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Okładka - str. 2 – 1. Laureaci  8. konkursu „Żaczek - Przedszkolaczek” wraz z organizato-
rem Henrykiem Wichniewiczem, 2. VI Krośnieński Festiwal Klarnetowy w ZSM w Krośnie, 
3. Koncert Ave Maria w kościele OO. Franciszkanów – chór Echo pod dyr. Iwony Wojtuń, 
4. Wernisaż wystawy fotografii Witolda Śliwińskiego, obok autora dyrektor RCKP Dorota 
Cząstka, 5. Koncerty … za kurtyną – Michele Cuscito, wokalista grupy L’Orange Electrique, 
6. Jarosław Sereda na spotkaniu w KBP  Fot. W. Turek
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CROSCENA LAUREATEM HONOROWEJ NAGRODY LITERACKIEJ „ZŁOTE PIÓRO” 2010 PRZYZNANEJ PRZEZ ODDZIAŁ 
ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH W RZESZOWIE ZA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PROMOCJI KULTURY I LITERATURY.

TO JUŻ SETNY NUMER CROSCENY!!!

Pierwszy numer czasopisma ukazał się 
w maju 2003 roku. A teraz magiczna 
cyfra 100 już za nami! Zdaniem wielu 
czytelników – jest to jedyne w naszym 
regionie pismo tego rodzaju, poświęco-
ne wyłącznie kulturze i ludziom z nią 
związanym. Zaprezentowaliśmy w rub-
ryce Krośnieńskie rodowody 28 znanych 
i liczących się ludzi kultury rozsianych 
niejednokrotnie po całym kraju i świe-
cie. Przybliżyliśmy twórczość 46 Lu-
dzi pióra, w rubryce Sylwetki mieliśmy 
przyjemność przedstawić 59 działaczy 
kultury o bogatym dorobku twórczym. 
Na bieżąco informowaliśmy o organizo-
wanych imprezach, koncertach, wysta-
wach i innych formach działalności. Nie 
zabrakło również przykładów na przy-
graniczną wymianę kulturalną. Starali-
śmy się być obok podium licznych zwy-
cięzców w festiwalach, konkursach, aby 
przekazywać ich radość i dokonania. 
Co nas czeka? Mamy nadzieję, że bę-

dziemy nadal kontynuować dokumento-
wanie ważnych wydarzeń kulturalnych 
i przedstawiać nowych, wchodzących 
na scenę kultury twórców i artystów.
W tym miejscu, pragniemy podzięko-
wać wszystkim Współpracownikom za 
rzetelność, odpowiedzialność, inicjaty-
wę oraz szerokie spektrum wiedzy, któ-
rą przekazują Croscenie. Dziękujemy za 
wspólne poszukiwanie tematów, dogłęb-
ną ich analizę. Dziękujemy rzeszow-
skiemu oddziałowi Związku Literatów 
Polskich za uhonorowanie nas Złotym 
Piórem przyznanym za działalność na 
rzecz promocji kultury i literatury. 
I jeszcze jedno podziękowanie... dla 
wszystkich Czytelników, którzy, mamy 
nadzieję nadal będą z nami. 

redakcja
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3. Witryna RCKP
 Wystawy
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 INNY
 Dni Krosna - Miasta Szkła
 Żaczek Przedszkolaczek

9. Z pogranicza
  Wacław Turek
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 Koncert „Do Ciebie Panie”
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  Bogusław Świątek

13.  Szkice krośnieńskie
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  Andrzej Kosiek
 Z kroniki klasztoru OO. Kapucynów
  
20. Poezja

22. Kolekcjonerstwo
 Uroczysta intronizacja w szpitalu…
  Zbigniew Więcek

23. Przeczytane

25. Podium
  Anna Bryła

27. BWA
 Katarzyna Zwolińska- malarstwo
  Marek Burdzy
 Muzeum Podkarpackie
 Wielki Album Krośnieński 
  K. Krępulec-Nowak
 Muzeum Rzemiosła
 Krośnieńskie spotkania z …
  Dorota Piwka
 KBP
 Krośnieńska Biblioteka  w grze!
  Monika Machowicz
 Sax i saksofon …
  Jan Tulik

31. Konkursy
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2 – 30 maja
Metropolis - Nekropolis
Witold Śliwiński – fotografia

Ur. w 1963 roku w Krośnie. Tutaj miesz-
ka i pracuje. Jest absolwentem PSLP 
w Miejscu Piastowym, kierunek – for-
my użytkowe i wychowankiem znanego 
artysty rzeźbiarza Władysława Kande-
fera, ucznia Ksawerego Dunikowskie-
go. Po ukończeniu PSLP był słuchaczem 
Studium Fotograficznego w Krośnie. 
W pierwszym etapie swojej twórczości 
zajmował się wykonywaniem grafik 
oraz rysunków piórkiem i ołówkiem. 
Projektował także znaki graficzne dla 
firm oraz wykonywał aranżacje ekspo-
zycji targowych. Kolejny etap twórczo-
ści to projektowanie i wykonawstwo ar-
tystycznych i użytkowych wyrobów ze 
skóry. W 1996 roku zafascynowało go 
szkło jako tworzywo artystyczne.

Prace o charakterze użytkowym były 
wystawiane m.in. we Frankfurcie, 
w Nowym Jorku, Las Vegas, Brukseli, 
Lipsku, Poznaniu. Artysta jest laureatem 
wielu konkursów. Statuetki okolicznoś-
ciowe, nagrody w konkursach i gadżety 
firmowe stanowią dla niego ważną część 
działalności, a każdy temat jest inspira-
cją do tworzenia nowych unikatowych 
rozwiązań.
Drugą jego pasją jest fotografia. Po re-
trospektywnej wystawie organizowanej 
w 2009 r. w RCKP jest to kolejna wysta-
wa z podróży. Na obecnej – powiedział 
autor - pokazuję detale Paryża jako kon-
tynuację myśli ludzkiej i analogię mię-
dzy elementami architektury minionych 
epok z najnowszą myślą projektową.
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Lucyna Domaradzka urodziła się 
i mieszka w Krośnie. 35 lat pracowała 
z młodzieżą jako nauczyciel. Zawsze 
interesowała się malarstwem. Dużo ma-
luje, bowiem sprawia jej to radość i sa-
tysfakcję. Swój warsztat doskonali po-
przez twórczość indywidualną, wysta-
wy, plenery, konkursy i różnego rodzaju 
dokształcanie. Od kilku lat bierze udział 
w zajęciach z rysunku i malarstwa Ot-
wartej Pracowni RCKP w Krośnie pro-
wadzonej przez Ninę Rostkowską .
Osiągnięcia artystyczne obejmują pre-
zentacje prac podczas wystaw indywi-
dualnych i zbiorowych, udział w prze-
glądach, konkursach i plenerach ma-
larskich, a także wyróżnienia i nagrody 
m.in. w Wojewódzkiej Wystawie Malar-
stwa Nieprofesjonalnego w Rzeszowie 
czy w Przeglądach Plastyki organizo-
wanych przez RCKP w Krośnie.

7 – 31 maja
Malarstwo Lucyny Domaradzkiej

Urodziła się w Krośnie, mieszkała i two-
rzyła w Zręcinie koło Krosna. Artystka 
sztuki włókna, członkini ZPAP, patron-
ka Fundacji Akapi. Uczyła się w Liceum 
Sztuk Plastycznych w Nałęczowie i Kiel-
cach, lecz w tkaninie była autodydakty-
kiem. Od 1990 do 2003 powstało 148 tka-
nin wykonanych w różnych technikach 
tkackich i niezliczona ilość „obiektów” 
plastycznych od miniatur tkackich po 
kolaże. Zajmowała się też rzeźbą i rysun-
kiem pastelowym. Ośmiokrotnie brała 
udział w Międzynarodowych Sympo-
zjach - Warsztatach Twórczych - Kowary. 
Dzieła swoje prezentowała na 41 wysta-

10 – 31 maja
Anna Kobak – Pisowacka
Retrospekcja

Flirt, 1994
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wach indywidualnych (7 pośmiertnych) 
i 56 wystawach zbiorowych w kraju i za 
granicą, w różnych konkursach i na po-
kazach multimedialmych. Dzieła artystki 
znajdują się w muzeach, w budynkach 
użyteczności publicznej, firmach oraz 
kolekcjach prywatnych w kraju i za gra-

nicą. Za swoją twórczość Anna Kobak 
- Pisowacka była wielokrotnie nagradza-
na i wyróżniana. Przez 13 lat, w tkaninie 
nie miała sobie równych na Podkarpaciu. 
Zginęła tragicznie w 2003 roku, w najbar-
dziej twórczym okresie swojego życia.

opr. ab

27 maja, godz.18.00
„Wiosenny dotyk muzyki”
XXI Koncert z okazji Dnia Matki 
uczniowie PSM „Pro Musica”

1 czerwca, godz.18.30
„Sekrety życia według Leonarda Cohe-
na” – koncert Lory Szafran

1 czerwca,godz.20.00 
Wernisaż wystawy Fotoklubu RCKP 
„Portret Krosna” 

1 czerwca, godz. 22.00
Noc z Teatrem itd…

2 czerwca, godz. 17.00
Wiosenna Biesiada Poetycka 
prezentacja wydawnictwa „Krosno strofy 
i obrazy”, jubileusz 100. numeru Crosceny
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5 czerwca godz. 9.00 i 11.00
Bajkowe melodie - koncert muzyki po-
ważnej dla dzieci. Fundacja Bielecki Art.

6 czerwca, godz. 19.00
„Koncerty… za kurtyną”
Agnieszka Łapka, śląska wokalistka blue-
sowa. W składzie zespołu towarzyszącego 
Bronisław Duży, legenda polskiego jazzu

7 czerwca, godz.20.00
Koncert Papieski w wykonaniu chóru 
Młodzi JP II z okazji 15. rocznicy przy-
jazdu Jana Pawła II do Krosna (kościół 
św. Piotra i św. Jana z Dukli)

Festiwal Teatrów Młodzieżowych INNY 
zawdzięcza swoje powstanie i kilku-
letnią już historię setkom godzin prób 
i przedstawień, jakie były i są udziałem 
młodych i najmłodszych artystów sceny 
w kółkach i grupach teatralnych. Spot-
kanie zespołów pracujących w różnych 
miastach, operujących odmiennymi 
technikami i poetyką sceny, ciągle po-
szukujących nowych środków wyrazu 
- jest niepowtarzalna okazją konfronta-
cji doświadczeń i ich wzbogacania. For-
mułą festiwalu jest jego tytuł INNY. Ma 
być promocją przedstawień autorskich, 
prezentujących stosunek młodego poko-
lenia do świata, jego dobra, i jego zła.
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Tegoroczna, dziewiąta już odsłona festi-
walu zapowiada się bardzo interesująco. 
Do konkursu zgłosiło się ponad 40 ze-
społów. Zakwalifikowano 14 przedsta-
wień zespołów ze Słupska, Jarosławia, 
Rzeszowa, Chełma, Piotrkowa Try-
bunalskiego, Rybnika, Tychów, Skar-
żyska Kamiennej, Raciborza, Oleśna, 
Krakowa, Świdnika, Bydgoszczy i An-
drychowa. Gospodarzem festiwalu jest 
działający przy Regionalnym Centrum 
Kultur Pogranicza Teatr itd…, którym 
od początku istnienia kieruje Henryk 
Wichniewicz. W ich wykonaniu zoba-
czymy poza konkursem spektakl JE-
STEM, wielokrotnie już nagradzany na 
przeglądach i festiwalach. Goście zosta-
ną również zaproszeni na koncert Studia 
Piosenki SWING, które prowadzi Lucy-
na Durał. Miłość – różne oblicza to mo-
tyw przewodni piosenek z repertuaru 
Edith Piaf, Kabaretu Starszych Panów, 
tekstów Agnieszki Osieckiej i Wojcie-
cha Młynarskiego. Koncert ilustruje 
taniec w choreografii Sabiny Wójcik- 
Grygolec i wykonaniu grupy STRECZ. 
 Jury 9 edycji festiwalu INNY przewod-
niczy JERZY FEDOROWICZ. Ukoń-
czył studia na PWST w Krakowie. Jako 
aktor związany z krakowskimi teatrami 
Rozmaitości i Starym oraz Teatrem Dra-
matycznym w Szczecinie. W 1989 został 
dyrektorem naczelnym i artystycznym 
Teatru Ludowego w Nowej Hucie. Jest 
laureatem wielu nagród i wyróżnień 
m.in. Nagrody Polcul Fundation, Nagro-
dy Wojewody Krakowskiego, Nagrody 
Prezydenta Miasta Krakowa, Nagro-
dy Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Teatralnej, Nagrody CTN „MONAR” 
Kraków, pierwszej nagrody Prezyden-
ta RP w dziedzinie sztuki dla dzieci 
i młodzieży. Pracuje nad projektem 

wprowadzenia do uczelni artystycznych 
kierunku „Terapia przez sztukę”. Bierze 
udział w akcjach charytatywnych Fun-
dacji Mam Marzenie, Koliber, Dar Serca 
i innych. Założył Fundację Teatru Ludo-
wego w Krakowie, działającą w obsza-
rze terapii przez sztukę, pełni funkcję 
członka rady tej fundacji. Uczestnikom 
festiwalu opowie o swojej pracy z mło-
dzieżą i efektach, które punków zmie-
niają w docentów, a skinów w radnych.
Gościem specjalnym festiwalu jest 
w tym roku Mistrz Sceny – WOJCIECH 
PSZONIAK. Urodził się 2 maja 1942 r. 
we Lwowie. Jako nastolatek chciał zo-
stać muzykiem. Grał w orkiestrze woj-
skowej w Gliwicach, uczył się w klasie 
oboju szkoły muzycznej w Bytomiu. 
Do szkoły teatralnej w Warszawie go 
nie przyjęto. Ostatecznie w 1968 r. 
ukończył PWST w Krakowie, w trakcie 
studiów występował w tamtejszym Tea-
trze Stu. Był aktorem teatrów: Starego 
w Krakowie (1968-72) oraz Narodowego 
(1972-74) i Powszechnego w Warszawie 
(1974-80). Artysta jest uważany za jed-
ną z najciekawszych polskich osobowo-
ści aktorskich ostatnich 40 lat. Drogę do 
międzynarodowej kariery otworzyła mu 
znakomita rola Moryca Welta w „Ziemi 
obiecanej” Andrzeja Wajdy. Wystąpił 
w takich filmach jak „Wesele”, „Dan-
ton” i „Korczak” Andrzeja Wajdy, „Au-
steria” Jerzego Kawalerowicza. 
Od 1978 grał w teatrach francuskich 
m.in. w Nanterre, Montparnasse i Cha-
illot, a także na scenach londyńskich. 
W latach 80. wyjechał do Francji i za-
mieszkał w Paryżu. W 2008 r. otrzy-
mał francuski Order Zasługi za „wkład 
w rozwój stosunków polsko - francu-
skich w dziedzinie kultury”. Wystąpił 
w ok. 100 filmach, w ostatnich latach 
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gra sporo także w Polsce. Zagrał m.in. 
Władysław Gomułkę w filmie „Czar-
ny Czwartek. Janek Wiśniewski padł”, 
opowiadającym o masakrze robotników 
w Gdyni w 1970 r. Wystąpił również 
w „Bitwie Warszawskiej 1920” Jerzego 
Hoffmana oraz filmach „Mniejsze zło” 
Janusza Morgensterna i Mała Matura 
1947” Janusza Majewskiego.
Wojciecha Pszoniaka zobaczymy 
w monodramie „Belfer”, o którym sam 
mówi:
„W sztuce Jeana-Pierre’a Dopagne 
dostrzegłem tragedię człowieka, który 
chciał ofiarować swoim uczniom coś, 

co uważa za najpiękniejsze, a czego oni 
nie potrafią przyjąć. Zobaczyłem czło-
wieka wrażliwego, postawionego wobec 
wszechogarniającego nas chamstwa; 
człowieka, który próbuje wytrzymać ten 
napór, ale mu się nie udaje. Człowieka, 
który cierpi. Ta sztuka niesie jeszcze 
szereg innych znaczeń, jest potrzebna, 
a ja lubię robić rzeczy potrzebne”.
Wszystko wskazuje na to, że 9. Festiwal 
Teatrów Młodzieżowych INNY będzie 
wielkim świętem teatralnej młodzie-
ży, gdzie uczniowie sceny zmierzą się 
o laury, a mistrzowie dadzą wskazówki.

mbm

1 czerwca rozpoczynamy o 9.00 
w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej 
konkursem Krośnieński Mistrz Orto-
grafii. Godzinę później, o 10.00 w auli 
PWSZ odbędzie się przygotowywana 
przez Centrum Dziedzictwa Szkła Kon-
ferencja „Krosno – miasto szkła”. 
O 10.30 zapraszamy na finał konkur-
su reporterskiego prowadzonego przez 
Wydział Edukacji Urzędu Miasta i Mu-
zeum Rzemiosła w Krośnie. Najciekaw-
sze prezentacje zobaczymy na scenie 
RCKP w trakcie odbywającej się w tym 
czasie Konferencji dotyczącej świado-
mego dawstwa narządów, zainicjowanej 
przez Polskie Stowarzyszenie Sportu po 
Transplantacji. 
Na parkingu przed budynkiem RCKP 
stanie specjalny autobus do pobiera-
nia krwi zaproszony przez krośnieński 
PCK. W ten sposób pragniemy kształ-
tować nawyk bezinteresownej pomocy 
drugiemu człowiekowi. W godzinach 
popołudniowych ruszy „krośnieńska 
trasa kultury”, na której „przystankach” 

zaprezentujemy lokalną twórczość arty-
styczną w ramach spotkań literackich, 
warsztatów twórczych, koncertów 
i wernisaży. O 16.00 w Piwnicy PodCie-
niami na Wieczornicę 
„Z piosenką harcerską przez stule-
cie” zapraszają krośnieńscy harcerze. 
O 16.30 spotkają się w hallu RCKP naj-
młodsi artyści na wernisażu wystawy 
plastyki dzieci i młodzieży pogranicza 
„Kredki”. Godzinę później Muzeum 
Rzemiosła zaprasza miłośników sportu 
na niezwykłą wystawę odznak federa-
cji piłkarskich świata. O godzinie 18.30 
Sekrety życia według Leonarda Cohena 
śpiewająco zdradzi Lora Szafran. Po 
koncercie (20.00) zapraszamy do Galerii 
Fotografii, by zobaczyć „Portret Kros-
na” w obiektywie członków Fotoklubu 
RCKP. Piątkowy wieczór zakończymy 
„Nocą teatralną z itd…”
W sobotę 2 czerwca o 9.30 odbędzie 
się uroczysta sesja Rady Miasta Kros-
na połączona z wręczeniem wyróżnień 
i nagród. O godzinie 11.00 rozpoczną 

DNI KROSNA – MIASTA SZKŁA
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się obchody 100 - lecia krośnieńskiego 
harcerstwa, a o 14.00 wystartuje Kros-
noGra, do której można jeszcze zgła-
szać drużyny. O 17.00 RCKP zaprasza 
do siebie na Biesiadę Poetycką połączo-
ną z prezentacją wydawnictwa „Krosno 
– strofy i obrazy” oraz jubileuszem 100. 
numeru Crosceny. 
Sobotni wieczór wypełni uroczysta 
ceremonia lokacji Krosna - Miasta 
Szkła.
Niedziela 3 czerwca to wielki Piknik 
z Funduszami Europejskimi reali-
zowany we współpracy z Wojewódz-
twem Podkarpackim. Już o 8.00 roz-
pocznie się przygotowywany przez 
Klub Tenisa Ziemnego „Return” tur-
niej tenisa ziemnego dzieci i młodzieży 
o Puchar Prezydenta Miasta Krosna 
(korty tenisowe ul. Bursaki). Od godzi-
ny 10.00 na rynku Krośnieńskie Roz-
maitości - zabawy rodzinne, występy 
zespołów artystycznych, „aktywne 
obrazy” działalności krośnieńskich or-
ganizacji pozarządowych. Skosztować 
będzie można tradycyjnych przysma-

ków oraz uczestniczyć w warsztatach 
rękodzieła. Pojawi się także piec do 
wytopu szkła. Od 15.00 zapraszamy na 
euroboisko na Piknik z Beniaminkiem. 
O 16.00 na placu franciszkańskim roz-
pocznie się Jarmark Franciszkański, 
a z Ogródka Jordanowskiego wyruszy 
Parada KROSNOludków, pełna rozśpie-
wanych i roztańczonych postaci. Pik-
nik na rynku podsumujemy rozdaniem 
nagród w konkursach na koszulkę pro-
mocyjną miasta i Krośnieński Mistrz 
Ortografii oraz koncertem Jana Trebu-
ni Tutki z zespołem JazGot. Dni Kros-
na zakończy koncert zespołu BAJM. 
Atrakcyjny program niedzielny jest 
częściowo finansowany przez Unię Eu-
ropejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 
2007- 2013.
Dni Krosna – Miasta Szkła dedykujemy 
wszystkim mieszkańcom Krosna. 

Organizatorzy

W 8. konkursie mówienia wierszy przez 
najmłodszych przeprowadzonym 8 maja 
br. w Regionalnym Centrum Kultur 
Pogranicza w Krośnie jury oceniało 47 
prezentacji indywidualnych i 4 prezen-
tacje grupowe. 

Nagroda główna 
Szymon Zygmunt - Przedszkole Miej-
skie nr 1 w Krośnie
Julia Tomkiewicz - Przedszkole Samo-
rządowe w Korczynie
Nagroda za prezentacje indywidual-
ne
Wiktoria Staszewska - Przedszkole 
Miejskie nr 8 w Krośnie
Jakub Buczek - Przedszkole Samorzą-
dowe w Korczynie
Konstancja Okaramus - Przedszkole 
Miejskie nr 3 „Na Zielonym Wzgórzu” 
w Krośnie
Wyróżnienia
Faustyna Górowska - Przedszkole Miej-
skie nr 1 w Krośnie
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Kamil Maziarz - Przedszkole Miejskie 
nr 5 w Krośnie
Emilia Lorenc - Przedszkole w Krośnie
Oliwia Głowińska - Przedszkole Miej-
skie nr 8 w Krośnie
Nagroda za prezentację grupową
„Czerwony kapturek”- Przedszkole 
Miejskie nr 10 w Krośnie

Wyróżnienie
„Na straganie”- Przedszkole Miejskie nr 
1 w Krośnie
Wręczenie nagród 1 czerwca br. podczas 
wernisażu Wystawy Plastyki Dzieci 
i Młodzieży Pogranicza „Kredki”.

W dniach 11-12 maja br. Zespół Tanecz-
ny KLEKS I z Regionalnego Centrum 
Kultur Pogranicza reprezentował Kros-
no na Festiwalu Egerszeg w partnerskim 
mieście Zalaegerszeg na Węgrzech. Ze-
spół tańczył w składzie: Zuzia Bocheń-
ska, Ewelina Cieśla, Angelika Dubiel, 
Jagoda Dyląg, Patrycja Jakubik, Bartek 
Kafel, Ola Kędzior, Weronika Klocek, 
Justyna Knap, Matylda Kubit, Marty-
na Moskal, Dominika Nitka, Weroni-
ka Nitka, Ania Niziankiewicz, Natalia 
Nowakowska, Ania Paradysz, Ola Pel-
czar, Kasia Przybyła, Paulina Pudło, 
Natalia Szczepanik, Ola Szmyd, Sylwia 
Świętnicka. Instruktorami Dziecięco 
- Młodzieżowego Zespołu KLEKS są: 
Dagmara Krzanowska-Szelc i Paulina 
Leśniak.

fot. D. Szelc

Festiwal Egerszeg

W Domu Polsko-Słowackim w Bardejo-
vie można było w maju oglądać wystawę 
„Zaułki wyobraźni” Małgorzaty Twar-
dzik-Wilk z Krosna. Artystka zapre-
zentowała 40 obrazów, które stanowią 
przegląd jej twórczości, nie jest to jednak 
wystawa tematyczna. Tematyka jest róż-
norodna co potwierdza tytuł wystawy. 
„Są to zaułki mojej wyobraźni. Rzeczy, 
które kiedyś stanęły na mojej drodze 
i mnie zainspirowały. A to klasyczne 

Zaułki wyobraźni
moje tematy: pejzaże, trawy, kwiaty, ale 
i  koguty, baletnice, stare chatki, tema-
ty wodne. Myślę, że tego typu wystawa 
dobrze oddaje charakter i zakres mojej 
twórczości. Są to prace „czyste”, praw-
dziwe. Nie powstały na zamówienie tyl-
ko z potrzeby serca” - mówi o wystawie 
malarka. 
Małgorzata Twardzik–Wilk tworzy 
w technice olejnej i suchym pastelu.
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Fotoklub z Użgorodu na Ukrainie był or-
ganizatorem w dniach 4-6 maja br. ple-
neru fotograficznego „BARVI UGOČI” 
2012. Podczas pobytu na Zakarpaciu 
fotograficy mieli okazję poznać zabyt-
ki tego pięknego regionu oraz codzien-
ne życie mieszkańców. Fotografowali 
„Święto wina”, podczas którego odby-
wały się koncerty zespołów artystycz-
nych, degustacje win, prezentowane 
były wyroby twórców artystycznych. 
Zakarpacie to unikalny i ciekawy region 
Ukrainy. Posiada bardzo skomplikowa-
ną historię. Był i jest to region sporny 
– ściśnięty między Polską, Słowacją, 
Węgrami, Rumunią i Ukrainą. Każ-
de z tych państw uważa Zakarpacie za 
swój rdzenny obszar. Przez Ukrainę Za-
karpacką przebiegały tysiące granic po-
litycznych, dziesiątki podziałów i setki 
wojen. Obecnie Zakarpacie w całości 
zajmuje Obwód Zakarpacki – odizolo-
wany Karpatami od pozostałej części 
Ukrainy – posiada charakterystyczną 
odrębną kulturę oraz specyficzną gwa-
rę. Obwód Zakarpacki, jeden z 24 obwo-
dów, leży w zachodniej części Ukrainy, 
na obszarze historycznego Zakarpacia. 
Jak nazwa wskazuje, jest jedyną częścią 
Ukrainy leżącą po południowej stronie 

Plenery fotograficzne na Ukrainie

Karpat. Ludnościowo oraz etnicznie 
jest wielonarodowościowy, wielokul-
turowy oraz wielowyznaniowy. Wśród 
jego mieszkańców Ukraińcy stanowią 
80,5%, Węgrzy 12,1%, Rumunii 2,6%, 
Rosjanie 2,5%, Cyganie 1,1%, Słowacy 
0,5%, Niemcy 0,3% ! W plenerze wzię-
li udział członkowie fotoklubów z Uż-
gorodu, z Koszyc oraz Mariusz Kasza 
i Wacław Turek z Fotoklubu RCKP.
Tydzień później bardejowski Fotoklub 
BARDAF zorganizował równie intere-
sujący plener fotograficzny na Ukrainie, 
tylko bardziej na północ. Fotografowa-
no okolicę wioski Łumszory i Wilszinki 
oraz pobliskie połoniny. Niebywałą 
atrakcją dla uczestników pleneru był 
nocny wyjazd na połoniny ciężarówką 
wojskową Gaz-24 w celu fotografowa-
nia wschodu słońca. 
W tej niecodziennej wyprawie wraz ze 
Słowakami i Ukraińcami uczestniczyli 
nasi fotograficy: Jerzy Bryła, Mariusz 
Kasza, Łukasz Kozłowski oraz Stani-
sław Nawracaj.
Organizowanie wspólnych plenerów jest 
jednym z elementów wieloletnich dzia-
łań w ramach kulturalnej współpracy 
z naszymi wschodnimi i południowymi 
sąsiadami.
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Krosno i Sarospatak – jak dwa bratanki, 
Polak i Węgier – to miasta partnerskie, 
które z coraz większym powodzeniem 
realizują kolejne inicjatywy kulturalne 
i społeczne. 
W kwietniu dla wystawy fotografii 
„Krańce Europy: Skandynawia” swe 
podwoje otwarło liczące ponad 480 lat 
Reformackie Collegium, będące obecnie 
Zespołem Szkół Gimnazjalnych w Saro-
spatak. Autorem wystawy, której pierw-
sza prezentacja miała miejsce w Krośnie, 
w grudniu ub. jest członek krośnieńskie-
go Fotoklubu RCKP – Stanisław Kli-
mek W prastarych murach węgierskiej 
wszechnicy fotogramy z dalekiej pół-
nocy prezentowały się niezwykle orygi-
nalnie i przypadły do gustu montującym 
je wcześniej studentom. Młodzi Węgrzy 
z zaciekawieniem oglądali malownicze 
zakątki Norwegii, Szwecji czy Danii. 

Krośnieńska fotografia na Węgrzech

Otwarcie wystawy w obecności dyrek-
cji Collegium, poprzedził autorski mini 
koncert pianistyczny, w którym można 
było usłyszeć nie tylko ognistego czar-
dasza, ale też What a Wonderful World 
z repertuaru L. Armstronga. W ten oto 
sposób sztuka pokonuje granice i wszel-
kie bariery, także językowe…

Bardejowski Fotoklub już po raz kolejny 
został nagrodzony medalami. Tym razem 
na europejskim Fotosalonie Trierenberg 
Super Circuit 2012 otrzymał Złoty Medal 
za prace fotograficzne oraz Złoty Medal 
od Stowarzyszenia Narodowego Centrum 
Fotografii Artystycznej. Także prezes fo-
toklubu Gabriel Grund otrzymał Złoty 
Medal, co jest już kolejnym jego najwyż-
szym uhonorowaniem. Warto dodać, że 
na wspomniany salon zakwalifikowano 
71 fotografii 21 autorów z Bardejowa, co 
świadczy o poziomie prezentowanych 
prac. Bardejowskim kolegom zaprzyjaź-
nionym z Fotoklubem RCKP życzymy 
dalszych osiągnięć, wielu udanych zdjęć 
i tradycyjnie, mówiąc językiem fotogra-
fów - dobrego światła.

opr. W. Turek

Złoto dla BARDAFU

G
abriel G

rund - prezes Fotoklubu Bardaf fot. W
.Turek

Pierwszy od lewej - Stanisław Klimek
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I KONCERT „DO CIEBIE PANIE”
22 kwietnia w Kościele p.w. Świętego 
Wojciecha i Matki Boskiej Częstochow-
skiej Prywatna Szkoła Muzyczna I i II 
stopnia Pro Musica w Krośnie dała dla 
społeczności Krosna koncert zatytuło-
wany „Do Ciebie Panie”. Koncert miał 
charakter dziękczynny i stanowił rów-
nież I część egzaminu dyplomowego 
Aleksandry Szmyd /sopran/ - uczennicy 
wydziału wokalnego IV klasy. Ponadto 
w koncercie wystąpili prawie wszyscy 
uczniowie szkoły - kwartet wokalny 
w składzie: Monika Nowotyńska, Este-
ra Turek, Aleksandra Blicharczyk, Ga-
briela Siemion, Chór Pro Musica pod 
dyrekcją Anny Münzberger, Wojciech 
Gąbka, Katarzyna Kilar, Klaudia La-

29 kwietnia w Bóbrce odbyły się uroczy-
stości związane z 35. rocznicą powstania 
Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Bo-
brzanie” w 5. rocznicę reaktywowania 
zespołu i powstania „Młodych Bobrzan”. 
Zespół powstał w 1976 roku z inicjatywy 
Antoniego Kurka - poety, działacza spo-
łecznego i animatora kultury. Stał się 
spadkobiercą „Teatru Amatorskiego”, 

skowska, Kinga Lasko, Klaudia Zajdel 
i Magdalena Gumienna, Magdalena 
Rybicka i Maciej Kubit, Anna Habrat, 
Paweł Krygowski, Marcelina Kozubal, 
Orkiestra Pro Musica pod dyrekcją Do-
roty Münzberger – Gąbki. 
Wszystkich wykonawców nagradzano 
niesłabnącymi brawami, czym dawano 
wyraz podziwu dla ambitnego repertua-
ru i bardzo dojrzałego wykonania. 
Koncert przygotowali nauczyciele szko-
ły Pro Musica: Anna Münzberger, Anna 
Kamalska, Dorota Münzberger - Gąbka, 
Wojciech Gąbka, Oleksiy Kozlov, Rado-
sław Stencel i Krzysztof Dziamba.

Pm

JUBILEUSZ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „BOBRZANIE”
działającego w Bóbrce od 1907 i natural-
nym kontynuatorem wieloletnich tradycji 
kulturalnych Bóbrki. Okres świetności 
i największe sukcesy zespołu przypad-
ły na przełom lat 70. i 80. ub. wieku. 
W owym czasie zespół koncertował 
około 90 razy nie tylko na scenach krajo-
wych, ale i zagranicznych. W 1986 r. na 
kilka lat zawiesił swoją działalność. 
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fot. W.Turek

Z inicjatywy prezesa Stowarzysze-
nia Rozwoju Wsi Bóbrka - Bogumiła 
Świątka, sołtysa Stanisława Czarnoty, 
radnego Jerzego Wityńskiego oraz in-
struktorów Grzegorza Mermona i An-
drzeja Bałki, zespół został reaktywo-
wany w 2007 roku, i z powodzeniem 
odnalazł swoje miejsce w krajobrazie 
kulturalnym regionu, śpiewem i tańcem 
kultywując nasze tradycje i promując 
nasz region.
Uroczystość jubileuszowa zgromadziła 
byłych i obecnych członków zespołu, 
rodziców tańczących dzieci oraz zapro-
szonych gości. Zespół z towarzyszeniem 
kapeli „Bobrzanie” zaprezentował swój 
bogaty repertuar, a dopełnieniem był 

W ostatnich latach na łamach „Crosce-
ny” kilkakrotnie prezentowaliśmy nie-
znane listy, które szczęśliwie przetrwały 
w prywatnych zbiorach. Ich autorką była 
Elżbieta z Lewakowskich Pikowa, cór-
ka krośnieńskiego burmistrza Augusta, 
z czasem także małżonka miejscowego 
poety, nowelisty i tłumacza Franciszka 
Pika, który wprawdzie z wykształcenia 
był aptekarzem, ale ujawnił się i zasłynął 
w świecie literatury, przyjmując pseudo-
nim Mirandola. 
W krośnieńskim periodyku (nr 76/2010) 
najwcześniej ukazał się list, który w ma-
ju 1888 roku, będąc jeszcze dorastającą 
trzynastoletnią dziewczynką, Elżbieta 
napisała do matki Emilii. List emanował 
szczerą miłością oraz serdecznym prze-
wiązaniem dziecka do rodziców. 
Przed niespełna dwoma laty pismo (nr 
80/2010) zamieściło fragmenty listów 
pani Elżbiety Pikowej z sierpnia 1920 
roku. W dobie Bitwy Warszawskiej, w fi-
nalnym, niezwykle trudnym i niebez-

piecznym dla bytu odrodzonej Ojczyzny 
czasie wojny, pełną wewnętrznych rozte-
rek korespondencję stroskana żona słała 
z Krakowa do męża, który wówczas pra-
cował w oblężonej stolicy, bezpośrednio 
zagrożonej przez bolszewicką inwazję. 
Jesienią ubiegłego roku w kolejnym nu-
merze (90/2011) zaprezentowany został 
szkic ukazujący sylwetkę Elżbiety Piko-
wej, która dla Franciszka była żoną pełną 
cichego poświęcenia. Charakteryzowała 
ją dobroć wytrwała i dojrzała, mimo roz-
licznych trudów, które dzieliła we wspól-
nym bytowaniu, niełatwym zwłaszcza 
z powodu niedostatków materialnych. 
Będąc dla męża zawsze „dobrym du-
chem”, od samego początku pełniła w je-
go życiu niepoślednią rolę. 
Imieninowy list kierowany do Franciszka 
z października 1898 roku, który drukuje-
my także po raz pierwszy - tym razem 
w jubileuszowym numerze pisma pro-
mującego krośnieńską kulturę - jest jesz-
cze jednym znamiennym świadectwem 
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IMIENINOWY LIST

występ najmłodszych „Bobrzan” i ze-
społu śpiewaczego „Bobrzanie”.

Bogusław Świątek
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więzi łączących bliskie sobie osoby. Jest 
cząstką informacji o ich młodości, gdy 
miedzy obojgiem pojawiła się autentycz-
na miłość. 
W tym skreślonym prozą liryku, subtel-
nym dokumencie czasu, szczerze, bezpo-
średnio i bez obłudy ujawniły się uczucia 
Elżbiety Lewakowskiej kształtowane 
mocą dominujących impulsów i pory-
wów serca. Warto podkreślić, że praw-

da o głębi tych uczuć wówczas i później 
opierała się zawsze na dojrzałym przesła-
niu duchowym. Wyraziła się bowiem nie 
tylko w młodzieńczych przeżyciach czy 
refleksjach, ale uobecniała w postawie 
miłości konsekwentnej, odpowiedzialnej 
i wiernej, która przetrwała całe niełatwe 
ich życie.

Andrzej Kosiek

Niby to miałam czytać, ale jakoś nie 
mogę. Ciągle sobie myślę, że to dziś Pana 
Święto i że ja dzisiaj [zawsze] powinnam 
być z Tobą! I widzę Twoje oczy takie 
błyszczące - i patrzą na mnie tak jakoś 
dziwnie, tak ładnie, tak dobrze i miło 
zarazem, tak głęboko, że ten wzrok idzie 
gdzieś aż w głąb duszy - i przymykam po-
wieki a w duszy się coś uśmiecha, jakby 
na nią padł promień słońca i ozłocił ją.
I czuję, że Cię kocham bardzo!
I myślę, że Ty byś mię nie zostawił samą 
w dużym, pustym zamku. I myślę, że Bóg 
jest bardzo, bardzo dobry, że mi Ciebie 
dał, i że my oboje musimy Mu za to dzię-
kować całe życie. Musimy żyć tak, żeby 
życie nasze było jednym aktem wielkiej 
i świętej miłości! 
I myślę, że kiedyś jak będą Twoje Imieni-
ny, a ja już będę Twoją żoną, to wstanę 
raniutko, uzbieram kwiatów dużo, dużo, 
i takie świeżutkie, z rosą jeszcze, przy-
niosę i rzucę Tobie. 
I myślę, że kiedyś odchodził, to mogłam 
była stanąć w oknie i widzieć Cię jesz-
cze, kiedyś szedł drogą. Byłby Pan może 
popatrzył w górę? - i myślę, że to już 
było dawno, bardzo dawno, i tęskno mi. 
Gdzie Ty jesteś teraz, gdzie? - Czemu nie 
przy mnie? Nie ze mną?!

Dostałam list! Jaki to może być list? 
Adresowany do Mamci, ale ja wiem, że 
on jest do mnie, i otworzyłam. I dziękuję, 
dziękuję! Teraz jeszcze bardziej chcę być 
z Tobą, chciałabym wziąć Twoją duszę 
w dłonie i utulić ją, i powiedzieć: patrz, 
kocham Cię tak bardzo, czegóż się lę-
kasz!?
Bóg jest dobry i nie da nam zginąć. Dziś 
przeczytałam w Piśmie Świętym: „Przy-
patrzcie się liliom jako rosną; nie pracu-
ją, ani przędą, a powiadam wam, ani Sa-
lomon we wszystkiej swej chwale nie był 
ubranym, jako jedna z tych. A jeźliż tra-
wę, która dziś jest na polu, a jutro bywa 
w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, 
jakoż więcej was, małej wiary!”
Nie lękajmy się więc niczego, Bóg sam 
wskaże nam drogę, którą iść mamy. On 
sam przyodzieje w barwy umysł nasz, 
serca i dusze, a może w barwach tych 
będzie dużo tęczowych blasków i złotych 
niteczek.
Dobranoc Ci, dobranoc! Śpij spokojnie 
mój ukochany - ja tu pomodlę się za Cie-
bie. Śpij spokojnie i niech Cię Bóg strze-
że!

***
4/10 - 1898
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I-II.1945 Kiedy po ruszeniu pierwszej 
ofensywy sowieckiej na zachód trochę 
się w okolicy uspokoiło, rozpoczęła się 
wielka praca duchowa. Spowiadali-
śmy dużo ludzi nieszczęśliwych, którzy 
dziękowali Bogu za ocalenie. 

2.VIII.1945. Festyn. Prace przy remon-
cie fasady kościoła postępują naprzód 
w miarę jak wpływają ofiary na odbu-
dowę. Powstała myśl urządzenia Fe-
stynu. W sierpniu zaraz stworzono ko-
mitet festynowy, który pracował pilnie 
przez cały miesiąc. Na pierwszym ze-
braniu, które odbyło się na małej salce 
wybrano przewodniczącym Komitetu 
p. Kremskiego, kierownika powiato-
wego Urzędu Kultury i Sztuki, na za-
stępcę p. Władysława Walczaka dyrek-
tora Huty Szkła (…). Przed Festynem 
urządzono zbiórkę fantów, znakomicie 
wywiązały się z tego Panie: Czupako-
wa i Sokołowska. Za fantami chodzono 
i po Suchodole, Głowience szczególnie 
za wiktuałami i drobiem. Na loterię 
najobficiej zaopatrzyła nas Huta Szkła 
dzięki przychylności Pana Walczaka, 
który niedługo po Festynie został skry-
tobójczo zamordowany. O godzinie 2. 
po południu w parku Miejskim rozpo-
czął się Festyn i trwał do godziny 10. 
wieczór. Muzyka przygrywała cały 
czas. Zespół Stan Moniuszeli ze Sucho-
dołu. Otrzymali wynagrodzenie trzy 
tysiące złotych. W czasie Festynu były 

Z KRONIKI KLASZTORU OO. KAPUCYNÓW:

Jerzy Zieliński – Krosno trudne lata 1930–1960 
Wydawnictwo Ruthenus Rafał Barski Krosno 2010
fragmenty wybrane przez redakcję 

liczne imprezy młodzieży szkolnej pod 
kierunkiem pani Wierdakówny i popisy 
Hufca z Miejsca Piastowego pod kie-
runkiem X. Prefekta OO. Michalitów. 
Za losy zebrano dwadzieścia cztery 
tysiące. Czysty dochód z Festynu wy-
niósł sześćdziesiąt pięć tysięcy. Łaska 
to Boska, gdyż grosz ten dopomógł nam 
walnie do wydobycia się z licznych zo-
bowiązań.

XI. 1945 Wyleciały szyby. Na podkre-
ślenie niezadowolenia z nieuszano-
wania Cmentarza Obrońców Lwowa 
w całej Polsce w listopadzie około 11 
b. m. tajni działacze podkładali bom-
by pod pomniki poległych Sowietów. 
I w Krośnie pod taki pomnik wzniesio-
ny tuż na placu pod Klasztorem podło-
żono bombę zegarową, która wybuchła 
wieczór o godz. 9. Na skutek tego wyle-
ciały u nas frontowe szyby w kościele, 
klasztorze, a nawet w kuchni klasztor-
nej. Naturalnie, że to samo stało się na 
Placu 3 Maja i ul. Korczyńskiej.

20.IV.1946. Witraż św. Franciszka. Za-
mówiony witraż, projektowany przez 
prof. Jana Śliwińskiego, a wykonany 
przez Firmę „Żeleński” – Kraków, 
został przywieziony autem do Krosna 
i ulokowany w miejscu bezpiecznym, 
gdyż ciągle istnieje obawa katastrofy 
z pomnikiem pod klasztorem i nowa 
pespektywa wybicia szyb.
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A ADAM LIZAKOWSKI

Krajobraz krośnieński

Noc weszła w jelita miasta, w góry i doliny, 
w krople rozlewisk rzek,
podpala gwiazdy, gasi światła sklepów;
dziewczyny przed wyjściem na randkę
usta szminką barwią, aby słodko gryźć,
niektórym dobro spadnie z nieba 
miękkim banknotem dolara lub euro,
innych ubogie warunki glebowe, sprawią, 
że długo będą gryź do pierwszej krwi, 
szukać myśli korzeniami życiodajnej wody,
inni jak drapieżne ptaki założą gniazda
poza granicami tego krajobrazu, 
tam zdobywając pożywienie,
wysoki lot coraz wyżej i wyżej ku szczytom, 
nadając mijanym skałom i przepaściom nowe nazwy 
Londyn, Chicago, Irlandia, Włochy, New Jersey,
zanim garstka z nich powróci na stałe,
a powrócą tylko ci wybrani z wybranych
zanim ich wzrok zobaczy krajobraz krośnieński
szybciej będą ich słowa tutaj wędrujące poprzez
przestrzeń międzyplanetarną mówiąc żyjemy,
bo piliśmy wodę mineralną, patrząc trzeźwo
na siebie samych, a czas jak niegrzeczny uczeń
bez podnoszenia ręki do góry krzyknie na ściszone
gardło: ja byłem waszą suchą tęsknotą nigdy nie
opuściłem nawet na sekundę, mnie też coś od
życia się należy o mnie przecież nie zapomnicie
jestem mocny jak dąb ze wsi Węglówka.

RYSZARD STACHURSKI

Moje miasto

Ścieżki młodości
zarosłe powojem
ile to już lat
które przeminęły
gdym dzieckiem
wydeptywał trawę
ślady bosych stóp
symbol czasu
idąc brzegiem Wisłoka
przed oczyma
znajome obrazy
stare miasto
Łukasiewicz
patrzy w niego
mijam kaplicę Oświęcimów
legendę tkaną
srebrna nitką
wśród pajęczyn czasu

WACŁAW TUREK

Świętych spokój

Nie mówiono pacierzy
nie grały organy
milczały chóry
tłustych aniołków

W pustej świątyni
wpatrywałem się w ciszę
głośniejszą
od dziesięciu przykazań

Kropielnica
nabrała 
święconej wody w usta

Kościół farny w Krośnie

ADAM FILEPOWICZ

Krośnieńskie dzwony

Krośnieńskie dzwony, gdy się rozkołyszą,
Mocarną dłonią pchnięte w chwiejny pląs,
Trójdźwięk ich chyba gdzieś aż w Dukli słyszą
Trójdźwięk, co w sobie ma złoto i brąz.

Krośnieńskie dzwony prawie cztery wieki,
Umarłych płaczą, a żywych wołają,
Światu jak długi, szeroki, daleki,
Baśń o poczęciu swym opowiadają.
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JAN TULIK

Legendarny

Panu Zdzisławowi Tenecie

Za pukiel dymu Bóg pociągnął w niebo
jedną z kamienic - tak postawił wieżę
na farne dzwony z sercem jak pacierze,
co barokowe mary mu kolebią.

Gdy w wniebowstąpił dokończywszy dzieła,
zostawił ślady palców boskiej stopy,
które lud obrał na Rynku podcienia
z renesansowym chłodem na urlopy.

Tak stworzył Krosno. Potem tchnął weń duszę, 
szlak bursztynowy winnicami upstrzył,
chłostał potopem, to zapalał suszę.

A kiedy latem poławiacze pereł
bezbożnym morzem wloką sieci wzruszeń -
mówią, że diabeł tam łapy zacierał.

JÓZEF JANOWSKI

Chodząc po Krośnie

Skiby rozorywane słońcem
gubią cembrowinę nocy,
z drzew zielenieje kora.
Nad chrząszczami są dłonie sęków,
w palcach wiklin znicz genetyczny.
Tu szukają się kwantowe złącza.
W kopcach mrówek zatrzymany
horyzont – temat do fotografii
i meteoryt w akcie powstawania,
tak wiele mówiący, aż zapisany
w skalnym brzegu. Co teraz:
zieleń, asfalt, ból spod kaletki.
W tym samym powietrzu 

pogrzebowy dom,
kobieta z narodowego banku
z gerberą. Już odeszła. 

Jakby nie patrzeć,
wyludniły mi się ręce.

MAREK KUSIBA

Na werandzie ojca

W narciarce i ciemnych okularach,
Opatulony pledem z owczej wełny,
Siedzi na przeszklonej werandzie domu
Zmarłego ojca. Amerykański orzech,
sadzony przez dziadka w dniu narodzin
Najmłodszego syna, bombarduje ogród
Zielono-złotą artylerią. Jelenie poroża
Stawiają znaki zapytania. Narowiste narty
(Józef zdobił nimi ściany) są jak zwiędłe
Wykrzykniki. Śmigłe niegdyś śmigło
Erwudziaka bezkarnie rozkłada ręce.
Umieszczono je pod fotografią w czarnej
Ramce z wczesnych lat pięćdziesiątych:
Grupka kobiet w objęciach wojskowych
Plecaków, na tle przeszklonej werandy
W skupieniu słucha młodego mężczyzny
W narciarce i ciemnych okularach.

ZDZISŁAW TENETA

Krosno o zmierzchu

Latarnie
jak świętojańskie
robaczki
znieruchomiały
nad stromizmami
dachów

Kościelna wieża
podcienia i skały
z czarnej tektury
wycięte

Chylę głowę
nad dostojeństwem
wieków.
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Dnia 19 czerwca 1939 r. w uroczystość 
Najśw. Serca Jezusowego, po południu, 
odbyło się uroczyste poświęcenie szpi-
tala powszechnego w Krośnie Boskiemu 
Sercu Jezusowemu: całego personelu 
wszystkich, którzy szukali w tym domu 
ulgi w swych cierpieniach. 
Poświęcenia figury Boskiego Serca 
Jezusowego w ogrodzie szpitalnym 
i obrzędu intronizacji dokonał ks. kan. 
Stanisław Matyka. W podniosłych sło-
wach wskazał, jak głębokie znaczenie 
ma intronizacja Najśw. Serca w szpitalu 
wśród cierpiących.
W kaplicy szpitala przed wystawionym 
Najśw. Sakramentem, odśpiewano lita-
nię do Bożego Serca, po czym perso-
nel i wszyscy chorzy obecni w kaplicy 
odmówili głośno Wierzę w Boga i akt 
poświęcenia się. Na zakończenie zaśpie-
wano pieśń „Serce Jezusa, Wszechwład-
co dusz”

Ze zbiorów Zbigniewa Więcka

Intronizacja w szpitalu powszechnym w Krośnie.

UROCZYSTA INTRONIZACJA  
W SZPITALU POWSZECHNYM W KROŚNIE

Figura Boskiego Serca Jezusow
ego - 2012 r., fot. W

. Turek
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Tom wydany z inicjatywy Jezuickiego 
Ośrodka Milenijnego i Zrzeszenia Lite-
ratów Polskich im. Jana Pawła II w Chi-
cago. Tworzy pomost łączący poetów 
z Chicago z ludźmi kultury w Polsce. 
46 autorów prezentuje w nim po jednym 
wierszu, wśród nich krośnieński poeta, 
Wacław Turek. „W przeważającej części, 
wiersze zwierają opis przeżyć z dzieciń-
stwa i młodości spędzonych w Ojczyź-
nie; są przesycone głęboka religijnością, 
a nawet mistycyzmem. Można w nich 
znaleźć myśli filozoficzne refleksyjne 
związane z długą rozłąką z ukochaną 
Polską oraz nadzieję i wiarę na rychły 
do niej powrót. Są one tak silne, że prze-
konują czytelnika. Czy jednak zostaną 
spełnione w realnej rzeczywistości, to 
już odmienna sprawa” - pisze we wstę-
pie Maciej Andrzej Zarębski.
Wydawca: Świętokrzyskie Towarzystwo 
Regionalne Zagnańsk 2012

To czwarty almanach literacki wydany 
przez Stowarzyszenie Literackie Na-
uczycieli w Krośnie i 24 z kolei zeszyt 
Literackiej Biblioteki Krośnieńskiej. 
Mieści wiersze ośmiorga poetów w róż-
nym wieku, z różnym dorobkiem poe-
tyckim. Autorzy to Danuta Drzewicka, 
Józef Janowski, Krystyna Kulman, Te-
resa Krukowska-Frączek, Maciej Penar, 
Zofia Tomkiewicz, Ewa Zajdel. Wyboru 
wierszy do tomu dokonali wspólnie Jó-
zef Janowski, także redaktor serii i Kry-
styna Kulman. Prócz Macieja Penara 
wszyscy autorzy należą do Stowarzy-
szenia Literackiego Nauczycieli i Klubu 
Literackiego RCKP w Krośnie.
Krosno 2012
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Jest o czwarty tomik poezji tej autor-
ki. Czym więc jest owe enigmatyczne 
lądowisko. Wnioskując na podstawie 
zawartych w tej książce wierszy, dużą 
ich część wypełniają odległe strony od 
wielkiego świata. Gdzie już tylko wro-
ny i nic więcej – mimo wszystko kocha 
to miejsce i z nostalgią powraca. Jest 
to kraina na wzgórzu, która wcześniej 
czy później staje się jej bliska. Skupiam 
się na trwaniu i przeistaczaniu emocji 
– pisze we wstępie autorka. Raz dobre 
– dzięki, którym potrafię odtworzyć 
piękne barwy natury. Innym razem złe 
– z walącym się na głowę betonowym 
niebem. Barbara Mazurkiewicz jest 
członkiem ZLP.
Tomik wydany pod patronatem Sto-
warzyszenia Literackiego „Witryna” 
w Stalowej Woli

opr. ab, wt

Piotr Świerczek ur. w 1988 roku w Gor-
licach, mieszka w Potoku. Absolwent 
Turystyki i Rekreacji PWSZ w Krośnie 
po raz pierwszy wyciąga swoje wiersze 
z szuflady. Wątek miłości niespełnionej 
i niezaspokojonej emocjonalnie pojawia 
się w wielu miejscach. Ideałem piękna 
jest kobieta-anioł o wyjątkowej, nie-
biańskiej urodzie. Pozornie konkuruje 
z nią Muza-Poezja, lecz tak naprawdę 
chodzi tu o Kobietę-Muzę. Ciekawym 
rozwiązaniem są wątki apokaliptycz-
ne stanowiące reakcję na wszechogar-
niające zło. Wielu z was, sięgając do 
twórczości Piotra Świerczka, uda się 
w wędrówkę, z której może powrócić do 
doczesności z nową nauką moralną.
Wydano ze środków finansowych PWSZ 
w Krośnie
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Na Jubileuszowych XXX Konfronta-
cjach Teatrów Młodzieżowych w Łodzi 
Teatr itd... otrzymał wyróżnienie za 
spektakl „Jestem”. Jury doceniło tea-
tralną jakość krośnieńskiego spekta-
klu. Oto fragment recenzji spektaklu: 
Spektakl „Jestem” w wykonaniu teatru 
itd... zachwycił publiczność. Świeżość, 
szaleństwo i dowcip sprawił, że oklaskom 
nie było końca. Ze sceny padły słowa „w 
każdym bezsensie tkwi jakiś sens” i wi-
downia ten sens w masie absurdu dostrze-

gła. W geście, słowie i wyrazistości. Ze 
sceny buchała energia, ulotki i konfetti. 
Teatr itd... dołączył jeszcze jedną na-
grodę do swojej bogatej kolekcji, a teraz 
przygotowuje się do przyjęcia w Krośnie 
zespołów teatralnych z całego kraju na 
9. Festiwalu Teatrów Młodzieżowych 
INNY (28 - 31 maja 2012). Teatr pracuje 
w Regionalnym Centrum Kultur Pogra-
nicza pod kierunkiem Henryka Wich-
niewicza

„Zabytek Zadbany” to coroczny konkurs 
ogłaszany przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego adresowany do 
właścicieli, posiadaczy i zarządców za-
bytkowych obiektów wpisanych do reje-
stru zabytków. Jego celem jest promocja 
opieki nad zabytkami i upowszechnianie 
najlepszych wzorów właściwego utrzy-
mania i zagospodarowania obiektów. 
W kategorii „Ochrona wartości zabyt-
kowej pojedynczego obiektu” laureatem 
zostali Marta i Andrzej Kołderowie 
właściciele dworu w Kopytowej koło 
Krosna za uratowanie zagrożonego dwo-

ru, kompleksowe działania konserwator-
skie przy zabytku oraz za wprowadzenie 
funkcji Muzeum Kultury Szlacheckiej. 
Dworek w Kopytowej był w XVIII w. 
własnością Cystersów, następnie kilku 
ziemiańskich rodzin. W latach 80. po-
padł w ruinę. Udało się jednak odtwo-
rzyć dawny układ zabytku i jego wnę-
trze. Obecnie jest on zamieszkały przez 
rodzinę właściciela. Andrzej Kołder jest 
także kolekcjonerem dzieł sztuki i ku-
stoszem Muzeum Zamkowego „Kamie-
niec” w Odrzykoniu. 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go nadał Janowi Tulikowi brązowy Medal 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Nasz 
kolega, należący do Klubu Literackiego 
RCKP, ma na swym koncie szereg nagród 
i odznaczeń za wysoko oceniane osiągnię-
cia literackie i w dziedzinie upowszech-
nianie kultury. Pracując w latach 70. i 80. 
w naszym domu kultury prowadził teatr 
poezji, współorganizował Krośnieńskie 
Spotkania Teatralne, podczas których pisał 
recenzje teatralne do „Kroscenium” oraz 
prowadził spotkania z aktorami; grał tak-
że w teatrach działających przy domu kul-
tury. Jest autorem 9 zbiorów wierszy, po-
wieści i opowiadań oraz legend o Krośnie 

i regionie, a także dziesiątków artykułów 
na temat naszego środowiska. Twórczość 
literacka Jana 
Tulika zyska-
ła uznanie 
w kraju, była 
też tłumaczo-
na na kilka-
naście języ-
ków. Medal 
„Gloria Artis” 
otrzymał na 
wniosek war-
szawsk iego 
ś rodowiska 
literackiego. 

fot. W
. Turek
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Dziecięco - Młodzieżowy Zespół Ta-
neczny KLEKS IV zdobył Srebrny 
Kaczy Pląs podczas XXIV Przeglą-
du Dziecięcych Zespołów Tanecznych 
w Krośnie. W przeglądzie, który organi-
zuje PPSKAKiB brało udział 48 zespo-
łów z Polski południowo - wschodniej. 
Grupa zatańczyła układ „Co w kapuście 
piszczy” w składzie: Kinga Bachota, Ja-
goda Barszczewska, Łucja Borkowska, 
Jagoda Brzezińska, Karolina Brzeziń-
ska, Danusia Ćwiąkała, Basia Gonet, 
Kasia Gonet, Ola Guzik, Iza Gydziak, 

Gabrysia Justkowska, Ola Krzanowska, 
Klaudia Kuźnar, Jagoda Lawera, Wik-
tor Łacek, Weronika Machoń, Gabrysia 
Markowicz, Nastka Panasiuk, Klaudia 
Przewłocka, Paula Półchłopek, Jagoda 
Półchłopek, Karolina Samson, Karolina 
Sikora, Zosia Sowa, Ania Staroń, Ela 
Szopa, Karolina Szurkiewicz, Natal-
ka Zawojska. Instruktorami Dziecięco 
- Młodzieżowego Zespołu KLEKS są: 
Dagmara Krzanowska - Szelc i Paulina 
Leśniak.

W VI Edycji Ogólnopolskiego Konkur-
su Fotograficznego „Takie jest życie, 
taki jest świat”, będącego kontynuacją 
trwającego 14 lat cyklu „Cztery Pory 
Roku” udział wzięło 50 autorów, którzy 
nadesłali 255 zdjęć. Jury wyróżniło i za-
kwalifikowało na wystawę pokonkurso-

wą 55 prac (75 zdjęć) 28 autorów. Wśród 
wyróżnionych znalazł się nasz kolega, 
wielokrotnie nagradzany w ogólnopol-
skich konkursach Tomasz Okoniewski 
z Korczyny. Tym razem doceniono jego 
zestaw 5 zdjęć zatytułowany „Czas na 
odpoczynek”.

Jan Chłap, z kla-
sy fletu Dariusza 
Krzoka, uczeń 
klasy VI Ogólno-
kształcącej Szkoły 
Muzycznej I stop-
nia w Krośnie wy-
kazuje niezwykłe 
zdolności muzyczne 

i w kolejnym roku znowu odnosi sukcesy 
muzyczne na wielu konkursach. Mimo 
swoich 13 lat, zdobył już nagrody w 24 
konkursach z czego: 3 w konkursach mię-
dzynarodowych, 10 w konkursach ogól-
nopolskich (12 x I miejsce, 6 x II miejsce, 
3 x III miejsce, 3 x wyróżnienie).
Tylko w tym roku szkolnym zdobył na-
grody aż w sześciu konkursach, trzy razy 

Na tegoroczne X Podkarpackie Kon-
frontacje Fotograficzne wpłynęło 359 
zdjęć wykonanych przez 165 autorów 
z 18 podkarpackich kół, klubów i grup 
fotograficznych oraz stowarzyszeń ar-
tystycznych. Zaprezentowano fotogra-
ficzny dorobek twórczy Podkarpacia, 
a wystawa jest doskonałą okazją do 
porównywania umiejętności artystów 
fotografii i miłośników tej dyscypliny 
sztuki. Jedną trzech z równorzędnych 

nagród za zestaw prac „1920. Wojna 
i miłość”, otrzymało Krośnieńskie Koło 
Fotograficzne KUŹNIA ŚWIATŁA, 
a jedno z trzech wyróżnień za wszystkie 
nadesłane prace - Pracownia Fotografii 
PPSKAKiB w Krośnie.
Konfrontacje organizuje Wojewódzki 
Dom Kultury w Rzeszowie pod patro-
natem Marszałka Województwa Pod-
karpackiego i Fotoklubu Rzeczypospo-
litej Polskiej.



CROSCENA ��

BWA

uzyskując pierwsze miejsce. Wielkim 
sukcesem było zajęcie III miejsca w IX 
Konkursie Międzynarodowym w Siera-
dzu oraz w Międzynarodowym Konkur-
sie Fletowym w Jastrzębiu Zdroju. Zdo-
był również kolejny raz I miejsce na XI 
Ogólnopolskim Wiosennym Festiwalu 
Fletowym w Sochaczewie, gdzie każde-
go roku przyjeżdża około 150 flecistów 
z całej Polski. Największym dotychcza-
sowym osiągnięciem Jana Chłapa było 
uzyskanie w ubiegłym roku I miejsca na 
trzyetapowych przesłuchaniach organi-

zowanych przez Centrum Edukacji Arty-
stycznej w Warszawie. Przesłuchania te 
są formą prezentacji osiągnięć wszystkich 
uczniów oraz promocji uczniów najzdol-
niejszych. Do ostatniego etapu ogólnopol-
skiego przesłuchania w kategorii Instru-
mentów Dętych Drewnianych pod patro-
natem MKiDN przystąpiło 68 uczniów, 
którzy uzyskali najwyższą punktację na 
etapie przesłuchań makroregionalnych. Ja-
siu ma zamiar kontynuować naukę w OSM 
II stopnia w Krośnie. 

opr. Anna Bryła
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YStudia w latach 1992-1997 w Europejskiej 

Akademii Sztuk w Warszawie, na Wy-
dziale Malarstwa. Dyplom z wyróżnie-
niem w roku 1997 w pracowni prof. Anto-
niego Fałata i prof. Andrzeja Sadowskie-
go. Aneks z grafiki warsztatowej u prof. 
Danuty Kołwzan- Nowickiej. 
W 2001 współpracowała przy realizacji 
dekoracji do filmu „Quo Vadis” J. Kawa-
lerowicza. 
W latach 2002/2003 wykonała dekoracje 
do filmu animowanego „Szewczyk Dra-
tewka” w reżyserii A. Wrotniewskiego 
dla Poznańskiego Studia Filmów Animo-
wanych. Zajmuje się malarstwem sztalu-
gowym, rysunkiem, pastelą oraz malar-
stwem ściennym.
Kilka uwag Barbary Szubińskiej* na te-
mat malarstwa Kasi Zwolińskiej:
Katarzyna Zwolińska, to artystka obda-
rzona wyjątkową intuicją twórczą. Pięk-
nie obserwuje świat budując kolorem na-
strój ciepły i przyjazny. Krajobrazy, które 
wychodzą spod jej pędzla są nie tylko 
świadectwem talentu i osobowości, ale też 

rzetelnej wiedzy profesjonalnej w której 
nie ma miejsca na pozory i nonszalancję. 
Nasycone wyszukanym kolorem, oczysz-
czone ze zbędnych ozdobników ukazują 
piękno ale też i dramat przyrody.
* Artystka prowadzi pracownię malarstwa i rysun-
ku w Europejskiej Akademii Sztuki w Warszawie

Marek Burdzy

19 maja – 8 czerwca
Katarzyna Zwolińska – malarstwo

Włoskie impresje
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MUZEUM PODKARPACKIE

Muzeum Podkarpackie prezentuje wy-
stawę czasową pokazującą owoce zeszło-
rocznej Nocy Muzeów – portrety kroś-
nian Anno Domini 2011, powstałe w ra-
mach akcji Wielki Album Krośnieński. 
Któż z nas nie ma w swoim rodzinnym 
albumie starej fotografii, lekko pożół-
kłej, zadrapanej, z której spoglądają na 
nas pobladłe twarze naszych przodków? 
Przyglądamy się jej z ciekawością, do-
szukując się najdrobniejszych szczegó-
łów. To okruch przeszłości, pamiątka, 
w której odbija się czar minionej epoki 
i jej tajemnice. Ale też i dusza, wierzy-
my bowiem, że w tych poszarzałych tek-
turkach wciąż drżą emocje i ludzkie my-
śli. Jest w nich coś magicznego. W archi-
wach Muzeum Podkarpackiego znajdują 
się setki takich starych fotografii. Na V 
Noc Muzeów w 2011 r. przygotowaliśmy 
prezentację przedstawiającą część z nich: 
Krośnian portret własny - sto fotografii 
sprzed stu lat. Część postaci jest doskona-
le znana, większość jednak anonimowa. 
Stare fotografie zainspirowały nas do 
stworzenia fotografii współczesnych, do 
stworzenia zdjęć portretowych krośnian, 
które dla nikogo nie byłyby anonimowe. 
Tak rozpoczęła się akcja Wielki Albu-
mu Krośnieński. Naszym głównym ce-
lem było sportretowanie krośnian A.D. 
2011, udokumentowanie, zachowanie 
naszych wizerunków. Może ktoś za sto 
lat zechce sięgnąć po te zdjęcia, przyj-
rzeć się naszym twarzom i pomyśleć 
chwilę o Krośnie i jego mieszkańcach 
z początku XXI stulecia. Uwieczniliśmy 
tych z państwa, którzy odwiedzili Pałac 

Biskupi 14 maja, podczas Nocy Muzeów. 
Cała akcja nie miałaby miejsca, gdyby 
nie ogromne zaangażowanie pedagogów 
i słuchaczy Państwowego Pomatural-
nego Studium Kształcenia Animatorów 
Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie. Cu-
downi młodzi ludzie, pod okiem swoich 
opiekunów stworzyli w Muzeum Pod-
karpackim dwa studia. W małej galeryj-
ce w piwnicach Pałacu powstało atelier, 
w którym pierwsze skrzypce grała Glo-
bika, aparat wielkoformatowy na błony 
cięte, prawdziwa legenda fotografii tra-
dycyjnej. Dało nam to namiastkę przed-
wojennych zakładów fotograficznych, 

maj - czerwiec
WIELKI ALBUM KROŚNIEŃSKI ANNO DOMINI 2011
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MUZEUM RZEMIOSŁA   Piwnica PodCieniami

do których nawiązywała akcja. Szczęś-
liwcy, którym los, w sensie dosłownym, 
pozwolił skorzystać z usług tego atelier 
mają teraz pamiątkę w postaci portretu 
wizytowego z oryginalną, specjalnie na 
tą okazję zaprojektowaną ozdobną tek-
turką. Na drugim piętrze Pałacu powsta-
ło studio fotografii cyfrowej, portretują-
ce wszystkich zainteresowanych. A kim 
byli zainteresowani? Sfotografowano 
łącznie 200 osób. Najpierw nieśmiało, 
rodzice zachęcali dzieci, sami pozostając 
poza kadrem, panowie namawiali panie, 
koledzy koleżanki. Później już śmielej 
– fotografowali się wszyscy. Powstawały 
zatem i portrety indywidualne i zdjęcia 
rodzinne, zdjęcia par i grup przyjaciół. 

Dzięki państwa zainteresowaniu akcją 
– Muzeum zyskało fenomenalny zbiór 
fotografii, a państwo ciekawą pamiątkę 
po Nocy Muzeów 2011. 
Wszystkim państwu Muzeum Podkar-
packie w Krośnie składa serdeczne po-
dziękowania za udział w naszym przed-
sięwzięciu. Szczególnie mocno chcieli-
byśmy podziękować słuchaczom oraz 
pedagogom krośnieńskiego Studium, 
bez których zaangażowania i ogrom-
nej pasji akcja Wielki Album  Kroś-
nieński po prostu nie miałaby miejsca. 
Twórcy Wielkiego Albumu Krośnień-
skiego: Atelier „P. Biskupi” z Globiką, 
Studio Fotografii Cyfrowej.

Katarzyna Krępulec - Nowak

21 maja odbyła się prelekcja Piotra Go-
gosza „Mongolia – na bezdrożach Gobi”. 
Zaprezentowane zostały zdjęcia oraz 
przedmioty przywiezione z dwóch wy-
jazdów do tego egzotycznego kraju. 
W trakcie pierwszej wyprawy podróżni-
cy wzięli udział w narodowym święcie 
Mongolii – Naadam, a następnie wyna-
jętym UAZ-em przejechali 2500 km po 
pustyni Gobi. Odwiedzili dawną stolicę 
Czyngis-Chana - Karakorum, poznali 
wielu ciekawych ludzi, gościli w jurtach 
nomadów, gdzie częstowani byli kumy-
sem. 
Druga wyprawa miała na celu dotarcie do 
mieszkających w górach północnej Mon-
golii ludzi zwanych Caatan, zajmujących 
się hodowlą reniferów. Była to trwająca 
dwa tygodnie konna wyprawa. Ze wzglę-
du na bardzo trudne warunki w miejsce 
to dociera tylko kilkudziesięciu podróż-
ników rocznie. 

Piotr Gogosz ukończył licencjat na Uni-
wersytecie Rzeszowskim o kierunku 
pedagogicznym. Z zamiłowania sporto-
wiec i podróżnik, posiada tytuł instruk-
tora survivalu. Od wielu lat fascynuje go 
Azja. Autor książki „Mongolia - Na bez-
drożach Gobi”, w której opisał pierwszą 
swoją podróż po tym kraju. 

Dorota Piwka

KROŚNIEŃSKIE SPOTKANIA Z PODRÓŻNIKAMI
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Spotkania autorskie, lekcje, gry i zaba-
wy, noc w bibliotece, wystawy – to tyl-
ko część oferty Krośnieńskiej Bibliote-
ki Publicznej z jakiej mogli skorzystać 
mieszkańcy Krosna w dniach 8-15 maja, 
w ramach zakończonego IX Ogólnopol-
skiego Tygodnia Bibliotek, w tym roku 
realizowanego pod hasłem „Biblioteka 
ciągle w grze!”. We wszystkich zreali-
zowanych w KBP imprezach w ramach 
Tygodnia Bibliotek uczestniczyło blisko 
1700 osób. 
Tydzień Bibliotek to akcja społeczna 
zainicjowana przez Stowarzyszenie Bi-

bliotekarzy Polskich, realizowana przez 
wszystkie rodzaje bibliotek, szkoły, ale 
także media, wydawnictwa i samorządy. 
Głównym celem programu jest promo-
cja czytelnictwa, popularyzacja biblio-
tek, ich pracy i osiągnięć jako ważnego 
elementu rozwoju intelektualnego oraz 
kulturalnego Polaków.
Hasło tegorocznej edycji - „Biblioteka 
ciągle w grze!” - było nawiązaniem 
do piłkarskiego EURO, ale miało rów-
nież na celu pokazanie, jak prowadzone 
w ostatnich kilku latach dyskusje oraz 
akcje czytelnicze i społeczne wyraźnie 

ożywiły zainteresowanie biblio-
tekami. Hasło miało także inspi-
rować do promowania literatury 
o sporcie, zwłaszcza piłce nożnej, 
organizowania wystaw, publi-
kowania plakatów czy albumów 
dotyczących tej tematyki, a także 
stosowania zasad fair play w życiu 
codziennym.
Szczegółowe relacje z poszczegól-
nych działań wraz z fotografiami 
dostępne są na stronie www.kbp.
krosno.pl

Monika Machowicz

Krośnieńska Biblioteka Publiczna w grze!

KROŚNIEńSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Znany nie tylko w regionie kameralista 
i muzyk orkiestrowy mówił m.in. o fa-
scynacji swym instrumentem – saksofo-
nem, jego genezie i roli we współczesnej 
muzyce. Wyjątkowości spotkaniu doda-
ło prawykonanie utworu brazylijskiej 
kompozytorki Andrei Carmen Pensado. 

Jarosław Sereda ukończył szkołę mu-
zyczną w Krośnie, następnie Akademię 
Muzyczną w Krakowie i powrócił do 
swej szkoły w 1991, już jako nauczyciel 
Zespołu Szkół Muzycznych. Pracuje 
także w ZSM nr 1 w Rzeszowie. Prowa-
dzi honorowany krajowymi nagrodami 

Sax i saksofon, czyli Jarosław Sereda w Saloniku
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W festiwalu uczestniczą zespoły różnych 
form tanecznych (z wyłączeniem zespo-
łów ludowych) działające w szkołach, 
domach kultury, klubach tanecznych, 
szkołach tańca. Zespoły oceniane będą 
w 3 kategoriach tanecznych - widowi-
sko taneczne do 10 min. (wybrany temat 
w formie fabuły przy użyciu różnych 
technik tanecznych, np. fragment przed-
stawienia, taniec mający formę opowie-
ści), taniec nowoczesny do 4 min. oraz 

inne propozycje taneczne do 4 min. oraz 
w 3 kategoriach wiekowych: 7-11 lat,12 
-15 lat, pow. 15 lat. Zgłoszenie wraz 
z ksero dowodu wpłaty prosimy przesłać 
do 1 czerwca 2012 r. na adres organi-
zatora: Regionalne Centrum Kultur Po-
granicza 38 - 400 Krosno, ul. Kolejowa 
1 tel. 13 43 218 98, e-mail: rckp@rckp.
krosno.pl. Kata zgłoszenia i regulamin 
na www.rckp.krosno.pl
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II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA „INTERMEDIUM”, KROSNO
30 CZERWCA 2012

Krośnieński Zespół Saksofonowy. Jego 
uczniowie są laureatami ogólnopolskich 
i międzynarodowych konkursów. Sak-
sofonista ten grał m.in. w Niemczech, 
Szwajcarii, na Słowacji i Ukrainie. Zali-
czany jest do odważnych muzyków, wy-
konał bowiem wiele prapremier znanych 
w świecie kompozytorów; sam również 
komponuje, aranżuje utwory innych au-
torów.
Artysta zaprezentował różne utwory 
na saksofon, zwrócił uwagę, że instru-
ment ten ma wiele „odcieni”, że muzyka 
z udziałem saksofonu to różne formy, 
nie tylko kojarzone z muzyką rozryw-
kową czy jazzem. Dziś saksofon to jak-
by oddzielny rozdział historii literatury 
muzycznej – podkreślał Jarosław Sere-
da. Saksofoniści korzystają z utworów 
baroku i – jak twierdził gość – bardzo 
ta epoka sprzyja instrumentowi stwo-
rzonemu przez Belga Saxa. Eksponując 
wprost niewyobrażalne możliwości in-
strumentu (wykazując tym samym swe 
mistrzostwo wirtuoza), Sereda wykonał 
dla porównania z muzyką europejską 
awangardowy - jeszcze ćwierć wieku 
temu, dodał - utwór kompozytora japoń-
skiego Ryo Nody.

Publiczność podkreślała wagę wypo-
wiedzi muzyka, który przypomniał, 
że saksofon jest dziełem Adolfa Saxa, 
i instrument ten liczy zaledwie ponad 
160 lat – zaledwie, w stosunku do tra-
dycji antycznych instrumentów jak 
harfa czy flet. 
Na spotkanie licznie przybyli również 
mieszkańcy Miejsca Piastowego, mu-
zyk jest bowiem nie tylko rodzinnie 
związany z tą miejscowością, jest też 
kapelmistrzem Orkiestry Dętej Gmi-
ny Miejsce Piastowe, która zaliczana 
jest do krajowej czołówki orkiestr. 
Obecni byli także jego krośnieńscy 
nauczyciele oraz grono przyjaciół 
muzyków. Sereda dziękując za moż-
liwość spotkania się z publicznością 
wyznał, że właściwie w Krośnie jest to 
jego pierwszy indywidualny występ. 
Miłośnicy jego talentu wyrazili prze-
konanie, że to początek i że wierzą, iż 
muzyk ten będzie częściej obecny „u 
siebie”, nie tylko w kraju czy na estra-
dach europejskich.

Jan Tulik
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Jest to konkurs na komiks, w którym 
można wygrać nagrody pieniężne oraz 
udział w profesjonalnych warsztatach! 
Działania realizowane w jego ramach 
mają charakter interdyscyplinarny i łą-
czą w sobie warsztaty plastyczno-gra-
ficzne, instalacje, happeningi oraz ak-
cje edukacyjne. Warsztaty w tym roku 
poprowadzą Przemysław Truściński, 
Marzena Sowa, Sylvain Savoia oraz Ja-

Organizatorami festiwalu są członkowie 
teatru s.tr.a.c.h. działającego przy Re-
gionalnym Centrum Kultur Pogranicza 
w Krośnie. Podstawą aktywnego uczest-
nictwa w Festiwalu jest prawidłowo wy-
pełniony formularz zgłoszeniowy, wraz 
z pełną listą członków zespołu teatral-
nego. Zgłoszenia należy dokonać do 30 
czerwca 2012 roku poprzez nadesłanie 
zapisu spektaklu na płycie DVD (plan 

Na konkurs należy nadesłać 3 utwory 
o dowolnej tematyce w 3 egz. maszy-
nopisu, które dotąd nie były nagradza-
ne. Każdy utwór winien być opatrzony 
godłem, to samo godło winno wystę-
pować na dołączonej kopercie zawiera-
jącej kartkę z imieniem i nazwiskiem, 
dokładnym adresem autora, nr tel. (lub 
e-mail). Zaprasza się również poetów ze 
środowisk polonijnych. Autorzy nagro-
dzonych i wyróżnionych prac zostaną 

IV EDYCJA PROJEKTU „STALOWA WOLA-MIASTO KOMIKSÓW”

kub Woynarowski. Termin naboru prac 
upływa 6 czerwca 2012 roku, war-
sztaty 29 czerwca - 8 lipca 2012, finał 
4 sierpnia 2012. Formularz i regulamin 
dostępne na stronie projektu: www.mia-
sto-komiksow.pl Miejski Dom Kultury, 
ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola. 
Kontakt: Katarzyna Ambroziewicz 
15-842-09-50 wew. 116 miasto.komik-
sow2012@gmail.com

FESTIWAL TEATRÓW ALTERNATYWNYCH  
„NOCNE TEATRALIA STRACHY”
Krosno, 7 września 2012

ogólny bez zbliżeń i montażu) oraz wy-
pełnionej karty zgłoszeniowej, a także 
materiałów reklamowych (informacja 
o zespole i spektaklu oraz zdjęcia) na 
adres: Regionalne Centrum Kultur Po-
granicza, ul. Kolejowa 1,38 - 400 Kros-
no, ul. Kolejowa 1 z dopiskiem: Nocne 
Teatralia – Strachy. Regulamin i karta 
zgłoszenia na stronie www.rckp.krosno.
pl, e-mail: teatr.s.tr.a.c.h@gmail.com

XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI  
O „LAMPĘ IGNACEGO ŁUKASIEWICZA”

poinformowani przez organizatora li-
stownie lub telefonicznie. Organizator 
nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega 
sobie prawo do nieodpłatnej publikacji 
nagrodzonych wierszy. Prace należy 
nadsyłać do 30 czerwca 2012 roku na 
adres organizatora: Regionalne Cen-
trum Kultur Pogranicza 38 - 400 Kros-
no ul. Kolejowa 1 z dopiskiem Konkurs 
poetycki. Informacje tel. 13 43 218 98, 
www.rckp.krosno.pl
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