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Na okładce: Jadwiga Agopsowicz-Bienia, grafika, tech. linoryt barwny, Pracownia Grafiki 
Tradycyjnej RCKP, str. 2 - 1. Prezydent RP Bronisław Komorowski czyta fragment Zemsty 
na zamku Kamieniec w Odrzykoniu, 2. Katarzyna Miernik, solistka grupy Levi, laureata Grand 
Prix i nagrody publiczności X Galicja Blues Festival, 3. Wernisaż wystawy malarstwa Jadwigi 
Agopsowicz-Bieni w KBP, 4. Wernisaż wystawy malarstwa Niny Rostkowskiej (z prawej), 
obok Maria Jurkowska, dyr. BWA, 5. Taniec, Taniec, Taniec - wieczór taneczny Zespołu Tańca 
Współczesnego Strecz z RCKP      fot. W. Turek

Bronisława Betlej

PIEŚŃ JESIENNA

Jesteś –

kram młodości – pełna rozrzutności –

złotooka muzo z barwami jesieni –

brązowa jak serce z piernika –

słodka od nadmiaru westchnień

Jesteś różą purpurowe usta

spragnione blasku nienasycone

Jesteś tęsknotą – wzruszeniem –

spełnieniem radości obdarowania

Jesteś pamięcią dawnych marzeń –

ciepłych doznań – dosytem pragnień –

Jesteś lękiem gdy wichura nagła

zakręci zawiruje listnym opasaniem

Liściom podobna staję się bezradna –

z zimną przepowiednią przemijania…
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NIETYPOWE ŚWIĘTA OBCHODZONE 
W PAŹDZIERNIKU 2013

1 października 
 Światowy Dzień Ptaków 
 Międzynarodowy Dzień Muzyki
4 października
 Światowy Dzień Uśmiechu
 Światowy Dzień Zwierząt 
7 października 
 Światowy Dzień Habitatu 
9 października 
 Światowy Dzień Poczty  
 i Znaczka Pocztowego 
10 października
 Światowy Dzień Drzewa
11 października
 Dzień Wychodzenia z Szafy
12 października
 Dzień Bezpiecznego Komputera 
14 października 
 Światowy Dzień Normalizacji 
15 października 
 Międzynarodowy Dzień Kobiet  
 Wiejskich 
 Światowy Dzień Mycia Rąk 
18 października
 Światowy Dzień Menopauzy  
 i Andropauzy
20 października 
 Światowy Dzień Statystyki 
22 października 
 Światowy Dzień Jąkających się 
24 października
 Światowy Dzień Origami 
25 października
 Dzień Kundelka  
27 października
 Światowy Dzień Dziedzictwa  
 Audiowizualnego
30 października
 Dzień Spódnicy  
31 października
 Dzień Rozrzutności 
 Światowy Dzień Oszczędzania

W numerze:

3.  Witryna RCKP
 Wystawy
 X Galicja Blues Festival
 Nina. R. Sawicka
 artKino na studyjnej mapie Polski
	 Paweł	Jermak
 Jesienna Biesiada Poetycka
	 Wacław	Turek
8. Polecamy

9.  Rozmaitości
 Niecodzienna inauguracja
 XLII Warszawska Jesień Poezji
	 	 Wacław	Turek
 Pamiątkowa tablica
  Adam Krzanowski

12. Z pogranicza
 Międzynarodowe fotografowanie
 Krośnieńskie malarstwo na Słowacji
	 Wacław	Turek
 Spotkania Kobiet Pogranicza
  Katarzyna Hendzel

14. Przeczytane

20. Kolekcjonerstwo
 120 lat uzupełniającej szkoły…
	 	 Zbigniew	Więcek

22. Laureaci XIV Konkursu 
 Poetyckiego….

24. Podium

25. BWA
 Nina Rostkowska - malarstwo
  Marek Burdzy
26. CDS
 Krośnieńskie CDS najlepszym…
  Dawid Iwaniec
27. Muzeum Podkarpackie
 Urok dawnego miasta Krosna
  Anna Guz
28. Muzeum Rzemiosła
 Muzeum Rzemiosła w nowej szacie
 Druga słowacka odsłona 7. MBATL…
 Światło między literami
	 	 Iwona	Jurczyk
31.  KBP
 Przesłanie Zbigniewa Herberta…
	 	 Joanna	Łach
32.  Konkurs
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2 – 28 października
Zobaczyć więcej” – wystawa malarstwa, rysunku i grafiki 
Urszuli Janowskiej

Urszula Janowska ur. 1960 r. w Krośnie. 
Drogę artystyczną rozpoczęła w Pań-
stwowym Liceum Sztuk Plastycznych 
w Nowym Wiśniczu. Studiowała w In-
stytucie Wychowania Plastycznego 
WSP w Krakowie. Dyplom w pracow-
ni malarstwa pod kierunkiem profesor 
Grażyny Borowik. Obecnie jest nauczy-
cielem plastyki w Miejskim Zespole 
Szkół Nr 4 w Krośnie. Swoje prace wy-
stawiała w Galerii „Zejście” w Krako-
wie, w Iwoniczu Zdroju, wielokrotnie 
podczas Biennale Plastyki Krośnień-
skiej oraz w Krośnieńskiej Bibliotece 
Publicznej. Jej prace były sprzedawane 
podczas aukcji charytatywnych. Posia-
daczami jej prac są osoby w kraju i za 
granicą. Motto przewodnie artystki 
brzmi „Maluję, bo lubię, a świat ma tak 
wiele barw, że trudno oprzeć się pokusie 
utrwalania własnych przeżyć”.

Jerzy Bryła - sandomierzanin z urodze-
nia, jaślanin poprzez związki rodzinne, 
krośnianin z zamieszkania i pasji, oby-
watel świata, smakosz kultury i piękna. 
Zabiera nas w podróż po zapierających 
dech budowlach Gaudiego, po zaułkach 
Nowego Jorku, Lwowa i cygańskiej wio-
ski.
Fotografią interesuje się od wczesnej 
młodości. Pierwsze zdjęcia komercyjne 

wykonał aparatem średnioformatowym 
6x9cm marki Welta, na zlecenie właści-
ciela największego zakładu fotograficz-
nego w rodzinnym mieście, pod koniec 
lat 60. Pracował w laboratorium foto-
graficznym Zakładu Doświadczalnego 
Huty Stalowa Wola, gdzie wykonywał 
dokumentację maszyn budowlanych. 
Z Krosnem związany od 1974 roku, kie-
dy rozpoczął naukę w PSKOiB. W la-

7 października – 30 listopada
Fotografie - Jerzy Bryła
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tach 1977-1993 pracował w redakcji 
Tygodnika Regionalnego Podkarpacie 
w charakterze fotoreportera i redaktora 
technicznego. Jego zdjęcia  ukazywały 
się często w prasie lokalnej: Nowiny, 
A-Z, Prometej oraz ogólnopolskiej m.in. 
w Życiu Warszawy, Kulisach, Expressie 
Wieczornym, Rzeczpospolitej. Przez 
kilka lat współpracował z Krajową 
Agencją Wydawniczą Oddział w Rze-
szowie. Czarno-białe odbitki i negaty-
wy zgromadzone w jego domowym ar-
chiwum ilustrują przemiany zachodzące 
w Polsce w ciągu ostatnich czterdziestu 
lat. Od 1993 roku prowadzi Agencję 
Ogłoszeń i Reklamy „Podkarpacie”. 
Członek Fotoklubu Regionalnego Cen-
trum Kultur Pogranicza w Krośnie, 
uczestnik wystaw i międzynarodowych 
plenerów fotograficznych.

Maria Siuta Górecka ur. 1951 r. w Za-
górzu. Studia artystyczne na Wydzia-
le Rzeźby ASP w Krakowie. Dyplom 
w pracowni prof. Antoniego Hajdeckie-
go w 1975 roku. W latach 1976-1995 
pracowała jako nauczyciel akademicki 
w IWA UMCS w Lublinie, prowadząc 
pracownie w Zakładzie Rzeźby. W roku 
1995 podjęła pracę w Instytucie Wycho-
wania Plastycznego WSP w Rzeszowie. 
Obecnie jest profesorem zwyczajnym 
w Uniwersytecie Rzeszowskim na Wy-
dziale Sztuki, gdzie kieruje Zakładem 
Rzeźby. Zorganizowała ponad 30 wy-
staw indywidualnych m.in. Kielce, Lub-
lin, Białystok, Rzeszów, Przemyśl, Kra-
ków, Jasło, Dukla, Krosno, Majdanek; 
Balassadżamat/Węgry, Nysa, Koszyce/

Słowacja; Berlin, Inzlingen/ Niemcy. 
Brała udział w ponad 100 wystawach 
zbiorowych w kraju i za granicą. Lau-
reatka nagród w konkursach rzeźbiar-
skich na medal, pomnik. Prace artystki 
znajdują się w zbiorach prywatnych, ga-
leriach, muzeach polskich i zagranicz-
nych.

11 - 30 października 
„Interpretacje” - malarstwo, rysunek, rzeźba  
Marii Siuty Góreckiej i Stanisława Góreckiego  

fo
t.	
A.
	B
ry
ła
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Stanisław Górecki ur. 1948 roku w Wał-
brzychu. Studia na Wydziale Grafiki 
ASP w Krakowie w pracowniach prof. 
Włodzimierza Wejmana i prof. Witolda 
Chomicza. Dyplom w 1974 r. Ma w swo-
im dorobku około 50 wystaw indywidu-
alnych i udział w ponad 100 wystawach 
okręgowych, ogólnopolskich i między-
narodowych. Ważniejsze wystawy in-

dywidualne: Kłodzko (1975), Zamość 
(1978), Białystok (1979), Lublin (1980, 
1985, 1998), Rzeszów (1981, 1996), 
Sandomierz (1985), Przemyśl (1987, 
1997), Kielce (1998), Galeria Breilman 
Baden Baden (1981), Galeria Altes Rat-
haus - Inzlingen (1981- 83), wystawa 
towarzysząca III Europejskiemu Bien-
nale Grafiki w Baden Baden, Szkoła 
Muzyki i Plastyki - Berlin (1988), Nysa 
(1991), Muzeum w Majdanku (1991, 
1993) . Otrzymał wiele nagród i wyróż-
nień w konkursach międzynarodowych, 
ogólnopolskich i okręgowych. Prace 
w zbiorach muzeów i galerii w kraju 
i za granicą. Od 1995 r. profesor WSP 
w Rzeszowie w Instytucie Wychowania 
Plastycznego. Mieszka w Rzeszowie.

opr. ab

W dniach 11-14 września br. odbył się 
jubileuszowy X Galicja Blues Festival. 
Tradycyjnie otworzył go film z muzyką 
na żywo w wykonaniu Andrzeja Sera-
fina. Tym razem taper stworzył muzykę 
do filmu „Zmęczona śmierć” w reżyse-
rii Fritza Langa. Muzyk przeniósł nas 
dźwiękami swoich perkusjonaliów i syn-
tezatorów w magiczny świat niemieckie-
go ekspresjonizmu i przez chwilę można 
było zapomnieć, że mamy 2013 rok – 
okazało się bowiem, że nieme kino abso-
lutnie nie jest przeżytkiem!
Dwa kolejne dni festiwalowe stanęły pod 
znakiem przeglądu zespołów. W czwar-
tek zaprezentowały się zespoły Bluesfe-
rajna, Skazani, Black Dust i ciekawost-
ka festiwalu, czyli formacja A Gdzie To 
Dawniej Stroiło łącząca teksty ludowe 
Łemków z mistyczną muzyką wschodu 

i elementami bluesa. Przegląd zamknął 
spontaniczny występ Bobby’ego Ho-
udy i Roberta Lenerta prezentujących 
publiczności standardy w akustycznym 
wydaniu. W piątek posłuchać mogliśmy 
takich zespołów jak Levi, Sold My Soul, 
The Blue Blues Band, Śpiewak, Ścicho-
cki & Wilk czy Marek „Babcia” Dubelto-
wicz i Nowarzecz.

X GALICJA BLUES FESTIVAL
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Paleta przeróżnych gatunków muzycz-
nych, które pojawiły się w przeglądzie, 
przeplatanych w mniejszym lub więk-
szym stopniu elementami bluesa czy 
jazzu pokazała, jak mało ortodoksyjnym 
festiwalem jest Galicja, w czym widzę 
siłę tego festiwalu. Dowodzą tego rów-
nież zamykające dni konkursowe koncer-
ty. Blues Experience łączący wiele stylów 
i gatunków udowodnili, że im bardziej 
wychodzą poza ramy naszej klasyfikacji, 
tym bardziej elektryzują słuchaczy. Za 
to węgierski Mississippi Big Beat (czyli 
to, na co najbardziej czekałam) stworzył 
warunki idealne dla tych, którzy lubią po-
tańczyć. Zespół niesamowicie połączył 
świeże, bardzo industrialne podejście do 
bluesa (dobro, harmonijka + syntezato-
ry) z mistrzowskim wykonaniem i dał 
koncert, który długo jeszcze pozostanie 
w pamięci widzów, bo najprawdopodob-
niej w Polsce takich formacji (jeszcze) 
nie mamy.
Ostatni dzień festiwalu jak co roku otwo-
rzyła Pro Musica Grand Standard Orche-
stra, po której przyszedł czas na występ 
laureata przeglądu. Zarówno Grand Prix, 
jak i nagrodę publiczności zdobył kra-
kowski zespół Levi – młoda stażem for-
macja, która dała bardzo dobry, choć tro-
chę zachowawczy koncert. Brak solówek 
gitarowych, które pojawiają się w wielu 

innych kapelach, zapewnił „lewym” 
własne, odmienne brzmienie. Dużym 
atutem grupy była harmonijka Bartka 
Łuczyńskiego - jej ciekawa barwa i swo-
ista „mięsistość” połączone z ogromnym 
zapleczem technicznym.
Następny występ był synkretycznym 
widowiskiem z pogranicza koncertu 
i spektaklu. Los Agentos zainspirowa-
ni Tomem Waitsem postawili nacisk na 
samą formę koncertu, co wcale nie po-
skutkowało pominięciem muzycznej tre-
ści. Podkarpacka formacja wsparła swój 
występ muzycznie klarnetem Tomasza 
Chełpińskiego i saksofonem Wojciecha 
Kołka, co nadało wykonywanym utwo-
rom pożądne nowojorskie brzmienie. Ten 
moment festiwalu nie pozostawiał nic do 
życzenia zarówno ze strony muzycznej 
jak i ze strony szeroko pojętego „show” 
wspartego przez Antoniego Krupę w roli 
samotnego bywalca baru.
Jedną z zagranicznych gwiazd tego wie-
czoru był Eddie Martin – poprawny gi-
tarzysta, za to niesamowity harmonijkarz 
i wokalista. Szkoda tylko, że repertuar 
miał tak banalny, jakby dobierany tuż 
przed koncertem, a ociężała sekcja ryt-
miczna ciągnęła lidera w muzyczny dół. 
Na szczęście na scenie był również Jacek 
Prokopowicz, starający się spiąć w ca-
łość partie lidera, saksofonistki Patsy 

Gamble i polskich muzyków.
Galę zamknął bardzo udany 
koncert Danny’ego Bryanta, 
który zaprezentował głównie 
materiał ze swojej najnow-
szej płyty, ale także ukłonił 
się w stronę wielkiego Boba 
Dylana, przeplatając całość 
elementami muzyki poważ-
nej. Pomimo późnej godziny 
i potężnego natężenia dźwięku 
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w trakcie tego koncertu, był to ogromny 
popis wirtuoza i myślę, że nie zawiódł się 
żaden fan blues-rockowego gitarowego 
grania, a takich wielu przybyło do Kros-
na specjalnie na tę okazję.
Galicji jak zwykle towarzyszyły jam ses-
sions (wieczorne i popołudniowe) oraz 
„tajne koncerty” (Bobby Houda, Tran-
sodelic, Black Dust) w barze Monika. 
Szczególnie ciekawy był występ tria Gre-
la-Lenert-Serafin, którzy pozwolili sobie 
na bardzo dużo psychodelii, ambientu 
i jazzujących improwizacji w swoim gra-
niu, co rzeczywiście momentami wpro-
wadzało słuchaczy w głęboki trans.

Już po raz dziesiąty ogromnym atutem 
festiwalu było profesjonalne nagłośnie-
nie oraz ogólne zaplecze logistyczne 
imprezy, za co należą się podziękowa-
nia Robertowi Lenertowi i pracownikom 
Regionalnego Centrum Kultur Pograni-
cza w Krośnie. Z okazji urodzin Galicji 
życzę organizatorom, aby nie ustawali 
w swoich działaniach, by festiwal rósł 
w siłę i sławę wraz z kolejnymi latami, 
a od siebie dodam jeszcze, że już nie 
mogę się doczekać przyszłorocznej edy-
cji.

Nina R. Sawicka

W dniach 25 - 27 września krośnieńskie 
artKino gościło blisko 40 osób z całej 
Polski związanych z działalnością kino-
wą, na czele z dyrektorem Sieci Polskich 
Kin Studyjnych i Lokalnych - Andrze-
jem Goleniewskim. II Ogólnopolskie 
Spotkanie Sieci Kin Studyjnych i Lokal-
nych, bo taką oficjalną nazwę spotkanie 
nosiło, otworzył prezydent Krosna Piotr 
Przytocki. Prócz zaprezentowania naj-
ciekawszych filmowych tytułów, które 
będą niebawem wchodzić na ekrany 
polskich kin, służyło ono głównie omó-
wieniu bieżących problemów, które kina 
studyjne napotykają codziennie w swej 
działalności. A jest ich niemało. Panel 
dyskusyjny zorganizowany w Krośnie, 
z racji większych ram czasowych był 
swego rodzaju rozszerzeniem zagadnień 
poruszanych podczas krótkich spotkań 
w ramach Forów Wokół Kina. Dyskuto-
wano o funkcjonowaniu małych kin jed-
no i dwusalowych na rynku mnożących 
się multipleksów, formach rozwijania 
świadomości medialnej/filmowej wśród 
dzieci i młodzieży, o wartościach jakie 

niesie edukacja filmowa, a także o no-
wych sposobach promowania i wspie-
rania DKF-ów oraz możliwościach do-
stępu do wybranych kopii filmowych w 
ramach Sieci Polskich Kin Studyjnych.
Impreza miała również charakter inte-
gracyjny. Goście w wolnym czasie zwie-
dzili Centrum Dziedzictwa Szkła, kroś-
nieńskie muzea i Wieżę Farną. 
Dla widzów przygotowano bardzo inte-
resujący zestaw filmów studyjnych. Po 
długich rozmowach artKino uzyskało 
pozwolenie na przedpremierowy seans 
najnowszego dzieła Joanny Kos - Krau-
ze i Krzysztofa Krauzego „Papusza”, 
co było niemałym sukcesem. Oprócz 
„Papuszy” widzowie mogli obejrzeć 
jeszcze takie tytuły jak: „Odyseja filmo-
wa”, „Z miłości do…”, „Dzieci księdza”, 
„Życie rodzinne”. Dodatkową atrakcją 
była prezentacja przedwojennego filmu 
ukraińskiego „Szkurnik” z rewelacyjną 
muzyką na żywo w wykonaniu Marcina 
Pukaluka. Po prostu Kino na Krosno.

Paweł	Jermak

ARTKINO NA STUDYJNEJ MAPIE POLSKI
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Klub Literacki RCKP był 4 październi-
ka br. organizatorem Jesiennej Biesiady 
Poetyckiej. W programie imprezy zna-
lazł się występ wokalistów Studia Pio-
senki Swing, ogłoszono wyniki XIV 
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 
o „Lampę Ignacego Łukasiewicza”, od-
była się także promocja 13. Almanachu 
Poetyckiego „Pod powierzchnią kropli”. 
Gościem specjalnym spotkania był 
Adam Ziemianin - dziennikarz, poe-
ta, autor tekstów urodzony w Muszynie 
nad Popradem. Dotychczasowy dorobek 
poety to blisko 30 tomów wierszy, które 
rozeszły się w imponujących nakładach. 
Poeta należał do ZLP, obecnie jest człon-
kiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 
oraz Pen Clubu. W 1993 r. obchodził 

25- lecie pracy twórczej, i z tej okazji 
w Krakowskiej Filharmonii odbył się 
uroczysty koncert, w którym wystąpili 
przyjaciele śpiewający i recytujący jego 
wiersze. Adam Ziemianin odczytał na 
biesiadzie kilka swoich utworów.
Laureaci XIV Ogólnopolskiego Konkur-
su Poetyckiego o „Lampę Ignacego Łu-
kasiewicza” 2013 organizowanego przez 
RCKP w Krośnie: I nagroda Czesław 
Markiewicz z Zielonej Góry, II nagro-
da Ewa Włodarska z Krakowa, III na-
groda Wojciech Stańczak z Józefowa. 
Równorzędne wyróżnienia: Agnieszka 
Marek z Bielska-Białej, Marcin Szte-
lak z Wrocławia, Katarzyna Zychla 
z Żar.

Tekst i fot. W Turek

JESIENNA BIESIADA POETYCKA
P
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Y 19 października, 10.00, 14.00, 18.00
Turniej Tańca Towarzyskiego „O Puchar 
Prezydenta Miasta Krosna”
Hala sportowo-widowiskowa, ul. Bur-
saki 29

20 października, 18.00
Wieczór muzyki francuskiej – Agniesz-
ka Wiśniewska-Rak, sopran, Adam 
Eibin, organy
Kościół	w	Turaszówce	
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„Narodowe czytanie” to zainicjowana 
w 2012 roku przez prezydenta Bronisła-
wa Komorowskiego ogólnopolska akcja 
publicznego czytania największych pol-
skich dzieł literackich. 6 września 2013 
roku na zamku Kamieniec w Odrzyko-
niu prezydent przeczytał fragment „Ze-
msty” Aleksandra Fredry, inaugurując 
tegoroczne czytanie utworów naszego 
narodowego komediopisarza. Podczas 
spotkania z liczną grupą zaproszonych 
gości, w tym uczniów szkół, powiedział: 
„Literatura, każda która tworzy naszego 
ducha, nasze polskie pojęcia, poglądy, 

NIECODZIENNA INAUGURACJA
nasze polskie marzenia, nasze polskie 
fobie, nasze polskie wielkości jest spo-
iwem wspólnoty i myślę, że szczegól-
nie „Zemsta”, szczególnie to miejsce, 
podzielone w tej niezwykłej sztuce 
murem, który jednak runął, albo prze-
stał przynajmniej dzielić, jest czymś co 
nam wszystkim jest bardzo potrzebne, 
to źródło refleksji także w Polsce współ-
czesnej i Polsce następnych pokoleń. Jak 
ja słyszę Ja	z	nim	w	zgodzie	Mocium	Pa-
nie?	 Wprzódy	 słońce	 w	miejscu	 stanie,	
wprzódy	 w	morzu	 wyschnie	 woda	 nim	
tu	u	nas	będzie	zgoda.	I pomimo tego na 

26 października, 9.00 -17.00
27 października, 9.00 -15.00
Wystawa kanarków i ptaków egzotycz-
nych

27 października, 17.00
Zaduszki Muzyczne ze Studiem Piosen-
ki Swing i zespołem Groovinscy
W programie przeboje Anny Jantar i Ja-
rosława Kukulskiego.

2 listopada, 19.00
Jazz Zaduszki 
Iwo Dixie Jazz Band i Krzysztof Zajdel
Bar Monika, ul. Grodzka

11 listopada, 17.00
„Tu jest moja ojczyzna”
Wieczór pieśni i melodii patriotycznych 
z okazji 95. Rocznicy Odzyskania Nie-
podległości



10 CROSCENA

Od kilku lat Warszawskie Jesienie Poe-
zji dedykowane są wielkim polskim 
poetom, co stanowi okazję do sięgnię-
cia po trochę już zapomniane wiersze. 
W tym roku przypomniano Juliana Tu-
wima. Wiersze poety, podczas inaugu-
racji, prezentowali: Henryk Talar - aktor 
oraz Andrzej Ferenc - lektor i narrator. 
Tegoroczną Warszawską Jesień Poezji, 
która jest równocześnie międzynarodo-
wym festiwalem otworzył prezes ZG 
ZLP Marek Wawrzkiewicz. Odbyła się 
w dniach 9 - 13 października br. i zgro-
madziła 96 poetów z kraju i zagranicy. 
Gościem honorowym w tym roku była 
poezja duńska. Na program imprezy 
złożyły się m.in. wieczory i lekcje poe-
tyckie w szkołach warszawskich, kon-
kurs jednego wiersza. Zorganizowano 
również dzień młodej poezji, wieczór 
debiutujących w imprezie, a w pałacu 
w Radziejowicach wysłuchano recitalu 
duńskiej pianistki Christiny Bjorkoe. 
Uczestnicy imprezy otrzymali Antolo-

XLII Warszawska Jesień Poezji

Na	zdj.	Delegacja	uczestników	WJP	złożyła	wie-
niec	na	grobie	Juliana	Tuwima

PAMIĄTKOWA TABLICA

końcu jest to niezwykłe przesłanie i do 
dzisiaj aktualne i dzisiaj nam potrzebne: 
tak,	jest	zgoda,	a	Bóg	wtedy	rękę	poda. 
I niech tak będzie tu w Odrzykoniu 
i niech tak będzie w całej Polsce”. Pod-
kreślił również jak ważne jest spotkanie 
na zamku w Odrzykoniu, którego histo-
ria zainspirowała Fredrę do napisania 

„Zemsty”, co przyczyniło się do Dnia 
Narodowego Czytania dzieł Fredry. 
Prezydent obejrzał spektakl Teatru Bez 
Rzędów, były to „Obrachunki fredrow-
skie” na podstawie kilku utworów hra-
biego Aleksandra Fredry. 

 Tekst i fot. W. Turek

gię XLII Warszawskiej Jesieni Poezji …
jakie	twoje	imię?
Przedstawicielami rzeszowskiego od-
działu Związku Literatów Polskich byli: 
Radovan Brenkus, Adam Decowski, 
Marta Pelinko, Halina Kurek, Jan Tulik 
oraz niżej podpisany. 

W. Turek 

W latach 1907-1936 funkcjonowało 
w Krośnie Miejskie Prywatne Semina-
rium Żeńskie im. św. Jadwigi. Gmina 
Krosno przeznaczyła na cele szkolne te-
goż seminarium pomieszczenia w pałacu 
biskupim. Rada Miejska od roku szkol-

nego 1930/1931 postanowiła przejąć se-
minarium na własność. W tym celu 21 
maja 1930 roku odbyło się posiedzenie 
Rady Miejskiej, na którym dokonano 
aktu przyjęcia seminarium oraz uchwalo-
no statut szkoły. Seminarium funkcjono-
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wało do 1936 roku, a następnie powołano 
na jego miejsce Prywatne Miejskie Gim-
nazjum Koedukacyjne imienia Pawła 
z Krosna. 
W seminariach nauczycielskich dużą 
wagę przywiązywano do pracy wycho-
wawczej, były one, zarówno żeńskie jak 
i męskie, poddawane wpływom wycho-
wania endeckiego, a po 1926 roku sana-
cyjnego (państwowego). W seminarium 
dobrze pracowało harcerstwo oraz samo-
rząd szkolny. 
W 1934 roku miało miejsce bardzo istot-
ne wydarzenie w dziejach szkoły. Odby-
ła się podniosła uroczystość odsłonięcia 
Tablicy pamiątkowej ku czci „Pierwsze-
go Marszałka Polski Józefa Piłsudskie-
go”, na którą to uroczystość przybyli 
przedstawiciele wszystkich miejscowych 
władz, szkół i organizacji ze starostą 
K. Stępniem na czele. Po słowie wstęp-
nym, które wygłosił dyrektor zakładu 
Adam Barycz, burmistrz miasta Krosna 
Jędrzej Krukierek dokonał odsłonięcia 
tablicy, po czym odbył się uroczysty 
poranek w wykonaniu uczennic semina-
rium. Tablica pamiątkowa była dziełem 
nauczyciela seminarium Mieczysława 
Burki. Ufundowano ją z okazji imienin 
Marszałka i umieszczono prawdopodob-
nie wewnątrz budynku pałacu biskupiego 
- siedzibie szkoły. 
Hipotetycznie przypuszczać należy, iż 
w 1939 r. tablica została zniszczona 
przez Niemców.
Redakcja „Crosceny” zwraca się z nastę-
pującymi pytaniami do czytelników: 
1. Gdzie, w którym miejscu w pałacu 
biskupim (a może w innym budynku 
w Krośnie) odsłonięto tą tablicę ? 
2. Kto zdjął lub być może zniszczył tabli-
cę (przypuszczalnie okupant niemiecki), 
jakie są dalsze jej losy?. 

3. Serdecznie prosimy o udzielenie po-
mocy w wyjaśnieniu losów tablicy pa-
miątkowej. 
Może po latach, znajdzie się życzliwa 
osoba lub instytucja i sfinansuje rekon-
strukcję tablicy oraz umieszczenie jej na 
fasadzie wewnętrznej budynku Muzeum 
Podkarpackiego w Krośnie. 
Informacja o przebiegu powyższej uro-
czystości w Krośnie zawarta była w cza-
sopiśmie „Polska Niepodległa” 1934 nr 
30, s. 11, znajdującym się w zasobach 
archiwalnych Biblioteki Jagiellońskiej. 

opr. Adam Krzanowski
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Fotoklub BRADAF z Bardejova był or-
ganizatorem pleneru fotograficznego 
w dniach 30 sierpnia – 1 września br. 
Tym razem miejscem fotografowania był 
Lwów. Miasto wieloetniczne, stanowiące 
główny ośrodek nauki i kultury polskiej 
na Ukrainie. Dla nas, polskich fotogra-
fów niezwykły był pobyt na Cmentarzu 
Łyczakowskim, najstarszej zabytkowej 
nekropolii miasta, jednej z najstarszych 
w Europie, miejsca pochówku zasłu-
żonych dla Polski i Ukrainy ludzi kul-
tury, nauki i polityki. Na cmentarzu 
znajduje się wiele zabytkowych nagrob-
ków o ogromnej wartości artystycznej, 
przedstawiających alegoryczne postacie 
i wizerunki zmarłych, a także liczne 
kaplice, kolumny i obeliski, w różnych 
stylach. Wielkie wrażenie na „plene-
rowiczach” zrobiła wizyta u Wasilija 
Pylypiuka - światowej sławy mistrza 
fotografii artystycznej. W Ukraińskiej 
Akademii Drukarstwa stworzył własną 
szkołę fotografii. W styczniu 1999 r. za-
łożył pierwszą na Ukrainie galerię zdjęć.
Kolejnym interesującym miejscem 
spotkania fotografów z Polski, Rumu-
nii, Słowacji i Ukrainy była Rejdova 

– wieś na Słowacji położona w kraju 
koszyckim w powiecie Rożniawa. Or-
ganizatorem pleneru był dom kultury 
w Koszycach. Oprócz fotografowania 
rękodzielników i pobytu w wiosce rom-
skiej, niewątpliwą atrakcją było zwie-
dzanie Jaskini Lodowej znajdującej się 
w Krasie Spisko-Gemerskim, obecnie 
na terenie rezerwatu przyrody „Stra-
tená” w Parku Narodowym Słowacki 
Raj. Stanowi część ogromnego systemu 
Jaskini Strateńskiej, który z długością 
blisko 23 tysięcy metrów jest najdłuż-
szym systemem jaskiniowym Słowacji. 
Średnioroczna temperatura powietrza 
w jaskini utrzymuje się w granicach 
–3,8 do +0,5 °C. Zalodzenie tworzące 
się od około 250.000 lat ma postać litego 
lodu, lodowych stalagmitów, nacieków, 
lodospadów itp. Największy stalagmit 
(lodowy słup) ma wysokość 9 m.
Międzynarodowe plenery fotograficzne, 
w których biorą udział członkowie Foto-
klubu RCKP organizowane są w ramach 
przygranicznej wymiany kulturalnej 
i stanowią jedną z licznych form współ-
pracy.

tekst i fot. W. Turek

MIĘDZYNARODOWE FOTOGRAFOWANIE
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W dniach 20 - 22 września 2013 roku 
w trzech miastach tworzących Podkar-

packie Trójmiasto – w Sanoku, Jaśle, 
Krośnie, a następnie w dniach 27 - 29 
września 2013 r. na terenie Słowacji, 
w Świdniku, odbyły się Spotkania Ko-
biet Pogranicza „Natchnienia - Inspira-
cje – Kreacje”. 
Po tą nazwą kryje się cykl działań i wy-
staw interaktywnych promujących ko-
biety pogranicza polsko-słowackiego re-
alizowany w ramach Projektu Spotkania 
Kobiet Pogranicza „Natchnienia – Inspi-
racje – Kreacje” współfinansowanego 
przez Unię Europejską z Europejskiego 

6 września br. w Galerii HOS w Bar-
dejovie odbył się wernisaż malarstwa 
Magdaleny Wyżykowskiej-Figury i Je-
rzego Figury. Artystów łączy nie tylko 
wspólne życie, ale i pasja twórcza. Ich 
obrazy powstają w zaciszu domowej 
pracowni, na plenerach i sympozjach.
Swoją pierwszą wystawę zdecydowa-
li się zorganizować właśnie w Barde-
jovie, gdzie Magdalena miała w 2009 
roku indywidualną ekspozycję w ramach 
współpracy kulturalnej RCKP w Krośnie 
i miejscowego domu kultury. Obecną 
wystawę przygotowała komisarz Emilia 
Morawcowa, a dyrektor HOS Juraj Boch-
nia „poetycko” poprowadził wernisaż. 
Na wyjątkowy nastrój miała także 
wpływ oprawa muzyczna. Wernisaż 
zgromadził wielu miłośników malar-
stwa ze Słowacji i Polski. Wyekspono-
wano w dwóch dużych salach wystawo-
wych ponad 50 obrazów, w tym Mag-
daleny; cykle „Życie Kobiety” i „Anio-
ły” oraz cykl abstrakcji na aksamitach 
i płótnach w technice olejnej Natomiast 
Jerzego; kompozycje abstrakcyjne, pej-
zaże, architektura zabytkowa Bieszcza-

dów i miast pogranicza w technice olej-
nej. Wydarzenie to odnotowały miejsco-
we media podkreślając wysoki poziom 
prezentowanych prac.

W. Turek

KROŚNIEŃSKIE MALARSTWO NA SŁOWACJI
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E 51. tomik poezji mojej mamy „Na harfie 

wzruszeń” stanowi kompilację wybra-
nych z ponad 3 tysięcy utworów z po-
przednio wydanych tomików poezji. 
Wiersze oscylują wokół zróżnicowanej 
tematyki związanej z życiem i doświad-
czeniem autorki, postrzeganiem świata, 
ludzi, zjawisk, filozoficznymi dywaga-
cjami nad rzeczywistością. Na szcze-
gólne uznanie zasługuje fakt, iż mama 
mimo zaawansowanego wieku tworzy 
nadal z ogromną pasją penetrując mean-
dry ciągle zaskakującej rzeczywistości. 
Jest nadzwyczajną i fascynującą Osobą. 
Podziwiam ją za niezwykłość, konse-
kwencję i upór w działaniu, za pasję 
i odkrywanie wszystkiego, co pozor-
nie wydaje się proste, a jest zazwyczaj 
skomplikowane - pisze we wstępie El-
żbieta Magdalena Betlej.
Drukarnia	KWADRAT,	Nowy	Sącz,	2013

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
z budżetu państwa w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Rzeczpo-
spolita Polska – Republika Słowacka 
2007-2013. W spotkaniach wzięło udział 
osiemnaście kobiet z Polski i dwanaście 
ze Słowacji. Panie zaprezentowały swo-
ją twórczość, pokazywały jak powstają 
ich dzieła - od układania stroju na ma-
nekinie, poprzez fotograficzne atelier, po 
przygodę z grafiką komputerową. Fun-
damentalnym przesłaniem projektu wy-
daje się być zdefiniowanie udziału kobie-
ty we współczesnym życiu społecznym, 
już nie jako osoby towarzyszącej czy 
„ozdobnika”, ale pełnoprawnego twórcy 
i współtwórcy na wszystkich płaszczy-
znach. W tym przypadku możemy mó-
wić o sztuce i życiu kulturalnym pogra-
nicza. 

Pogranicze polsko-słowackie jest specy-
ficznym rejonem na kulturalnej mapie 
obu krajów. Niezwykłe bogactwo arty-
styczne tego miejsca, gdzie w sposób 
naturalny przenikają się kultury obu 
narodów, ma odzwierciedlenie w twór-
czości artystek po obu stronach granicy. 
Niestety w przeciwieństwie do bogactwa 
artystycznego regionu, kobiety związane 
ze sztuką borykają się z wieloma proble-
mami, od braku pracy po brak środków 
na rozwój artystyczny. 
Projekt miał na celu promocję artystek, 
ich pracy i jej efektów w postaci wystaw, 
także podnoszenie kompetencji, zdoby-
wanie wiedzy i aktywizację społeczno 
- zawodową kobiet działających w sferze 
kultury na obszarze pogranicza polsko - 
słowackiego.

Katarzyna Hendzel
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fot. W. Turek





SPOTKANIA KOBIET POGRANICZA 
fot. P. Matelowski
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Autorka urodziła w Krośnie, mieszka 
w Rzeszowie. Najnowszy zbiór wierszy 
jest jej piątą książką poetycką. Wcześniej 
opublikowała: Zwodzony most (1989), 
Rozmowy z mistrzem (1990), Odcie-
nie	 szarości (2002) i Jesteśmy	 igraszką 
(2007). Poetka w tomiku Czysta kart-
ka mówi o zmaganiu się z tworzywem 
poetyckiego słowa, ale też przekazuje 
czytelnikowi swoje prywatne przeżycia. 
Lektura tych wierszy zmusza do głębo-
kich refleksji nad kondycją współczesne-
go człowieka uwikłanego w codzienne 
problemy, nad zbliżającą się starością 
i okrucieństwem przemijania. Autorka 
mówi prostym językiem, nie żongluje 
poetyckimi fajerwerkami, więc wiersze 
wychodzące spod jej pióra są bardzo ko-
munikatywne, co jest niewątpliwie zaletą 
tej poezji.
Wydawnictwo	Abilion,	Rzeszów,	2013

Mieczysław Arkadiusz Łyp jest absol-
wentem WSP w Rzeszowie i Studium 
Podyplomowego Psychologii Wojskowej 
w Warszawie. W 1990 r. przy Wojskowej 
Pracowni Psychologicznej w Rzeszowie 
utworzył Wojskową Galerię Malarstwa, 
która upowszechniała wśród munduro-
wych i pracowników cywilnych kulturę 
i sztukę Podkarpacia. Członek Oddzia-
łu Związku Literatów Polskich w Rze-
szowie. Posiada tytuł artysty fotografa. 
W jego ostatnim tomiku możemy przejść 
przez zapomniane ogrody, zatrzymać się 
przy osamotnionych kapliczkach, wspo-
mnieć opustoszałe wsie. Wychodzi rów-
nież poza granice kraju, można go odna-
leźć w Pompejach, wśród ulic Werony, 
Stambułu czy Wenecji. W jego poezji 
słuchać nutę tęsknoty za przemijającym 
pięknem. 
RS Druk Drukarnia Wydawnictwo Rze-
szów,	2013
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Szkoła	tkacka	–	lata	okupacji.	W	roku	1940	Niemcy	dali	zgodę	na	uruchomienie	szkoły	w	zakresie	pod-
stawowych	czynności	rzemiosła	tkackiego	„Handwerkschule”.	Od	1941	„Öffentliche	gewerbliche	und	
kreisberufssschule”,	zajęcia	odbywały	się	również	w	internacie	tejże	szkoły.

120 LAT UZUPEŁNIAJĄCEJ SZKOŁY PRZEMYSŁOWEJ 
W KROŚNIE

Po	prawej	stronie	widokówki	byłe	kolegium	jezuickie,	w	1893	roku	szkoła	męska	6-klasowa.	Po	lewej	stro-
nie	szkoła	tkacka.	W	obu	budynkach	odbywały	się	zajęcia	lekcyjne	uzupełniającej	szkoły	przemysłowej.
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Budynek	klasztoru	Sióstr	Klawerianek,	tu	mieściły	się	warsztaty	odzieżowe	szkoły	–	oddziały	krawieckie.

Uzupełniająca szkoła przemysłowa 
w Krośnie powstała w 1892 roku. 22 paź-
dziernika rada miejska uchwaliła założe-
nie szkoły, deklarując bezpłatnie lokal, 
oświetlenie, usługi itp. Wydział Krajowy 
we Lwowie zatwierdził akt założenia 
szkoły, projekt statutu, planu nauki i preli-
minarz 23 grudnia 1892 roku. Organizację 
nowej placówki powierzono kierowniko-
wi szkoły męskiej – Tadeuszowi Kotuli. 
Sale lekcyjne wynajęto w sześcioklaso-
wej szkole męskiej. Naukę rozpoczęto 15 
stycznia 1894 roku. Zajęcia prowadzone 
były w godzinach wieczornych.
Awans do poziomu szkoły średniej (tech-
nikum) placówka uzyskała w roku 1963, 
otrzymując równocześnie nowy budynek 
przy obecnej ulicy Tysiąclecia. W 2002 
roku szkole nadano nazwę Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisła-
wa Staszica w Krośnie. Wśród krośnian 
utrwaliła się nazwa Mechanik.

Zbigniew	Więcek

Bursa, ul. Olejarska 5, obecnie ul. ks. Szpetnara. 
W	latach	1947	–	1963	główna	siedziba	szkoły.

Ze	zbiorów
	Zbigniew

a	W
ięcka
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CZESŁAW MARKIEWICZ I nagroda

Tak czy owak

Dożywamy w lesie. Dzwony spod horyzontu wabią ptaki do wież albo
na msze. Sarny pod ambonami zagadane na śmierć. Ułożyliśmy się
z dzikami że już nie będziemy się zjadać nawzajem. Żyjemy nadzieja
że tryśnie źródło. Zabije serce. Pocieknie ślina. Coś nam wysycha. Coś
nam gnije. Wierzymy aż z krzyża wypadają gwoździe. Inni zazdroszczą
nam świętych memów przy paśnikach. Uciekamy od świata bez horyzontu
szczelnie zamurowanego żelbetonowymi ołtarzami. Wycięliśmy
najtwardsze drzewa. Z wiązami i dębami na przecinkach. Żeby więcej
zobaczyć bez konieczności wstawania z klęczek. Tylko

prawdziwi wierni zostawiają ślady albo przykrywają się ziemią.
Nie modlimy się o godziwe życie lecz o sensowną śmierć (…)

EWA WŁODARSKA II nagroda

Lizbona miasto otwarte

Może	nie	dziś,	nie	jutro,	ale	wkrótce	–	i	to	na	całe	życie.
z filmu Casablanca

Liść widziany pod słońce przypomina skrzypce,
lśnią struny. Graj, dziewczyno, graj fado, zaiste,
oprócz bólu nic nie jest tu bliskie. Czereśnie
owocują już w tobie, pełna jesteś pestek,

cierni opinających kruche ciało – obce.
Nad Tagiem pogłos dzwonów, chłodny lipiec, szkli się
miasto. Widok za szybą – sen? jawa? – o świcie
dworzec, okno pociągu, w którym właśnie stoję.

Wkrótce pył zatrze ślady, rozproszy odłamki;
nie usłyszę, gdy powiesz: Naucz	się	nie	tracić…
Zostaną głuche trele, świst, co tnie powietrze.
Błysk flesza, trzask migawki. Kilka klatek w sepii.

LAUREACI XIV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  
POETYCKIEGO O „LAMPĘ IGNACEGO ŁUKASIEWICZA”
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WOJCIECH STAŃCZAK III nagroda

burza

wiatr w nocy co napsocił!
napsuł olch wyniosłych
nad pułap (dba o sosny
jak o kołki w płocie

starzy gospodarze)
a siostra brzoza
ściął ją serią kozak
biegła z bandażem

siostra od leśnych
kozak od Własowa
bandaż z pościeli

refren do pieśni
dzięcioł w drewnie kował
niósł w niebo bielik

AGNIESZKA MAREK wyróżnienie

Koniec lata

Wrzesień dogasa fioletem, przesuszona trawą. Zaczynam
gromadzić drewno, szukam nagrzanych miejsc na ścianach.
Zanim nadejdą przymrozki, ze strychu przyniosę to, co rok temu sparzyło
listonosza i skrzynkę pocztową. Ludzie jeszcze długo pieścili ten skandal.

Listy z ciepłych krajów pachną oliwkami, trochę cytryną. Brakuje w nich
woni twojej wody kolońskiej i tym rozdrapuję częściowo zabliźnione
rany. Przecież czuję ją tylko podczas zbyt krótkich spotkań, o które gramy
z losem znaczonymi wierszami. Czas teraźniejszy powinnam zastąpić

przeszłym. Przyzwyczajać się do zimy, pustego ekranu, nieodebranych 
połączeń. Poproś, bym przestała spacerować po moim dworcu. Nikomu
nie są potrzebne kobiety, które wdychają zapach lokomotyw, całują peron.

Teraz trzeba wrócić do domu, spalić zeschnięte wrzosy, czuwające w wazonach
ze słoweńskiej porcelany. Uśpić wciąż świeżą nadzieję na ciąg dalszy.
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Bardzo dobrze nowy rok szkolny roz-
poczęli uczniowie Liceum Plastycznego 
w Krośnie. W dniach 15 - 29 września 
br. odbył się XXI Ogólnopolski Plener 
Rysunkowo-Malarski im. Krystyny 
Drążkiewicz dla najzdolniejszych ucz-
niów najstarszych klas liceów plastycz-
nych.

Sukces Dawida Królickiego

Plener odbywał się w uroczej wielkopol-
skiej miejscowości Kazimierz Biskupi. 
Uczestniczyło w nim 57 uczniów liceów 
plastycznych. Wśród nich był reprezen-
tant Liceum Plastycznego w Krośnie 
Dawid Królicki - uczeń klasy IV. Dawid 
świetnie zaprezentował się podczas ple-
neru. Prace jego bardzo wysoko ocenili 

wykładowcy Uniwer-
sytetu Artystycznego 
w Poznaniu. Dawid 
otrzymał wyróżnie-
nie. Zapraszam do 
obejrzenia prac Da-
wida powstałych pod-
czas pleneru, prezen-
towanych w szkolnej 
galerii „TAK” do koń-
ca listopada br.

Zbigniew	Gleń

Pracujący pod opieką Regionalnego 
Centrum Kultur Pogranicza Zespół 
Śpiewaczy Kamratki został wyróżnio-
ny na III Głogowskim Przeglądzie Ka-
pel i Śpiewaków Ludowych w ramach 
projektu WYKOPKI 2013 (22 września) 
- promocja produktów regionalnych i lo-
kalnych, potraw, rękodzieła artystycz-
nego oraz muzyki ludowej w Zabajce. 
Zespół od 46 lat upowszechnia i kulty-
wuje muzykę ludową. W repertuarze ma 
głównie pieśni ludowe z regionu kroś-
nieńskiego. Śpiewa w nim aktualnie 16 
osób. Od 2010 kierownikiem artystycz-
nym jest Janusz Janas. Zespół wystę-
puje na różnych imprezach. W swoim 
dorobku ma nagrane dwie kasety: „Od 

Wyróżnienie dla Kamratek

wioseczki do wioseczki” i „Zaszumiały 
góry” oraz płytę.
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BWA

Niny obrazy ewoluowały w ostatnim 
czasie. Kompozycje w większości osnu-
te na kanwie motywów geometrycznych 
w jakimś stopniu związane z pejzażem 
lub martwą naturą. Odczytanie płócien 
z minionych lat to karkołomne zada-
nie. Co się takiego stało? Skąd biorą się 
zmiany tzw. poetyki malarskiej? Farby 
Niny zmieniać się zaczęły w żywe, pul-
sujące kolory. Uwolniły zaklęte w sobie 
wibracje zmierzając do rozedrganego 
„continuum”. Malarka nie boi się rado-
ści, która ją ogarnia. Zachęca każdego 
do pozbycia się nieufności. Idzie nawet 
o krok dalej – zaleca miłość do bliskich 
i do obcych jako swoiste lekarstwo ma 
bóle współczesności. Obrazy Niny – nie 
tylko apoteoza nieskrępowanej swobody 
lecz zaczyn prawdziwie malarskiej opo-
wieści. Ta „literatura koloru” jako nowa 
biblia trafnie definiuje laboratoryjną 
dokładność i trafność użytych farb, ich 
splotu osnowy myśli i wątku kolorów. 
Stąd rodzi się nowa Nina i nowe obra-
zy. Nowe, które wyznaczają odwieczną 

27 września – 18 października
Nina Rostkowska – malarstwo

Wernisaż	wystawy	w	BWA,		fot.	W.	Turek

prawidłowość powracającej fali. Nowe, 
które pragnie lepszego, nowe – będące 
odnalezionym wspomnieniem promieni 
słońca, zapachu chabrów w złotym zbo-
żu, maków na wilgotnej łące, szczebio-
czącego skowronka na nieboskłonie. 
Nina Rostkowska ukończyła Instytut 
Wychowania Artystycznego na UMCS 
w Lublinie. Dyplom w pracowni profe-
sora Mariana Stelmasika. Uprawia ma-
larstwo olejne, akrylowe, akwarelowe 
oraz grafikę i rysunek. Jest autorką sze-
regu opracowań plastycznych książek, 
ilustracji oraz materiałów informacyj-
no-reklamowych. Swoje prace prezento-
wała na kilkudziesięciu wystawach in-
dywidualnych i zbiorowych. Uczestni-
czy w krajowych i międzynarodowych 
plenerach malarskich. 
Zajmuje się galeriami sztuki w RCKP 
w Krośnie, jednocześnie prowadzi 
tam działalność edukacyjno-plastycz-
ną z młodzieżą i dorosłymi. Mieszka 
w Krościenku Wyżnym.

Marek Burdzy
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CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA

Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie 
zwyciężyło w konkursie na „Najlep-
szy Produkt Turystyczny Podkarpacia” 
i ubiegać się będzie o tytuł najlepszego 
produktu turystycznego w kraju. Kon-
kurs organizowany jest przez Podkarpa-
cką Regionalną Organizację Turystycz-
ną od kilku lat. Celem jest wyłonienie 
najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich 
i przyjaznych dla turystów atrakcji tu-
rystycznych oraz ich promocję. Stanowi 
on jednocześnie regionalne eliminacje 
do ogólnopolskiej edycji konkursu na 
najlepsze produkty turystyczne w kraju. 
Wyniki konkursu ogłoszono 28 września 
2013 r. podczas wojewódzkich obcho-
dów Światowego Dnia Turystki. 
Kapituła konkursu, złożona z przedsta-
wicieli branży turystycznej, mediów oraz 
reprezentantów urzędu marszałkowskie-
go, doceniła zarówno 
program zwiedzania 
Centrum, jak i orygi-
nalną działalność kul-
turalną obiektu. CDS 
jest pierwszą w Polsce 
placówką prezentującą 
temat hutnictwa szkła 
i szklanej twórczości. 
W programie duży 
nacisk położono na 
interakcję, której naj-
ważniejszym elemen-
tem jest możliwość 
samodzielnej próby 
formowania szkła. Od 
początku działalności 

Centrum zaskakuje także oryginalnymi 
działaniami kulturalnymi, które nie tyl-
ko zwiększają atrakcyjność obiektu, ale 
także odbijają się głośnym echem w ca-
łej Polsce. Jako najlepszy produkt tury-
styczny Podkarpacia CDS reprezentować 
będzie województwo w ogólnopolskim 
etapie konkursu. 
Zwycięstwo w konkursie na „Najlep-
szy Produkt Turystyczny Podkarpacia” 
jest kolejnym dużym sukcesem Cen-
trum w tym roku. W maju obiekt zdobył 
pierwsze miejsce w konkursie „Polska 
Pięknieje” w kategorii działań promo-
cyjnych. Został także wyróżniony w kil-
ku innych konkursach organizowanych 
m.in. przez Ministerstwo Rozwoju Re-
gionalnego oraz Radiową Trójkę.

Dawid Iwaniec

fot.	T.	Jefimow

Krośnieńskie CDS najlepszym produktem turystycznym 
na Podkarpaciu
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Wystawa czasowa zatytułowana Urok 
dawnego miasta Krosna prezentowana 
w Muzeum Podkarpackim w Krośnie od 
połowy października 2013 r. do stycz-
nia 2014 r. jest okazją do pokazania sta-
rych fotografii, widokówek i pocztówek 
pochodzących z okresu od II połowy 
XIX wieku do roku 1945. Zgromadzone 
zbiory zostały podzielone tematycznie 
i ukazują m.in. mieszkańców miasta, 
wybitne postaci, władze miejskie, arty-
stów, architekturę sakralną i świecką, 
działalność oświatową i społeczną, życie 
kulturalne, ważne wydarzenia w mie-
ście, czasy I i II wojny światowej oraz 
przemysł naftowy, rafineryjny i hutniczy.
Krosno w dobie rozbiorów znalazło się 
w zaborze austriackim, w Galicji prze-
kształconej z czasem w autonomiczną 
prowincję Monarchii Austro - Węgier. 
Już od czasów najdawniejszych miasto 
było ważnym ośrodkiem artystyczno- 
społeczno-kulturalnym. Na podstawie 
starych fotografii możemy obecnie od-
tworzyć wygląd budynków, prześledzić 
zmiany w zabudowie Krosna, poznać 
ważne osobistości, odtworzyć stroje 
z epoki, a także przyjrzeć się ważnym 
wydarzeniom historycznym widzianym 
okiem fotografów. 
Najważniejszą część wystawy stano-
wią unikalne widoki miasta, w tym 
jedno z najstarszych zdjęć przedstawia-
jące fragment rynku krośnieńskiego 
i dzwonnicę farną z 1868 r.; fotografia 
ukazująca Wojciech Pika burmistrza 
miasta Krosna z lat 1867-1869, czy zbiór 
fotografii przedstawiających uroczy-
stość wmurowania kamienia węgielne-

MUZEUM PODKARPACKIE

Urok dawnego miasta Krosna

Rynek	krośnieński

go pod pomnik Ignacego Łukaszewicza 
z 30.09.1928 r. 
Zgromadzone na wystawie zdjęcia i po-
cztówki pochodzą m.in. od nakładcy 
Aleksandra Kumora; wydawcy Bernar-
da Fischbeina; nakładców Stanisława 
Świętnickiego i Leokadii Kotulowej; 
Zakładu Artystyczno Malarsko i Foto-
graficznego „Sztuka” Franciszka Dani-
szewskiego; Zakładu Fotograficznego 
„Wisła” w Krośnie Józefa Zajączkow-
skiego; Wydawnictwa „HA-FA”, księ-
garni Tadeusza Jabłońskiego w Krośnie; 
fotografa, nakładcy i wydawcy Rudol-
fa Kaski, wydawcy Leona Wolskiego, 
a także innych. Dla części prezentowa-
nych na wystawie zdjęć i pocztówek nie 
ma możliwości ustalenia autora, nakład-
cy lub wydawcy, jednak wśród tych ano-
nimowych fotograficzno-rysunkowych 
dokumentów znajdują się unikatowe 
materiały ikonograficzne, nieznane do 
tej pory w regionie, wnoszące ponadto 
dużo wiedzy faktograficzno-rzeczowej. 
Ekspozycję dodatkowo wzbogacają stare 
aparaty fotograficzne.
Prezentowane na wystawie fotografie, 
widokówki i pocztówki utrwalające 
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MUZEUM RZEMIOSŁA

24 sierpnia 2013 r. Muzeum Rzemiosła 
w Krośnie uroczyście udostępniło zwie-
dzającym zmodernizowaną ekspozycję 
stałą Dzieje	 rzemiosła	 Polski	 południo-
wo-wschodniej. 
Wystawę tworzą rzemieślnicze (XVIII-
-XX w.) oraz wyroby i narzędzia rze-
miosła użytkowego (XIX i XX w.), 
z szczególnym uwzględnieniem Krosna 
i okolic. Mieszcząca się w 7 salach eks-
pozycja prezentuje następujące działy: 
Krawiectwo, Modniarstwo, Fryzjerstwo, 
Tkactwo, ła drzewne – Stolarstwo, Sny-
cerstwo,	 Bednarstwo,	 Kołodziejstwo; 
Szewstwo, Rymarstwo, Odlewnictwo, 
Ślusarstwo,	 Kowalstwo,	 Pszczelarstwo	
i rzemiosła spożywcze. Najważniejsze 
działy: Pierwsza Krajowa Fabryka Ze-
garów	Wieżowych	Michała	Mięsowicza	
Zegarmistrzostwo– nawiązują do historii 
budynku. 
Modernizacja dotyczyła zarówno zago-
spodarowania przestrzeni jak i sposobu 
pokazania eksponatów. W jej ramach zre-
alizowano nową prezentację rzemiosła 
galicyjskiego, według nowego scenariu-
sza wystawy i nowego projektu funkcjo-
nalno-estetycznego. Działania wykonane 
zostały zgodnie z wymogami nowoczes-
nego muzealnictwa, szczególnie w zakre-
sie potrzeb ruchu turystycznego. Umożli-
wiły prezentację większej ilości zbiorów, 
co pozwoliło rozszerzyć ofertę kultu-
ralno-edukacyjną muzeum. Prace przy 
realizacji projektu poprzedzone zostały 

remontem instalacji elektrycznej, przy-
gotowaniem i malowaniem ścian oraz 
cyklinowaniem i lakierowaniem podłóg. 
Konserwacji została poddana również 
stolarka okienna i drzwiowa. W ramach 
zadania wystawa stała wyposażona zo-
stała w nowoczesny sprzęt ekspozycyjny 
z uwzględnieniem technologii multime-
dialnych: oświetlenie, nagłośnienie, sy-
stemy prezentacji wizualnej, urządzenia 
do działań edukacyjnych oraz gabloty. 
Jednocześnie udało się zrealizować nasze 
podstawowe założenie – by zachować 
kameralny klimat domu Michała Mięso-
wicza.
Rola muzeów na świecie nieustannie 
wzrasta. Nawet w dobie zdominowania 
życia przez elektronikę instytucje te wciąż 
istnieją, rozwijają się i powstają. Zmie-
niają swoje oblicze, by odpowiedzieć na 

osoby, wydarzenia i widoki dziś już 
zmienione, pochodzą ze zbiorów: Mu-
zeum Podkarpackiego w Krośnie oraz 
kolekcjonerów prywatnych. Natomiast 

stare aparaty fotograficzne ze zbiorów 
Muzeum Regionalnego w Mielcu.

Anna Guz

Muzeum Rzemiosła w nowej szacie zaprasza!
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potrzeby współczesnego człowieka, któ-
rego niewątpliwie cechuje nowy rodzaj 
wrażliwości odbiorczej. Współczesne 
muzea mają potężną publiczność. Faktem 
jest, że turyści przyjeżdżając do niezna-
nego miasta, poznają jego historię, specy-
fikę, atrakcyjność w dużej mierze właśnie 
dzięki muzeom. Muzea zajmują tury-
stów. To do nich często kierują oni swoje 
pierwsze kroki. Spróbujmy wyobrazić so-
bie sytuację, w której przez jeden week-
end zostają zamknięte dla zwiedzających 
wszystkie muzea na przykład w Paryżu. 
Co robią turyści? Wielu z nich po prostu 
rezygnuje z wyjazdu. Straty finansowe 
dotyczą nie tyle niekupionych biletów 
wstępu, ile przede wszystkim całej infra-
struktury turystycznej – transport, komu-
nikacja, hotele, gastronomia, rozrywka, 
handel. Ludzie nie przyjeżdżają, więc nie 
pozostawiają swoich pieniędzy. 
Podobną sytuację można by przełożyć na 
realia mniejszego miasta. Muzea są w nim 
często jednymi z nielicznych atrakcji tu-
rystycznych. Dlatego tak ważnym jest, 

by prowadziły działania mające na celu 
przełamanie stereotypu dotyczącego po-
strzegania ich jako instytucji konserwa-
tywnych i hermetycznych. Współczesne 
poglądy dotyczące aranżacji ekspozycji 
muzealnej podkreślają fakt, że wystawa 
muzealna powinna być spójną, logiczną 
i wciągającą opowieścią. Muzeum nie 
może być tylko przestrzenią dla rzeczy, 
lecz miejscem dialogu ze zwiedzającym 
poprzez rzeczy. Zwiedzający, dzięki od-
powiednio wyeksponowanym przedmio-
tom i możliwości interakcji, jakie stwarza 
np. umiejętnie wykorzystana technika, 
odczytują opowieść – odkrywają historię.
Szczegóły dostępne są na stronie interne-
towej: www.muzeumrzemiosla.pl
Dofinansowano	 z	funduszy	 Ministerstwa	
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za-
danie:	 „Modernizacja	 ekspozycji	 stałej	
Muzeum	 Rzemiosła	 w	Krośnie”	 realizo-
wanego	 w	ramach	 Programu:	 Dziedzi-
ctwo	Kulturowe,	priorytet	2	–	Wspieranie	
działań	muzealnych.

Iwona	Jurczyk

11 września br. w Múzeum ukrajinskej 
kultúry w Svidniku na Słowacji, zosta-
ła otwarta wystawa wędrująca 7. Mię-
dzynarodowego Biennale Artystycznej 
Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna” 
2012. Wernisaż zgromadził wiele osób 
– obecni byli przedstawiciele władz mia-
sta, środowisk artystycznych, sympatycy 
tkaniny artystycznej, uczniowie Základ-
nej  umeleckej školy w Svidniku. Wysta-
wę otworzył dyrektor muzeum Miroslav 
Sopoliga. 
W wernisażu uczestniczyła również ar-
tystka ze Svidnika – uczestniczka wielu 
edycji biennale „Z krosna do Krosna” 

11 września – 26 października zdj. 20
Druga słowacka odsłona 7. MBATL „Z krosna do Krosna”

Anna Borsovska-Nemcova – laureatka 
wyróżnienia 7. MBATL oraz przedsta-
wiciele Muzeum Rzemiosła w Krośnie. 
Ekspozycja wzbudziła zachwyt odbior-
ców, szczególnie pod względem poziomu 
prezentowanych prac i ich różnorodności 
twórczej, ze szczególnie mocnym ak-
centem na dzieła wykonane tradycyjną 
techniką tkania. Słowacka publiczność 
zauważyła i doceniła mocne dzieło o wy-
mowie politycznej laureatki Grand Prix 
– Jolanty Wdowczyk Nie(ch) żyją – z cy-
klu Projektowanie sprzeciwu. 
Krośnieńskie biennale jest prezentowa-
ne w Múzeum ukrajinskej kultúry po raz 



30 CROSCENA

szósty. Historia tkactwa terenów pograni-
cza polsko - słowackiego jest bardzo po-
dobna. Łączy nas wspólna tradycja zwią-
zana głównie z twórczością rękodziel-

Piwnica PodCieniami

Katarzyna Kukuła (Światło) - pochodzi 
z Kolonii Cieśle. Urodziła się w 1987 
r. w Katowicach. Studia na Wydziale 
Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom 
pod kierunkiem prof. Leszka Misiaka 
(2012). Ma na swoim koncie jedną wy-
stawę indywidualną i kilka zbiorowych. 
Laureatka Nagrody Głównej Ogólnopol-
skiego Przeglądu „Najlepsze Dyplomy 
ASP 2012”. Zajmuje się malarstwem, 
rysunkiem, tkaniną artystyczną i filmem 
animowanym. Mieszka i pracuje w Kra-
kowie.

10 października – 7 listopada
ŚWIATŁO MIĘDZY LITERAMI 
Katarzyna Kukuła 
i Katarzyna Podpora

niczą, w której po obu stronach 
granicy ogromne znaczenie miało 
tkactwo. Dawniej należało ono do 
podstawowych zajęć mieszkań-
ców terenów polsko-słowackich. 
Dlatego tak ważnym jest podtrzy-
mywanie tych tradycji – obec-
nie zupełnie ginących – poprzez 
wspólne działania o charakterze 
kulturalnym, naukowym i wysta-
wienniczym, które mogą zaistnieć 
w obszarze artystycznej tkaniny 
lnianej. 

Wędrowanie wystawy 7. MBATL 
„Z krosna do Krosna” zakończy 

się tradycyjnie w öcsej Múzeum, w Za-
laegerszeg na Węgrzech. 

Iwona	Jurczyk

Wernisaż	w	Svidniku	na	Słowacji

K
at
ar
zy
na
	K
uk
uł
a,
	C
hr
ze
st
	o
gn
io
w
y,
	o
le
j	n
a	
pł
ót
ni
e



CROSCENA 31

Katarzyna Podpora (Litery) - w 1987 r. 
w Kołobrzegu. Ukończyła ASP w Gdań-
sku na Wydziale Rzeźby (2011). Dyplom 
w pracowni prof. Katarzyny Józefowicz 
i aneksami w pracowniach: prof. Lud-
miły Ostrogórskiej (małe formy-metal) 
i prof. Mariusza Kulpy (rysunek). Sty-
pendystka MKiDN (2009/ 10, 2010/ 11). 
Uczestniczka wielu wystaw i przeglądów 
prac studenckich. Kontynuuje naukę na 
studiów doktoranckich na macierzystej 
uczelni. Jej zainteresowania koncentrują 
się wokół materialności zapisu, fenome-
nu piśmienności w przestrzeni oraz ich 
powiązaniami z kategorią narracji. Pra-
cuje w oparciu o tworzywa typowo rzeź-
biarskie oraz zupełnie nie rzeźbiarskie 
– w tym tekst i litery – uwzględniając 
ich wartość spoza obszaru formowania. 
Mieszka i pracuje w Gdańsku.
Wystawa jest nagrodą dyrektora Mu-
zeum Rzemiosła w Krośnie za udział 

w Konkursie DEBIUTY 2012, towarzy-
szącym 7. Międzynarodowemu Biennale 
Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna 
do Krosna” . 

Iwona	Jurczyk

Wykład zorganizowany został 27 wrześ-
nia z okazji 15. rocznicy śmierci Zbignie-
wa Herberta (1924 – 1998) znakomitego 
poety, eseisty, dramaturga, twórcy słyn-
nego cyklu poetyckiego „Pan Cogito”. 
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie 
z I LO im. M. Kopernika w Krośnie.
W czasie spotkania Stanisław Dłuski za-
jął się analizą i interpretacją wiersza Her-
berta „Przesłanie Pana Cogito” z tomu 
„Pan Cogito” (1974). Mówił m.in. o pod-
miocie lirycznym znaczeniu i symbolice 
tytułu, recepcji historycznej i ponadcza-
sowym przesłaniu płynącym  z wiersza:
Wiersz	Zbigniewa	Herberta	„Przesłanie	
Pana	 Cogito”	 w	okresie	 PRL-u,	 szcze-

gólnie	 po	 stanie	 wojennym,	 był	 czytany	
w	kontekście	politycznym,	jako	utwór	wy-
mierzony w system totalitarny. W czasie 
studiów	dałem	się	uwieść	takiemu	myśle-
niu	i	dopiero	po	latach,	wracając	do	Her-
berta,	 zrozumiałem	 uniwersalizm	 jego	
wiersza. Bo wiersz Herberta wzywa do 
heroizmu	 mimo	 wszystko,	 do	 wierności	
ideałom	 tradycyjnym,	 archaicznym,	 do	
odwagi,	by	nie	ulegać	modom,	by	płynąć	
pod	prąd,	przeciwko	temu,	co	powszech-
ne,	masowe	i	łatwe	w	odbiorze.
Stanisław Dłuski mówił też o debiucie 
poetyckim Zbigniewa Herberta. Przy-
toczył opinię Kazimierza Wyki, histo-
ryka literatury i krytyka literackiego, 

KROŚNIEńSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

„Przesłanie Zbigniewa Herberta”– wykład Stanisława Dłuskiego
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który w rozprawie „Składniki świetlnej 
struny”, opublikowanej w „Życiu Li-
terackim” w 1956 roku, pisał o zbiorze 
„Struna światła”. Debiut Zbigniewa 
Herberta to jedno z ważniejszych wyda-
rzeń literackich po II wojnie światowej. 
Herbert nie poprzestał jednak na jednym 
zbiorze poetyckim, wydawał kolejne 
książki, które odsłaniały nowe wymiary 
rzeczywistości, nowe światy poetyckie.
Sam	Herbert	uważał	się	za pisarza	śred-
niego	 lotu,	 ale	 z	niewygasłą,	 młodzień-
czą	wolą	doskonalenia	się	i	dochowania	
wierności	 ideałom	 -	podsumował Stani-
sław Dłuski.
Stanisław Dłuski jest wykładowcą na 
Uniwersytecie Rzeszowskim. Jest też 
autorem książek poetyckich (m.in. „Dom 
i świat”, „Elegie dębowieckie”, „Szczęś-
liwie powieszony”), dziennikarzem, li-
teraturoznawcą i krytykiem literackim. 

Niedługo na rynku wydawniczym ukaże 
się jego nowa praca naukowa „Umarł 
Tyrteusz, niech żyje Orfeusz!” - szkice 
o poezji polskiej XX wieku - aż po dzień 
dzisiejszy.

Tekst	i	fot.	Joanna	Łach

21. MIKOŁAJKOWE SPOTKANIA TANECZNE, RCKP KROSNO 6 XII 2013

Prezentacja dorobku artystycznego dzie-
cięcych i młodzieżowych zespołów ta-
necznych. Wiek uczestników od 6 - 19 
lat. Zespoły startują tylko w jednej wy-
branej kategorii - taniec towarzyski, etiu-
da taneczna, inscenizacja, disco - dance, 
formy różne. Prezentują dwa układy 
taneczne o łącznym czasie do 12 min. 
Zgłoszenia wraz z kserokopią wpłaty 

akredytacyjnej prosimy nadsyłać w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 22 
listopada 2013 na adres organizatora: 
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 
38-400 Krosno, ul. Kolejowa 1 lub po-
cztą elektroniczną: e-mail: rckp@rckp.
krosno.pl. Regulamin i karta zgłoszenia 
dostępne na stronie www.rckp.krosno.pl/
regulaminy tel. 13 432 18 98 w. 208





GALERIA JEDNEGO ZDJĘCIA 
Jerzy Bryła


