcję prac liczącą dziewięć 
obiektów, obrazy Stanisława Bergmana 

MUzEUM WzBOGACIŁO SWOJE zBIORY.
i Seweryna Bieszczada. zakupy zosta-
ły dofinansowane ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Łączna wartość muzealnych zakupów to 
124.440,00 zł. W skład kolekcji wchodzi 
siedem obrazów Stanisława Bergma-
na: „Portret zofii Lenik”, „Św. Teresa”, 
„Portret Włodzimierza Lenika”, „Portret 
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kobiety”, „Kobieta na tle ruin”, „Las”, 
„Szuwary” oraz dwa obrazy Seweryna 
Bieszczada: „Chata” i „Portret Kazimie-
ry Bochnak”. 
Muzeum od początku swej działalności, 
tj. od 1954 roku gromadzi dzieła sztu-
ki związane z artystami pochodzącymi 
z Krosna i regionu. Realizacja zadania 
(zakup kolekcji) jest wynikiem wielo-
letnich starań o pozyskanie obrazów 
do zbiorów muzeum, wcześniej znaj-
dujących się w depozycie placówki. 
Prace te uzupełniają w znaczący spo-
sób wystawę stałą „Galeria twórców 
krośnieńskich XIX i XX w.” oraz naj-
większą w polskich zbiorach muzeal-
nych kolekcję dzieł artystów: Stanisła-
wa Bergmana i Seweryna Bieszczada. 
zakup kolekcji prac rysunkowych i ma-
larskich ma ogromne znaczenie dla dzie-
dzictwa kulturowego regionu, jak i kraju. 
Kolekcja ta posiada szczególny charakter 
ze względu na wartość artystyczną po-
szczególnych dzieł sztuki. z pewnością 
zakupione do muzeum obiekty będą dla 
miłośników rysunku i malarstwa z prze-
łomu XIX i XX wieku, niezwykłą okazją 
do przypomnienia oraz bliższego po-
znania twórczości malarzy związanych 
z Krosnem. Osoby odwiedzające muze-
um będą mogły zapoznać się z sylwet-

Obraz Stanisława Bergmana „Portret Zofii Le-
nik” 1918 - 1919, tektura, olej

kami krośnieńskich artystów, prześledzić 
drogę ich twórczego rozwoju oraz zoba-
czyć nowo pozyskane do zbiorów Muze-
um Podkarpackiego w Krośnie prace.
zakupione dzieła sztuki można oglądać 
na wystawie stałej „Galeria twórców 
krośnieńskich XIX i XX w.” w Muzeum 
Podkarpackim w Krośnie.

Anna Guz

MUZEUM RZEMIOSŁA - Piwnica PodCieniami

Kamienica mieszcząca się przy ul. Pił-
sudskiego 19 w Krośnie, zwana po-
pularnie „Domem z zegarem”, została 
wzniesiona na przełomie XIX i XX w. 
Wybudowano ją dla krośnieńskiego ze-
garmistrza i jednego z  najznamienit-
szych obywateli Wolnego Królewskiego 

CzAS NA MUzEUM RzEMIOSŁA!

Miasta Krosna – Michała Mięsowicza. 
Od 1890 r. mieścił się w niej zakład ze-
garmistrzowski, a w latach 1901-1938 
budynek stał się siedzibą Pierwszej 
Krajowej Fabryki zegarów Wieżo-
wych Michała Mięsowicza w Krośnie. 
związane z budynkiem chlubne tradycje 
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krośnieńskiego rzemiosła stały się podsta-
wą do podjęcia starań o przeznaczenie go 
na obiekt muzealny. z propozycją utwo-
rzenia placówki muzealnej prezentującej 
rzemiosło terenów historycznej Galicji 
wystąpili: Starszy Cechu Józef Cisow-
ski z Krosna i Podstarszy Cechu Tadeusz 
Bochenek z Moderówki. Decyzja o prze-
kazaniu budynku na cele muzealne zosta-
ła podjęta przez Prezydenta Miasta Kros-
na inż. zbigniewa Piotrowskiego pismem 
z dnia 12 V 1981 r. Muzeum Rzemiosła 
w Krośnie zostało powołane zarządze-
niem Prezydenta Miasta Krosna 1 VII 
1989 r. Ekspozycja muzealna została 
udostępniona zwiedzającym 17 III 1990 r.  

Po 23 latach, w marcu 2013 r., Muzeum 
Rzemiosła przystąpiło do modernizacji 
ekspozycji stałej. Prace wykonane zosta-
ły dzięki dofinansowaniu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Gminy Krosno w ramach zadania: „Mo-
dernizacja ekspozycji stałej Muzeum 
Rzemiosła w Krośnie” realizowanego 
w ramach Programu „Dziedzictwo Kul-
turowe – priorytet 2 – Wspieranie działań 
muzealnych. 24 sierpnia 2013 r. zmoder-
nizowana ekspozycja Muzeum Rzemio-
sła w Krośnie została znów oddana zwie-
dzającym.

Bożena Paradysz

Nowa, autorska kolekcja szkła to efekt 
autorefleksji i kontemplacji artysty na 
temat świata i człowieka. Ludzie nie-
jednokrotnie muszą stawić czoła prob-
lemom w wielkim świecie niepokoju, 
niepewności i obaw. W pracach przed-
stawiona została magiczna postać ludzka 
ze swoim wachlarzem uczuć i doznań.  
Maciej Habrat ur. w 1971 r. w Krośnie. 
Ukończył Liceum Plastyczne w Miejscu 
Piastowym. Studiował na ASP we Wroc-
ławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła. Po 
studiach wrócił do Krosna. Współpraco-
wał z krośnieńskimi hutami szkła. Uczest-
niczył w wielu prestiżowych wystawach. 
Ma na swoim koncie kilka konkursów 
i nagród. Artysta ceni nade wszystko pre-
cyzję i profesjonalizm. Tworzy unikato-
we, zaskakujące, niekiedy awangardowe 
szkło. 
z żoną i dwiema córkami tworzą rodzin-
ny biznes - wspólne przedsięwzięcie. Sta-

22 sierpnia - 30 września
Wieża Farna
Anegdota o człowieku - wystawa szkła artystycznego 
Macieja Habrata

Maciej Habrat 
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ra się przekazać swoje pasje dzieciom, tak 
jak jemu przekazał miłość do szkła ojciec. 
Dzieli się z nimi zdobytą wiedzą i swoi-
mi doświadczeniami. Jego prace znajdują 

się w kolekcjach prywatnych w kraju i za 
granicą m.in. w Wielkiej Brytanii, Holan-
dii, Japonii, Norwegii, a także w zbiorach 
The Corning Museum of Glass (USA).

Piotr Burger ur. 1959 r. w Krośnie. 
Absolwent PLSP w Jarosławiu (1979). 
Inspirują go ślady pozostawione przez 
ludzi na ziemi – pomniki istnienia. Na-
leży do zPAP O/ Krakowski. Uczestnik 
wielu wystaw indywidualnych i zbioro-
wych w kraju i za granicą. III Nagroda 
za zestaw prac „bez tytułu”, X Biennale 
Plastyki Krośnieńskiej, BWA, Kros-
no (2008); Nagroda Fundacji Akapi, 7. 
MBATL „z krosna do Krosna”, Muzeum 
Rzemiosła w Krośnie (2012). Autor pub-
likacji Twarze ze wstępem prof. W. zina, 
zawierającej fotografie prac i wybór wier-
szy artysty (2008).

Mirosław Rymar ur.1957 r. w Kroś-
nie. Artysta grafik- projektant. Ukończył 
PLSP w Krośnie, specjalność snycerstwo 
(1995) oraz  UMK w Toruniu, Wydział 
Sztuk Pięknych, specjalność: Projektowa-
nie Graficzne (2001). Absolwent studiów 
podyplomowych na Wydziale Elektroniki 
i Informatyki PR (2003). Należy do zPAP 
O/ Rzeszowski. zajmuje się głównie pla-
katem o tematyce społecznej i politycz-
nej, projektowaniem graficznym. Uczest-
nik wystaw indywidualnych oraz biennale 
i triennale plakatu w Polsce i za granicą. 
Laureat kilku nagród i wyróżnień. Prace 
w zbiorach Muzeum Śląskiego, Asso-
ciation of Graphics  Designers 4th Block 
(Ukraina), CIOP PIB (Polska). 

30 sierpnia – 30 września
2 po 2
Piotr Burger, Mirosław Rymar (Muzeum Rzemiosła Krosno)
Frimmel Gyula, Horváth László (Göcseji Múzeum Zalaegerszeg)

Horvát László - mieszka i tworzy w za-
laegerszeg. Absolwent wyższych uczelni 
artystycznych. Od 1984 r. uczestnik licz-
nych wystaw indywidualnych w kraju 
i zbiorowych za granicą. Laureat wielu 
nagród. Jego prace znajdują się w ko-
lekcjach publicznych i prywatnych na 
Węgrzech oraz we Francji (ART MADI 
Collection), we Włoszech (MADI Collec-
tion w Mediolanie), w Słowenii (Galeria 
w Murskiej Sobocie), w Brazylii (Muze-
um MADI, Sobral).

Frimmel Gyula – artysta grafik. Ukoń-
czył Akademię Sztuk Pięknych w Bu-
dapeszcie (1982). Od 1991 r. pracuje 
jako nauczyciel i kierownik działu sztuki 
w liceum artystycznym w zalaegerszeg. 
Uczestnik wielu wystaw indywidual-
nych na Węgrzech – pierwsza z nich w 
zalaegerszeg (1983). Laureat licznych 
nagród. Tworzy głównie grafiki warszta-
towe, posługując się wieloma technikami.
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Y XIV KROŚNIEńSKI KONKURS LITERACKI
Krośnieńska Biblioteka Publiczna 
w Krośnie, Stowarzyszenie Miłośników 
ziemi Krośnieńskiej oraz Stowarzysze-
nie Bibliotekarzy Polskich (O/ Krosno) 
zapraszają do udziału w konkursie ucz-
niów gimnazjów i szkół średnich z woje-
wództw: podkarpackiego, małopolskiego, 
śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, 
świętokrzyskiego i lubelskiego). Orga-
nizatorzy nie ograniczają tematyki prac, 
sugerują jedynie możliwość sięgnięcia po 
tematykę krośnieńską. Każdy uczestnik 
powinien nadesłać prozę artystyczną lub 
zestaw do dwóch wierszy, które nie były 
publikowane w wydawnictwach zwar-

tych i czasopismach, nie były wcześniej 
nagradzane w innym konkursie i są pracą 
samodzielną. Prace w czterech egzem-
plarzach należy do 15 listopada 2013 r. 
dostarczyć lub nadesłać na adres: Kroś-
nieńska Biblioteka Publiczna ul. Wojska 
Polskiego 41, 38-400 Krosno z dopi-
skiem „Krośnieński Konkurs Literacki”. 
Podsumowanie konkursu odbędzie się 
19 grudnia 2013 r. o godz. 12 w Czytel-
ni Głównej. Regulamin konkursu i karta 
zgłoszenia na stronie: www.kbp.krosno.
pl . Informacje: Bogusława Bęben, tel. 13 
43 213 70 w. 26, e-mail: bbeben@kbp.
krosno.pl

ŚLADAMI TUWIMA I GAŁCzYńSKIEGO
W grudniu mija 60. rocznica śmierci Ju-
lina Tuwima i Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego. Temu między innymi 
ma służyć konkurs, zorganizowany przez 
krośnieński oddział Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich i Krośnieńską Bi-
bliotekę Publiczną przy wsparciu finan-
sowym Gminy Krosno „Śladami Tuwi-
ma i Gałczyńskiego”. Konkurs odbędzie 
się 24 października w Czytelni Głównej 
KBP z udziałem uczniów gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych z Krosna 
i powiatu krośnieńskiego. Czteroosobo-
we zespoły, mogą zgłaszać swój udział 4 
października 2013 na specjalnych kar-

tach zgłoszeń. Młodzież zaprezentuje się 
w trzech konkurencjach. W zadaniu pod 
hasłem „A ty mnie na wyspy szczęśliwe 
zawieź…” – świat oczami Gałczyńskiego 
– zespoły będą musiały przedstawić pre-
zentacją multimedialną o życiu i twórczo-
ści poety. W drugiej konkurencji Tuwim 
dzieciom – pokazane zostaną inscenizacje 
słowno-muzyczne oparte na fragmentach 
twórczości Tuwima, skierowane do dzieci 
w wieku 5-8 lat. Na koniec wszystkie ze-
społy będą musiały rozwiązać test wiedzy 
o życiu i twórczości poetów.
Szczegóły na www.kbp.krosno.pl
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