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Na okładce: Zespół Tańca Plejada ze Starachowic na Festiwalu Tańca Intermedium w RCKP 
(fot. P. Matelowski), str. 2.- 1.Letnie Niedziele w Rynku - Kapela Fidelis z Przemyśla, 2. Wer-
nisaż wystawy Wrocławskie szkło dziś w CDS, 3. Wystawę malarstwa Małgorzaty Wojnar 
(z lewej) i Maryli Ciepieli (z prawej) otwiera dyr. RCKP, Dorota Cząstka, 4. Letnia przygoda 
w dzielnicy Białobrzegi (fot. P. Fiejdasz), 5 i 6. Letnie Niedziele w Rynku -Teresa Mirga, 
cygańska poetka, Taneczny Klub Tília z Lipan na Słowacji.          Fot. W. Turek
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TADEUSZ WOJNAR
 
Lato na Dolinach
 Córce Oli

Twoje włosy pachną macierzanką
a może powojem.
Banał – odpowiadasz.
A w twoje
wiatr powrzucał majowe dmuchawce.
Myślę: byłem we młynie

Śniły mi się wiatraki.
Tak dużo ich tu – na Dolinach:
na każdym pagórku
na każdej miedzy
przy jabłoniach.
Sypią mąkę po skroniach.

Pola powyginały się w kabłąki
jak plecy żniwiarzy.
Tu Kolumb pewnie szybciej by odkrył
krągłość ziemi.

Świerszcze grają Mozarta –
mleczozwiewne ich nutki.
Na hylu widnokrąg do nieba się łasi.
Iskrzyk sypie na moją głowę 
popiół z sobótki.

W potoku utopiło się słońce.

Prządka Baba pogłaszcze przytuli
pledem mgły pookrywa
i utuli do snu.
 
Korczyna, czerwiec 2012
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ROK 2012 - ROKIEM JÓZEFA 
IGNACEGO KRASZEWSKIEGO

W TYM ROKU PRZYPADA DWUSETNA 
ROCZNICA URODZIN (28 LIPCA 1812 ROKU 
W WARSZAWIE) JÓZEFA IGNACEGO KRA-
SZEWSKIEGO – POLSKIEGO PISARZA, PUB-
LICYSTY, WYDAWCY, HISTORYKA, DZIAŁA-
CZA SPOŁECZNEGO I POLITYCZNEGO, AU-
TORA NAJWIĘKSZEJ ILOŚCI WYDANYCH 
KSIĄŻEK I WIERSZY W HISTORII LITERA-
TURY POLSKIEJ; WYDAŁ OKOŁO 400 DZIEŁ, 
W KTÓRYCH ZAWARŁ OBRAZ WSPÓŁCZES-
NEGO MU SPOŁECZEŃSTWA ORAZ NASZEJ 
NARODOWEJ PRZESZŁOŚCI. 
W 1830 ROKU ZOSTAŁ ARESZTOWANY ZA 
UDZIAŁ W TAJNYM ZWIĄZKU MŁODZIE-
ŻY. ZWOLNIONO GO DWA LATA PÓŹNIEJ 
DZIĘKI STARANIOM RODZINY. GOSPODA-
ROWAŁ NA WOŁYNIU. TWORZYŁ POWIE-
ŚCI I PISAŁ ARTYKUŁY DO CZASOPISM. 
W 1859 ROKU OBJĄŁ REDAKCJĘ „GAZETY 
CODZIENNEJ”, PÓŹNIEJ „POLSKIEJ”. W 1863 
ROKU WYJECHAŁ DO DREZNA. DO KRAJU 
KRASZEWSKI NADSYŁAŁ KORESPONDEN-
CJĘ, SWOJE KSIĄŻKI, ARTYKUŁY. DO 1876 
PROWADZIŁ DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNĄ, 
SKIEROWANĄ PRZECIW KONSERWATY-
STOM. OSKARŻONY O SZPIEGOSTWO, OSA-
DZONY ZOSTAŁ W MAGDEBURGU. OSTAT-
NIE LATA ŻYCIA SPĘDZIŁ WE WŁOSZECH 
I SZWAJCARII. JÓZEF IGNACY KRASZEW-
SKI ZMARŁ W GENEWIE 19 MARCA 1887 
ROKU I ZOSTAŁ POCHOWANY W GROBACH 
ZASŁUŻONYCH NA SKAŁCE W KRAKOWIE.

W numerze:

3. Witryna RCKP
 Wystawy
 Intermedium
 Polecamy

6. Rozmaitości
 Figura na Połomie
  Robert Kubit
 Teatr Zamkowy
 Najazd awangardy

9.  Z pogranicza
 Krośnieński folklor na Słowacji
 Rzeźby i fotografie

11 Z kroniki klasztoru OO. Kapucynów

12.  Romska poezja – Teresa Mirga

14.  Przeczytane
 Druga odsłona „Leksykonu”

20. Kolekcjonerstwo
 Widokówki Rymanowa Zdroju

Zbigniew Więcek

22.  Podium
 Kolejny sukces uczniów LP
 w Krośnie
  Zbigniew Gleń
24. BWA
 Srebrny Czworokąt 
  Marek Burdzy

24.  Muzeum Podkarpackie
 Rzeźba – Kazimierz Kalkowski
 Malarstwo – Ireneusz Kopacz
  Krzysztof Gierlach
 Cyganie – historia i kultura
  Adam Bartosz

28. Centrum Dziedzictwa Szkła
 Wrocławskie szkło dziś
 Piec pełen rozrywki
  Dawid Iwaniec

30.  KBP
 Nagroda za lokalne inicjatywy…
  Monika Machowicz
 Mistrz i uczniowie
  Joanna Łach

31.  Muzeum Rzemiosła
 Zwiedzanie Wieży Farnej

32.  Konkursy
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do 19 sierpnia
Malarstwo Małgorzaty Wojnar
Krośnianka, z wykształcenia historyk. 
W 2007 roku zaczęła poznawać tajniki 
sztuki malarskiej w Otwartej Pracowni 
RCKP w Krośnie. Uprawia akryl i pa-
stel. Na obrazach przedstawia fragmen-
ty rzeczywistości, które chciałaby oca-
lić od zapomnienia - drewniane chyże, 
cerkwie i przydrożne kapliczki. Szcze-
gólnie upodobała sobie zakątki Magur-
skiego Parku Narodowego i Bieszczady. 
Od 2009 r. bierze udział w ,,Przeglądzie 
Plastyki” organizowanym przez RCKP, 

uczestniczy także w ważnych wydarze-
niach kulturalnych miasta, wystawiając 
swoje prace na ,,Jarmarku Krośnień-
skim” i ,,Karpackich Klimatach”. Jej 
obrazy znajdują się w zbiorach prywat-
nych w Krośnie, Krakowie, Nowym 
Sączu, Wrocławiu i Toruniu. Uczestni-
czyła w kilku wystawach zbiorowych, 
w 2011 roku otrzymała wyróżnienie na 
X Wojewódzkiej Wystawie Malarstwa 
Nieprofesjonalnego w Rzeszowie za 
obraz ,,Skansen w Sanoku”. 
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Urodziła się w Żarach, a mając 20 lat 
zamieszkała w Krośnie. Zafascynowa-
na malarstwem kilka lat temu wzięła 
do ręki pędzel i ziściła swoje marzenia 
o tworzeniu obrazów. Stało się to jej pa-
sją, której oddaje się z największą przy-
jemnością. W malarstwie urzeka ją róż-
norodność widzenia tego co nas otacza. 
Ten sam pejzaż czy martwą naturę lub 
portret każdy bowiem inaczej widzi. 

do 19 sierpnia
Malarstwo Maryli Ciepieli

Uczestniczy w zajęciach Otwartej Pra-
cowni RCKP w Krośnie. 
Swoje prace prezentowała na: wystawie 
UTW w RCKP Krosno’2008, 25. Prze-
glądzie Plastyki w RCKP Krosno’2009, 
Wystawach Otwartej Pracowni RCKP 
w Krośnie w latach 2009, 2011, 2012, 
26. Przeglądzie Plastyki Krosno’2010 
oraz w Ogólnopolskim Konkursie Pla-
styki „Anioły” WDK Wałbrzych’2010

opr. ab

30 czerwca na scenie RCKP królował 
taniec! W II Ogólnopolskim Festiwalu 
Tańca Intermedium wzięło udział 30 ze-
społów. Oceniało jury w składzie: Eryk 
Makohon – tancerz, choreograf, peda-

gog, scenograf, Honorata Włoch-Ko-
walczyk – instruktor tańca, choreograf, 
trener formacji cheerleaders, Monika 
Waga – nauczyciel tańca klasycznego, 
choreograf.

INTERMEDIUM
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W kategorii 7 – 11 lat: 
I miejsce - Zespół Tańca Estradowego 
Mała Volta z Miejskiego Domu Kultury 
w Stalowej Woli za widowisko „Gdzie 
dwóch się bije, tam … dwóch korzysta” 
I miejsce - Zespół Taneczny Hocki - Klo-
cki z Centrum Kultury i Sztuki w Koni-
nie za widowisko „Kurnik” 
II miejsce: Zespół Taneczny Fleks 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnej 
za układ „W pracowni Gepetta” 
W kategorii 12 – 15 lat:
I miejsce - Zespół Taneczny Centrum 
z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie 
za układ „Mgła”
Wyróżnienie: Cheerleaders z Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej w Lesku 

W kategorii powyżej 15 lat:
Dwa równorzędne I miejsca:
Scena Tańca Colibri z Rzeszowskiego 
Domu Kultury filia Staromieście w Rze-
szowie 
Teatr Tańca Ale To Nic z Samorządowe-
go Centrum Kultury w Mielcu 
Dwa równorzędne II miejsca:
Zespół Taneczny Street Elite ze Studia 
Tańca Show Dance w Jaśle
Zespół Tańca Artystycznego Miniatu-
ry i Butterfly Crew z Centrum Kultury 
w Krynicy Zdroju 
III miejsce: Zespół Taneczny Szasse 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu 
Wyróżnienie: Zespół Tańca i Insceni-
zacji Plejada ze Starachowickiego Cen-
trum Kultury

Miasto Krosno już po raz piąty orga-
nizuje tę niezwykle atrakcyjną im-
prezę, która ma na celu przybliżenie 
postaci Ignacego Łukasiewicza oraz 
znaczenia jego wielkiego wynalazku.  
Happening zorganizowany został po raz 
pierwszy w 2008 roku, dokładnie w 155. 
rocznicę zapalenia pierwszej lampy naf-
towej na świecie co miało miejsce 31 
lipca 1853 roku, podczas nocnej opera-
cji w szpitalu we Lwowie. W tym roku 
program imprezy jest niezwykle bogaty:
* Rajd pieszy szklakiem krośnień-
skich kiwonów
9.00 start sprzed budynku RCKP, ul. 
Kolejowa 1 

* Świet(l)ne zwiedzanie Skansenu 
w Bóbrce wstęp wolny 
Świet(l)ne Busy ZRG Krosno sp. z o.o. 
i Naftomet bezpłatny transport
Krosno – przystanek przy pomniku Łu-
kasiewicza, od.10.00 do 16.00 co godzi-
nę 
Bóbrka – przystanek przy Muzeum, od 
11.00 do 17.00 co godzinę
* Naftowa trasa Świet(l)nej Ciuchci 
Centrum Dziedzictwa Szkła
Przystanek Naftówka 10.00 - 16.00
Przystanek Kopernik od 10.00
Przystanek Rynek od 10.00
Przystanek PWSZ 10.00 - 18.00
* 19.00 uroczystość nazwania mostu 
przy ul. Niepodległości imieniem Ka-
rola Klobassy- Zrenckiego
* Świet(l)ne atrakcje 
11.15 - Pokaz Poweriser Polska Team
11.30 - Akademia Pana Ignacego – blok 
zabaw rodzinnych
17.00 - Koncert zespołu Euro Band Blu-
es
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19.00 - Koncert zespołu Wolna Grupa 
Bukowina 
20.30 - Spotkanie mieszkańców Krosna 
pod pomnikiem I. Łukasiewicza 
21.00 - Spektakl warsztatowy „Teatr na 
bruku” dziedziniec PWSZ ul. K. Wielkie-
go 4 
21.45 - Rozświetlenie nocy – happening 
artystyczny z udziałem mieszkańców 
Krosna
22.00 - Projekcja 3D Mapping dziedzi-
niec Centrum Dziedzictwa Szkła 
22.15 - Spotkanie z podróżnikiem T. No-
wotarskim „Morskie podróże żaglow-
cem S/Y „Fryderyk Chopin” siedziba 
Grupy Why Not TRAVEL

12 sierpnia, godz.19.00
Letnie Niedziele w Rynku
Wieczór pieśni patriotycznych z okazji 
Święta Wojska Polskiego 

26 sierpnia godz.19.00
Letnie Niedziele w Rynku
Wieczór operetkowo - operowy

31 sierpnia – 2 września
Festiwal Kultur Pogranicza Karpackie 
Klimaty

7 września
Festiwal Teatrów Alternatywnych 
V Nocne Teatralia Strachy 

opr. ab

Pomiędzy Wolą Komborską a Wolą Ja-
sienicką znajduje się grzbiet nazywany 
przez miejscową ludność Działy. Stoki 
Działu porośnięte są lasami, natomiast 
grzbiet jest bezleśny i oferuje dalekie wi-
doki na najwyższe wzniesienia Pogórza 
Dynowskiego. Podążając nim w kierun-
ku północnym staniemy przed wyraź-
nym wzniesieniem o ostrych kształtach, 
które od wieków nazywane jest Poło-
mem. Na szczycie o wysokości 455 m 
n.p.m. znajduje się cel naszej wycieczki 
– wysoka na 5 m figura kamienna z 1819 
r., najstarsza i jedna z najcenniejszych na 
terenie Brzozowskiego.
Okolice Woli Jasienickiej znane są od 
dawna z eksploatacji złóż piaskowco-
wych, zwanych piaskowcem ciężkowi-
ckim przechodzącym później w czarno-
rzecki, które ciągną się przez Pogórze 
Karpackie, z kulminacją „Prządek”. Od 
początku XIX w. kamieniołomy w Woli 

Jasienickiej dostarczały kamień bu-
dowlany, z którego wytwarzano także 
osełki i brusy. Z czasem z miejscowej 
ludności wykształciła się grupa kamie-
niarzy zajmujących się wykonywaniem 
sakralnych obiektów kamiennych. Naj-
starsze z nich możemy datować na lata 
20. XIX w. Cechuje je znaczna wyso-
kość, solidność łączenia i podobieństwo 
warsztatowe. Kamienne rzeźby w nich 
występujące świadczą o ludowej dzia-
łalności artystycznej miejscowych ka-
mieniarzy, których wyroby wychodziły 
dalej poza Wolę Jasienicką. Ostatnim 
kamieniarzem wyrabiającym pomniki 
nagrobne był nieżyjący już Lenart, do 
niektórych artystów ludowych przywarł 
nawet zawodowy przydomek „Kamy-
czek”. Pozostałością dawnej świetności 
kamieniarskiej w Woli Jasienickiej jest 
także interesująca dzwonnica wykonana 
z piaskowca. Znajduje się w niej dzwon 

FIGURA NA POŁOMIE

R
O

Z
M

A
IT

O
Ś

C
I



CROSCENA 7

wykonany z żelaza, jako seryjny odlew 
hutniczy z dalekiej Anglii, z zachowa-
nym napisem „Naylor Vicers Co. 1860 
Sheffield”. Jak do tej pory temat ludowej 
kamieniarki występującej w tym rejo-
nie nie został szczegółowo opracowany 
przez badaczy.
Najlepszy piaskowiec pozyskiwano na 
górze Połom (Połomia). Odznaczał się 
odpornością na wietrzenie, trwałością 
i spoistością. W masywie tej góry, której 
nazwa pochodzi od połomu lub wyłomu 
skały piaskowcowej, funkcjonowało na 
przełomie XIX i XX w. kilka kamienio-
łomów, z których pozyskiwano dosko-
nały materiał. Z niego też bogaty kmieć 
Stanisław Świerk, mieszkający pod Po-
łomem, ufundował w 1819 r. na szczycie 
góry, w miejscu wcześniejszej kaplicy 
figurę kamienną.

Do dnia dzisiejszego wśród starych 
mieszkańców Woli Jasienickiej zacho-
wała się legenda, że dawniej we wsi 
mieszkali Rusini, którzy wybudowali na 
Połomie cerkiew. Budowla powstała na 
szczycie góry nazwanej „Święty Pieter”. 
W wyniku zarazy większość mieszkań-
ców zmarła, natomiast pozostała prze-
niosła się do pobliskich wiosek. Miejsco-
wość została na nowo zasiedlona przez 
Polaków z okolicznych osad. Cerkiew 
natomiast rozebrano.
Podanie dalej głosi, że na miejscu roze-
branej cerkwi na Połomie postawiono 
kapliczkę, którą zastąpiła zachowana do 
dziś figura. Fundatorem był najprawdo-
podobniej mieszkający w pobliżu właś-
ciciel całej góry. Jego dom został roze-
brany na przełomie lat 50. i 60. XX w. 
Tyle legenda, sięgnijmy do źródeł. Po raz 
pierwszy Wola Jasienicka wymieniona 
była w źródłach w 1460 r. jako „Nowa 
Jasienica”. Z zapisków „Księgi Gro-
madzkiej” wynika, że do polowy XVII 
w. w miejscowości mieszkała również 
ludność obrządku wschodniego – Rusi-
ni. Zapiski te potwierdzają występujące 
wówczas nazwiska: Iwanko Skybowicz, 
Iwaszko Sawka, Hryczko Kapłonik i sze-
reg innych. Natomiast Katalog Zabytków 
Sztuki w Polsce, powiat brzozowski wy-
dany w 1974 r. podaje, że na Połomie 
wybudowano w 1721 r. kaplicę, na miej-
scu której postawiono początkiem XIX 
w. zachowaną do chwili obecnej słupową 
kamienną figurę. 
Miejscowi budowniczowie wykorzysta-
li do budowy figury twardy piaskowiec 
z terenu podszczytowego. Postawili so-
lidny obiekt, składający się z trzech blo-
ków, przekładanych płytami na kształt 
gzymsów, nakryty kamiennym dasz-
kiem, zwieńczonym krzyżem. Obecnie, 

Słupowa kamienna figura na Połomie 
k. Woli Jasienickiej z 1819 r.
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pomimo przemalowania figury na biało, 
czytelny jest jeszcze napis fundacyj-
ny: „IHS FUNDATOR STANISŁAW 
ŚWIERK 1819”. W środku znajdowała 
się dawniej, jak twierdzi regionalista Ta-
deusz Gierlach, figura Chrystusa Frasob-
liwego. Natomiast nieżyjący już badacz 
Pogórza Karpackiego, Franciszek Kotu-
la, doszukał się jeszcze w jednej z wnęk 
figury malowane na blasze przedstawie-
nie św. Mikołaja.
Co roku w pierwszy dzień Wielkanocy 
mieszkańcy Woli Jasienickiej gromadzą 

się przy figurze na Połomie. Odmawia-
ją litanię do św. Piotra i modlitwy za 
zmarłych. Przez długie lata prowadził 
je Andrzej Stodolak „Biały Jędruś”, po-
tem miejscowy kleryk. Zwyczaj ten na 
szczęście nie zanika.
Ścięty pod budowę kaplicy szczyt Poło-
mu zarósł drzewami. Z dawnej widoko-
wej polany nie pozostało już śladu. Po-
została natomiast stara kamienna figura 
i wiara mieszkańców w legendę o świą-
tyni na szczycie.

tekst i fot. Robert Kubit

Teatr Zamkowy im. Franciszka Staro-
wieyskiego zaprasza na letnie spekta-
kle teatralne w wykonaniu Teatru Bez 
Rzędów. W niepowtarzalnej scenerii 
Zamku Kamieniec w Odrzykoniu oraz 
w budynku Centrum Dziedzictwa Szkła 
w Krośnie wystawione zostaną przed-
stawienia na motywach utworów Sławo-
mira Mrożka, Woody’ego Allena i Petra 
Zelenki. Widzowie obejrzeli już pierw-
szy spektakl „Przez mgłę” czyli mi-
mowolne studium wolności –na moty-
wach dramatu „Strip-tease” Sławomira 
Mrożka, a przed nimi jeszcze „Manekin 
w Krakowie” (30.07), Ostatnia niedzie-
la”(8.08), „Zagraj to jeszcze raz..sam!” 
(13.08), „Lisia intryga” (2.09). 
Pomysłodawcą Teatru Zamkowego jest 
Andrzej Kołder, kustosz zamkowego 
muzeum, opiekę artystyczną objął poe-
ta Jan Tulik, a wspólnym celem jest 
przywrócenie tradycji teatrów plenero-
wych w okresie letnim, tak kiedyś po-
pularnych. W realizację tego pomysłu 
zaangażował się Teatr Bez Rzędów – 
nieformalna grupa teatralna skupiająca 

profesjonalnych młodych twórców, na 
co dzień związanych z teatrami w całej 
Polsce. Tworzą go: Agata Banasik, Aga-
ta Butwiłowska, Iga Eckert, Ewa Mrów-
czyńska, Dominika Zielińska, Grzegorz 
Eckert, Łukasz Pracki, Jakub Sochacki, 
Lech Walicki, aktor krakowskiego Tea-
tru „Groteska”.

ab

TEATR ZAMKOWY
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Pierwsza od ćwierćwiecza wspólna lite-
racka impreza - Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich i Związku Literatów Polskich 
- odbyła się w Rzeszowie. W tej orygi-
nalnej akcji nazwanej przez organiza-
torów „Najazd awangardy na Rzeszów” 
uczestniczyli również poeci z Krosna: 
Jan Belcik, Jan Tulik i Wacław Turek.
Ponad 20 poetów z Podkarpacia czytało 
swoje wiersze od 20.00 do północy 20 
lipca br. Pomysłodawca i prowadzący, 
poeta, dr Stanisław Dłuski z Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego powiedział, że 
chciałby pełnej integracji środowiska li-
terackiego w regionie. Wspomniał także, 
że podobne akcje miały miejsce w okre-
sie międzywojennym i stąd nawiązanie 
do dobrych literackich tradycji, stano-
wiących jednocześnie subtelną prowoka-
cję artystyczną. 
Wśród poetów czytających swoje wier-
sze byli m.in. Grzegorz Kociuba, Ma-
riusz Kalandyk Adam Decowaki, Marta 
Pelinko. Dyrektor Wojewódzkiej Biblio-
teki Publicznej, Barbara Chmura wyra-
ziła w kuluarach chęć pomocy w konty-
nuowaniu tej akcji. 

NAJAZD AWANGARDY

Uznaniem cieszyła się stosowna, bo blu-
esowa, oprawa muzyczna, którą zapew-
nił wokalista i gitarzysta Staszek Piątek 
wraz z przyjaciółmi. Pub Clasic przy pl. 
Kilińskiego przyjął poetów z życzliwą 
troskliwością, a znakomita sceneria na 
„zapleczu” lokalu - stylowa międzywo-
jenna hala w rodzaju patia - dopełniła 
poetycko-muzyczne klimaty. 
Najazdowi awangardy na stolicę woje-
wództwa podkarpackiego patronował 
prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc.

JT

 N
a zdj. Stanisław

 D
łuski fot. W

.Turek

Kapela Białobrzeżanie założona została 
w 1985 roku przy Dzielnicowym Domu 
Ludowym w dzielnicy Białobrzegi 
w Krośnie. Publicznie zaprezentowała 
się 19 stycznia 1986 r. i od tej pory za-
częła występować na różnego rodzaju 
imprezach, przeglądach na terenie ca-
łego Podkarpacia, a także na Słowacji 
i we Francji. Szerszą popularność przy-
niosło jej nagranie kilkunastu melodii 

w Rozgłośni Polskiego Radia w Rze-
szowie, które prezentowane były w au-
dycji „Z folklorem na ty” oraz w audycji 
„Muzyka folklorem pisana” emitowanej 
w Programie I PR. Kapela pod kierow-
nictwem Zygmunta Wojtonia nagrała 
również kasetę magnetofonową z 22 
utworami z naszego regionu. Aktual-
nie Białobrzeżanie działają przy Re-
gionalnym Centrum Kultur Pogranicza 
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Krośnieński folklor na Słowacji 
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w Krośnie. Ostatnio, z powodzeniem, 
przy dużym aplauzie i wypełnionej do 
ostatniego miejsca sali domu ludowego 

w Brezinie na Słowacji kapela zagrała 
podczas Święta Folkloru.

W ramach współpracy RCKP z Domem 
Polsko-Słowackim w Bardejowie 17 lip-
ca otwarto interesującą wystawę. Zda-
wało by się, że znany na Słowacji arty-
sta plastyk Jozef Peteja zaprezentował 
w swojej bogatej twórczości wiele – ma-
larstwo, rysunek, odlewy gipsowe, rzeź-
bę w drewnie. Tym razem poezje prze-
topił na żelazo. Jego 20 najróżniejszych 
rzeźb, za pomocą ograniczonych linii 
ukazały w zimnym metalu ciepłe posta-
cie kobiet, tancerzy czy muzyków. Stwo-
rzył w ten sposób ponad dwumetrowe 
poetyckie dzieła. To z kolei dało się zna-
komicie połączyć z czarno-białą fotogra-
fią krośnieńskiego fotografa Wacława 
Turka, który zaprezentował wystawę pt. 
„Muzyka”. Kilkadziesiąt osób biorących 
udział w wernisażu pozytywnie oceniło 
połączenie tych dwóch tematów, a jak 

powiedział Marcel Tribus – dyrektor 
Domu Polsko-Słowackiego, o zaintere-
sowaniu ekspozycją świadczy niespoty-
kana frekwencja. Wystawę można obej-
rzeć do 6 sierpnia br.

WaT

Rzeźby i fotografie

fo
t. 
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Z KRONIKI KLASZTORU OO. KAPUCYNÓW:

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

16.II.1948. „Objawienia” w Grudnej już się 
zakończyły. Jakaś kobieta miała otrzymać 
z Ameryki latarkę projekcyjną, czy coś po-
dobnego, umieściła ją za piecem i rzucała 
obrazy na okno; gdy to wykryto – areszto-
wano ją (ciągnęła z tego zyski) i wszystko się 
skończyło. Tak przynajmniej opowiadają.

10.III.1948. Rano spowiedź żołnierzy, na 60-
ciu z Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go, przystąpiło do spowiedzi 40-50-ciu.
30.V.1948. O godz. 9-tej msza św. Klubu Mo-
tocyklistów, a potem przed kościołem poświę-
cenie motocykli (O. Antoni).

5.VI.1948. Po południu wśród ulewnego desz-
czu przybył do parafii biskup na wizytację. W 
kościele farnym okropny ścisk.

14.VI.1948. Z małymi przerwami pada deszcz, 
Wisłok wystąpił z brzegów.

26.X.1949. Bardzo silny wiatr. Przybył mon-
ter z Krakowa i zaczęto wstawiać witraż we 
frontowym oknie kościoła i wiatr bardzo 
przeszkadza. Witraż przedstawiający zaśnię-
cie św. Franciszka, zakupił jeszcze w r. 1945 
O. Ambroży, ale bano się wstawiać.

27.IX.1954. Przyjechała z Krakowa p. Jadwi-
ga Rymarówna i maluje w Zakrystji Figurę 
Matki Bożej Niepokalanej. Figura ta wraz 
z innym sprzętem kościelnym została przy-
wieziona do Krosna, po wyrzuceniu naszych 
ojców z Drohobycza. Rzeźbił ją artysta - rzeź-
biarz z Przemyśla.

3.X.1954. Niedziela. Święto Matki Bożej Ró-
żańcowej. Piękna pogoda. Pamiętny dzień 
poświęcenia kaplicy, wniesienia do Kaplicy 
Figury Matki Bożej Niepokalanej, a zarazem 

uroczystości Jubileuszowe: 200 lat przybycia 
Kapucynów do Krosna.

10.X.1955. Pan Ingling, artysta malarz z War-
szawy, rozpoczął dziś swą pracę. Ma 45 lat, 
studiował w Paryżu, przebywał w Holandii, 
Belgii, we Włoszech, ma za sobą prace głów-
nie konserwatorskie.

1.I.1959. Po raz pierwszy w dziejach ludzko-
ści uczonym rosyjskim udało się wystrzelić 
rakietę międzyplanetarną – wagi 1500 kg, le-
cącą z szybkością 2500 m na sekundę – która 
po 2 dniach biegu osiągnęła odległość księ-
życa, minęła go i przez 62 godziny aparatura 
sygnałowa działała sprawnie, w miarę jed-
nak oddalania sie od ziemi wyszła spod moż-
liwości obserwacji i weszła w orbitę planet 
słonecznych.

13.IX.1959. Niech to przejdzie do historii: po 
raz pierwszy dzieło rąk ludzkich dotknęło 
powierzchni innego ciała niebieskiego. Oto, 
dnia 12. czyli wczoraj, rano o godz. 8. uczeni 
rosyjscy wystrzelili drugą rakietę kosmiczną, 
o nazwie „Łucznik II” wagi 1511 kg aparatu-
ry naukowej. Jak podali wkrótce po starcie 
uczeni radzieccy, rakieta tylko minimalnie 
uchyliła się od wyznaczonego toru i zgodnie 
z planem dnia dzisiejszego o godz. 23.02 tra-
fiła w Księżyc.

8.X.1959. Krok dalej w Kosmos. Jeszcze nie 
umilkły w świecie echa wystrzelenia „Łucz-
nika II”, który dotarł do Księżyca, a oto 
uczeni radzieccy wystrzelili trzecią rakietę 
kosmiczną o nazwie „Łucznik III” z auto-
matyczną stacją, która z odległości kilkuset 
tysięcy km przysłała wiadomości na Ziemię 
o tym, co notują jej aparaty badawcze, jako 
też okrążając Księżyc sfotografowała do-
tychczas nieznaną drugą jego stronę.
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* * *

Jestem Cyganką 
ale wróżyć nie umiem 
Jestem Cyganką 
i mam uczciwą duszę 
martwię się i modlę 
za ten świat 
nasz lud nie broni swych bram 
naszą ojczyzną jest cały świat 
Skąd się wzięli ci dziwni Cyganie 
i jakże nieskomplikowani – 
byle niebo było pełne gwiazd. 
Wolność! bo coś przed siebie gna 
i to nie jest stracony czas. 

* * *

Nie karz mnie zbyt srogo
żem taka ciekawa
wszystkiego co mi dałeś
chciałabym skosztować.

* * *

Nie wiem czy ktoś będzie mnie pamiętał
czy ktoś moją pieśń zaśpiewa,
przywróci promieniom słoneczny
prawdziwy mój obraz.
Wiem, że wiele wam dać nie mogę,
to co najlepsze – moją pieśń daję,
którą ja sama moją duszę
tak okaleczoną, wzgardzoną koję.
Gdy usiądziesz przy ognisku,
wspomnij córko i ty synu
Cygankę i jej małe i jakże
proste, ale czułe pieśni,
które wciąż mówią o tym samym…
O zniszczonym bucie, o złamanym sercu,
o złotym, uśmiechniętym słońcu –
że kochała i się śmiała
i nadzieję zawsze miała…

Teresa Mirga pisze wiersze w języku 
polskim i romskim. Mieszka w Czarnej 
Górze na Spiszu, gdzie Cyganie szczepu 
Bergitka Roma prowadzą osiadły tryb 
życia od niemal 300 lat. Wraz z zespo-
łem Kałe Bała (Czarne Włosy) wykonu-
je kompozycje własne i pieśni cygańskie 
śpiewane z dawna przez Romów od Kar-
pat po Bałkany. Zapraszana do współ-
pracy z różnymi grupami, adaptowała 
do swoich utworów motywy bałkańskie, 
żydowskie, łemkowskie, zachowując 
jednak swój niepowtarzalny styl. Ta 
rozmaitość jest przecież wpisana w zie-

mię, na której wyrosła. Spisz to miejsce, 
gdzie od wieków mieszają się wątki pol-
skie, słowackie, węgierskie, cygańskie 
i żydowskie. Teresa Mirga śpiewa, gra 
na gitarze, komponuje. Spory udział 
w repertuarze poetki mają pieśni reli-
gijne, a występy stały się elementem 
pielgrzymek cygańskich do Limanowej 
we wrześniu i do Częstochowy w grud-
niu. Spotkanie z poetką w Krośnie miało 
miejsce 15 lipca br. w ramach „Pro-
gramu na rzecz społeczności romskiej 
w Polsce w 2012 roku”
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* * *

Kłaniam Ci się, skało wielka.
Zawsze milczysz jak zaklęta.
Nad Twoją głową święte niebo,
Twoje nogi myje woda.
Tobie jednej wszystko powiem,
dochowaj tajemnicy mojej – 
co mnie boli, co raduje,
me radości, małe żale.
Gdybyś mogła raz przemówić,
pocieszyć mnie, przytulić.
I jak do Ciebie przyjdę,
pieśni Ci zaśpiewam nowe.
Pewnie kiedyś przyjdzie umrzeć.
Będziesz pieśni me śpiewała.

* * *

Nad rzeką leżą
Zimne kamienie
Posągi milczące
Jako pokutujące dusze
Jedne śpią w rzece
Inne wylegują się
Na brzegu
Malutkie i wielkie
Skały
Wszystko widzą i słyszą
Milczeć muszą
Deszcze myje ich ciała
A słońce ogrzewa dusze
Może przyjdzie dzień
Że powstaną
Mówić zaczną.

* * *

Znów stałam się królową
czystą, białą lilią,
sprawiedliwą białogłową
nie skażoną, nie tkniętą brudem
taka mnie widzisz, czujesz
co mam robić, żeby
zawsze tak było.
Lękam się by nie brakowało
Ci sił i nadziei
bym Cię nie zawiodła
błagam nie zapominaj
że zgasnę kiedyś
jak ta świeca.

TY I JA

Chciałam przytulić się
Do twego serca
 Nie pozwoliłeś

Odejść chciałeś
Ale to ja
 Odeszłam

Mój świat
Nadal trwa
Płacze dziś
Jutro się śmieje

Nie wiem
Jakie ci słońce 
 Świeci
I czy lepiej ci
 Beze mnie

tłumaczenie Adam Bartosz
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Bronisławy Betlej. To zapis dawnych 
dziejów tego co odeszło już do przeszło-
ści, szczególnie dotyczącej rodzimych 
stron poetki: ziemi gorlickiej. Znaleźć 
tu można wiersze koncentrujące się na 
społeczno-politycznej historii Gorlic, 
ale i historii rozumianej szerzej, jako 
życie codzienne ludzi niegdyś. Przebły-
ski tych zapomnianych już zachowań, 
zwyczajów, spraw dawniej oczywistych 
kryją się w wierszach na równi z opisa-
mi doniosłych i nadzwyczaj dramatycz-
nych zdarzeń historycznych. Wszystko 
co opisują wiersze, widziane jest przez 
pryzmat własnego doświadczenia poetki 
i uczuciowego przywiązania do ojczy-
stej ziemi - czytamy w przedmowie.
Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SAN-
DEC, 2012 

Autorka wypowiada swoje - delikat-
ne, czasem krystalicznie przejrzyste 
– wiersze – westchnienia. Nie potrafi 
pisać i myśleć poza światłem płynącym 
od Boga. Szczęśliwa taka poezja, co 
się w Panu zakorzenia, z Niego czer-
pie i wreszcie – ku Niemu powraca. 
A jednak poezja ta rodzi się w chłodzie, 
w zatrzymaniu myśli, w pewnej nieobec-
ności ciała… pisze Andrzej Sulikow-
ski. Siostra Dawida Ryll (michalitka), 
absolwentka filologii polskiej i teologii 
w KUL opublikowała 4 zbiory wierszy, 
biografię Anny Kaworek oraz szereg 
artykułów o tematyce religijno - spo-
łecznej. Najnowszy tomik „Czytanie 
z księgi lat” inauguruje serię Biblioteki 
Poetów Miejsteckich związanych z gmi-
ną Miejsce Piastowe.
Wydawnictwo RUTHENS, Miejsce Pia-
stowe 2012

ab



SOBÓTKA 
NAD WISŁOKIEM
fot. W.Turek



CZAS NA WAKACJE  
fot. W.Turek



8. POLONIJNY FESTIWAL DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW 
FOLKLORYSTYCZNYCH – KONCERT KRAJÓW ZAMIESZKANIA
fot. W.Turek



OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL 
TAŃCA  INTERMEDIUM 
fot. P.Matelowski



W ubiegłym roku Stowarzyszenie „Pro 
Carpathia” wydało dwutomową publika-
cję „Leksykon drewnianej architektury 
sakralnej Podkarpacia”. 1000 komple-
tów rozeszło się w ciągu kilku miesięcy. 
Bezpłatna publikacja trafiła do bibliotek, 
muzeów, służb ochrony zabytków, kon-
serwatorów dzieł sztuki, a kilkadziesiąt 
egzemplarzy nawet do Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Rzeszowie. Najwię-
cej jednak do czynnych przewodników 
beskidzkich. Ale 1000 sztuk okazało się 
kroplą w morzu potrzeb. Dwutomowa 
publikacja (w sumie 400 stron) zawie-
rała 241 dokładnych opisów istniejących 
obiektów sakralnych z terenu wojewódz-
twa podkarpackiego (zbudowanych do 
ok. 1950 r.), zilustrowanych ponad 1000 
aktualnych i archiwalnych zdjęć. Opi-
sowi każdej ze świątyń towarzyszyło 
krótkie streszczenie w języku angielskim 
oraz norweskim (Norwegowie byli gran-
todawcami projektu). W tomie drugim 
znalazł się „Suplement” prezentujący 
krótki opis świątyń niezachowanych – 

533 drewnianych obiektów: cerkwi, koś-
ciołów, zborów i synagog, które uległy 
zniszczeniu w latach 1880-2007. Zilu-
strowano je 353 archiwalnymi zdjęciami 
pokazującymi ich bryłę, a tylko z rzadka 
niestety wnętrze z wyposażeniem. Było 
to możliwe dzięki współpracy instytu-
cji, które użyczyły prawa do publikacji 
tych fotografii, jak i osób prywatnych, 
znanych ekspertów dawnej architektury 
drewnianej. Po ukazaniu się wydawni-
ctwa zgłosiło się  wiele osób z propozycją 
udostępnienia szeregu nieznanych zdjęć. 
Drugie wydanie może ukazać się jedynie 
jeżeli Stowarzyszenie otrzyma na nie za-
mówienia. Dokumentacja skarbów archi-
tektury drewnianej naszego regionu jest 
bezcenną inicjatywą. Wpisuje się w cały 
zespół działań mających na celu „ocalić 
od zapomnienia” podkarpackie pieśni, 
kolędy, sztukę rękodzielniczą, obyczaje 
weselne. Więcej informacji na stronie 
www.skarbypodkarpackie.pl. 

opr. ab

Druga odsłona „Leksykonu”
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Rymanowskie źródła odkryte zostały 
w 1876 roku. Po czterech latach uzdro-
wisko rozpoczęło działalność. W 1890 r. 
było już 10 willi i pensjonatów. Rozwój 
uzdrowiska znacząco wpłynął na ży-
cie gospodarcze, społeczne i kulturalne 
regionu. Na początku XX wieku latem 
zjeżdżało do zdroju około 1000 kura-
cjuszy, w tym dużo dzieci. Z kurortu 
należało pisać pozdrowienia do rodzi-
ny i przyjaciół, a był to złoty wiek po-
cztówki europejskiej. 

Widokówki Rymanowa Zdroju

W 1898 roku ukazują się pierwsze kar-
ty pocztowe w naszym regionie. Aby 
zachęcić społeczeństwo do ich kupo-
wania i wysyłania, musiały być ładne, 
przyciągające oko. Tak powstają piękne 
serie kolorowych pocztówek Rymanowa 
Zdroju i Iwonicza Zdroju. Dzisiaj wido-
kówki rymanowskie z początku XX w. 
zaliczamy do najpiękniejszych z terenu 
byłego województwa krośnieńskiego.

Zbigniew Więcek

Wieloobrazkowa widokówka z końca XIX wieku. Wydana nakładem Moszkowicza 
z Rymanowa w technice kolorowej litografii. Zaliczana jest do najpiękniejszych wi-
dokówek regionu karpackiego od Jasła po Ustrzyki. Pięć widoków przedstawiono 
w pięknych secesyjnych obramowaniach z kwiatowymi ozdobnikami oraz w pro-
stokątach. Są to: „Źródło”, „Pogoń”, „Kolonia Lecznicza”, „Dworzec Gościnny”, 
„Nagłowice”.



Litografia kolorowa z sześcioma obiektami zdrojowymi umieszczonymi w prosto-
kątach i owalach ze stylizowanymi opisami. Przedstawiono: „Dworzec Gościnny”, 
„Pod Aniołem Stróżem”, „Pod Opatrznością”, Źródło, „Pod Matką Boską”, „Pod 
białym Orłem”. Widokówka wydana około1899 roku przez Moszkowicza.

Z wielkim artyzmem zaprezentowano pięć pensjonatów, umieszczając je w liściach 
dębu. Takie rozwiązanie jest wysoko oceniane przez obecnych kolekcjonerów. 
W regionie krośnieńskim jest to unikat. Zamieszczone pensjonaty: „Pod Kościusz-
ką”, „Pod Aniołem Stróżem, „Willa Zofia”, „Pod Matka Boską”, Pod białym orłem”. 
Wydana nakładem Moszkowicza około 1902 roku.

Ze zbiorów Zb. Więcka
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13 czerwca br. w Prywatnej Szkole Mu-
zycznej im. I.J. Paderewskiego w Nałę-
czowie odbyła się uroczystość wręcza-
nia nagród i podsumowania XIII edycji 
Międzynarodowego Konkursu „Inspira-
cje Muzyczne”. Na to miłe wydarzenie 
zostali zaproszeni również uczniowie 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 
I stopnia z Krosna, którzy osiągnęli 
znaczący sukces i doceniono ich próby 
literackie. W dziedzinie prozy I nagro-
dę zdobył Miłosz Brzana za utwór 
„Mój pamiętniku”, a w kategorii poezji 
wyróżnienia uzyskali Julia Rutkow-
ska i Wojciech Białowąs. Uczniowie 
otrzymali m.in. wydanie książkowe 
nagrodzonych w konkursie prac z ich 
wydrukowanymi utworami. Opiekunem 
uczniów była nauczycielka języka pol-
skiego, Beata Zep.

Doceniony pamiętnik

Piosenka w teatralnej masce

W dniach 30 czerwca - 1 lipca br. od-
był się finał 8. Ogólnopolskich Zamoj-
skich Spotkań Wokalnych „piosenka 
w teatralnej masce”. W konkursie biorą 
udział młodzi artyści, którzy ukończyli 
już 16 lat. Często są to absolwenci aka-
demii muzycznych, mający na swoim 
koncie zrealizowane projekty muzycz-
ne. Ocenie, oprócz strony wokalnej, 
podlega także aranżacja, gest, szept sce-
niczny. Konkurencja jest zatem ogrom-
na! Krośnianka Karolina Patla zdobyła 
wyróżnienie za całość prezentacji. Ka-
rolina jest wychowanką Studia Piosenki 
SWING prowadzonego przez Lucynę 
Durał w Regionalnym Centrum Kultur 
Pogranicza w Krośnie.

fot. archiwum

fot. W. Turek
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Jury VI Nałęczowskiego Festiwalu Tań-
ca (23-24 czewca) przyznało II miejsce 
w kategorii współczesne formy tanecz-
ne, powyżej 13 lat Zespołowi Tańca 
Współczesnego Strecz z Regionalnego 
Centrum Kultur Pogranicza w Kroś-
nie. Zespół zaprezentował choreografię 
„Don’t go”, którą przygotowała Sabina 
Wójcik-Grygolec, założycielka i in-
struktorka zespołu. Tancerki miały 

Nagrodzony taniec

zajęcia warsztatowe m.in. z Jackiem 
Wazelinem, jurorem festiwalu, nauczy-
cielem tańca w „Egurolla Dance Studio” 
i z Emilią Irmińską, wielokrotną zdo-
bywczynią tytułu mistrzyni Polski w ka-
tegorii show dance, disco dance, disco 
show i hip-hop, a także licznych medali 
Mistrzostw Europy i Świata.

opr. ab

Doświadczając natury – śladami twór-
czości Leona Wyczółkowskiego” to te-
mat ogólnopolskiego konkursu plastycz-
nego dla szkół ponadgimnazjalnych. 
Zorganizowała go Fundacja Gaudeamus 
we współpracy z Wyższą Szkołą Go-
spodarki w Bydgoszczy oraz Galerią 
Debiut. Konkurs jest jednym z wielu 
działań odbywających się w ramach 

Roku Leona Wyczółkowskiego –wybit-
nego malarza, grafika i rysownika okre-
su Młodej Polski reprezentującego nurt 
realistyczny w polskiej sztuce. Orga-
nizatorzy chcieli przybliżyć młodzieży 
sylwetkę i twórczość artysty i pragnęli, 
aby prace uczestników konkursu były 
subiektywną reakcją plastyczną na ota-
czającą nas naturę, przyrodę, architek-

Kolejny sukces uczniów Liceum Plastycznego w Krośnie

ZTW
 Strecz, fot. S. W

ójcik-G
rygolec
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turę w kontekście inspiracji dziełami 
Leona Wyczółkowskiego. 
Doskonale te oczekiwania spełniła Ma-
rzena Majka uczennica klasy III Lice-
um Plastycznego w Krośnie, która zdo-
była w konkursie II miejsce za cykl prac 
- malarskich pejzaży wiejskich.
Również taki pejzaż zaprezentował To-
masz Opaliński, też uczeń klasy III 
krośnieńskiego Plastyka. Tomek za swo-

ją pracę otrzymał III nagrodę. Marzena 
odniosła jeszcze jeden znaczący sukces. 
Jej praca malarska znalazła się wśród 
45 prac zakwalifikowanych do wysta-
wy pokonkursowej IV Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastyczno-Literackiego dla 
uczniów szkół artystycznych pt. „Z in-
spiracji kulturą żydowską”. Na konkurs 
napłynęło 216 prac. 

Zbigniew Gleń

BWA

5 – 27 lipca
SREBRNY CZWOROKĄT
– Laureaci Międzynarodowego Konkursu Malarskiego

Obecna edycja decyzją kuratora kon-
kursu pozwoli na prezentowanie prac 
wykonanych na papierze lub szeroko 
rozumianym podłożu papierowym, 
przy pomocy dowolnej techniki malar-
skiej - wyłącznie na powierzchni 1metra 
kwadratowego (100 x 100 cm). Organi-
zatorzy zaprosili do udziału wszystkich 
artystów, którzy zechcą się odnaleźć 
na 1m2 papieru, będącego intrygują-
cym wyzwaniem - polem / obszarem 
zarówno otwartego formalnie ekspery-
mentu artystycznego jak i klasycznych 

form przekazu - obszarem prawdziwie 
swobodnej kreacji. Hasło towarzyszące 
Triennale – „Pole i ulica” wskazuje na 
obszar, który stanowi szczególne zain-
teresowanie organizatorów. Celem jest 
zwrócenie uwagi na szeroko pojęte - 
wieś i miasto oraz na człowieka w dyna-
micznej relacji do tych środowisk.
Ekspozycja tej edycji konkursu zawiera 
prace 72 artystów z Węgier, Słowacji, 
Rumunii, Ukrainy i Polski.

 Marek Burdzy

Kazimierz Kalkowski, urodzony w 1954 
r. w Gdańsku, studiował w Państwo-
wej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
w Gdańsku, a dyplom uzyskał w pra-
cowni prof. Kazimierza Ostrowskiego 
w 1981 r. Jego dorobek artystyczny to 

MUZEUM PODKARPACKIE

lipiec - sierpień
RZEŹBA – Kazimierz Kalkowski

liczne rysunki, obrazy, rzeźby, a także 
realizacje wystroju architektoniczne-
go, m.in. witraże i rzeźby w kościele 
w Gdańsku – Przymorzu, stacje drogi 
krzyżowej w Kościele w Straszynie. Jego 
twórczość prezentowana była na kilku-
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Kazimierz Kalkowski, Drzewko szczęścia, pła-
skorzeźba, kamionka szkliwiona 2008 r.

dziesięciu wystawach indywidualnych 
w kraju, m.in. w Gdańsku, Gdyni, So-
pocie, Szczecinie, Słupsku, Warszawie, 
Wrocławiu, Olsztynie oraz za granicą, 
m.in. w Niemczech (Dortmund, Lan-

dau, Zwingenberg, Frieburg-Opfingen, 
Heidelberg, Wurselen, Oldenburg, Aa-
chen), Belgii (Butgenbach, St Vit), USA, 
Luksemburgu, a także na ponad 30 wy-
stawach zbiorowych. Talent, wybitne 
umiejętności warsztatowe, a także mi-
sterny styl realizacji, zyskał uznanie za-
równo w środowisku artystycznym, jak 
i wśród krytyków sztuki. Owocem tego 
są liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. 
Nagroda Artystyczna Gdańskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Sztuki (1988), Nagro-
da I stopnia i stypendium Ministra Kul-
tury i Sztuki za zbiorowy projekt kościo-
ła św. Jacka w Straszynie (1988), Grand 
Prix Triennale Sztuki w Sopocie (1990), 
Wyróżnienie w konkursie „Eros” w Słu-
bicach (1990), II nagroda na Międzyna-
rodowym Triennale Ceramiki w Sopo-
cie (1990), Złoty Medal w Monachium 
(1993). Dzieła sztuki zaprezentowane 
na wystawie są możliwością szerszego 
kontaktu ze sztuką natchnioną, będącą 
odzwierciedleniem ponadprzeciętnej 
wyobraźni artysty.

Tekst i fot. K. Gierlach

Dr Ireneusz Kopacz, urodzony w 1967 
r. w Jaśle. Edukację artystyczną rozpo-
czął w Liceum Plastycznym w Miejscu 
Piastowym, a kontynuował na Wydziale 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Dyplom z ma-
larstwa uzyskał w pracowni prof. Le-
cha Wolskiego w 1996 r. Jest członkiem 
Związku Polskich Artystów Plastyków 
od 1996 roku. W 1997 r. rozpoczął pracę 
jako asystent, od 2004 adiunkt w Zakła-
dzie Malarstwa Instytutu Artystycznego 
Wydziału Sztuk Pięknych UMK w To-

MALARSTWO - Ireneusz Kopacz
runiu. Od 1996 roku był członkiem, a od 
2003 członkiem Zarządu Toruńskiego 
Okręgu ZPAP. Prace Ireneusza Kopacza 
nacechowane autentycznymi emocjami 
zrealizowane z pasją i doskonałym wy-
czuciem materii, przestrzeni i czasu, są 
dowodem jego niezwykłej wyobraźni 
artystycznej. Monochromatyczna gama 
kolorystyczna, zarówno w malarstwie, 
jak i kolażu podkreślają dużą wrażli-
wość i syntetyczny sposób przedstawie-
nia inspiracji. Ireneusz Kopacz bierze 
czynny udział w życiu artystycznym, 
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Cyganie/ Romowie żyją w rozprosze-
niu, w wielu miejscach świata. Choć są 
przybyszami z Indii to zrąb ich kultury 
ukształtował się w Europie płd. na Bał-
kanach. Tereny Indii opuścili prawdopo-
dobnie około X w. i wędrując na zachód 
przemierzyli Persję, Armenię, dociera-
jąc w XII w. do Bizancjum. W początku 
XIV w. znani są na Peloponezie, i stąd, 
w wiek później, pierwsze grupy Romów 

podążyły dalej w głąb Europy. Począt-
kowo przyjmowani byli wszędzie ser-
decznie, goszczono ich w miastach i na 
dworach, traktując egzotycznych wę-
drowców jako bogobojnych pielgrzymów 
z odległych krajów. W kolejnym wieku 
jednak stosunek do nich odmienił się po-
dobnie jak i do innych ludzi wędrownych 
i stali się wygnańcami, przeganianymi 
z kraju do kraju. Do dziś część Romów 

lipiec - sierpień
Cyganie - historia i kultura
wystawa fotografii ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Tarnowie

uczestnicząc w wystawach, plenerach 
i sympozjach, a jego prace znajdują się 
w wielu renomowanych muzeach i ga-
leriach polski. Jego dorobek artystyczny 
był prezentowany na licznych wysta-
wach indywidualnych, m.in. w Warsza-
wie, Toruniu, Stargardzie Szczecińskim, 
Rzeszowie, Grudziądzu, Bydgoszczy, 
Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Jaśle, 
a także na kilkudziesięciu wystawach 
zbiorowych w kraju i zagranicą. Wie-
lokrotnie nagradzany za działalność 
artystyczną, m.in. Praca Roku 1998 
na Annale ZPAP Toruń, Dzieło Roku 
ZPAP Toruń 2001 r. I Nagroda w kate-
gorii Rysunek, w 2003 i 2006 r. I Na-
groda w kat. Malarstwa, Indywidualne 
wyróżnienie Rektora UMK w Toruniu 
prof. dr hab. Andrzeja Radzimińskiego 
za osiągnięcia w dziedzinie artystycz-
nej w 2010 roku, a także III Nagroda 
w Ogólnopolskim konkursie „Biennale 
malarstwa Ogrody 2006”, Wyróżnienie 
Honorowe w ogólnopolskim konkursie 
„Homo Quadratus Ostroviensis 2006”, 
III Nagroda w ogólnopolskim konkursie 
„7 Biennale Małych Form Malarskich 

2007”, I Nagroda na II Wystawie Sztuki 
Twórców Województwa Kujawsko – Po-
morskiego „Polygonum 2010”, III Na-
groda w Międzynarodowym konkursie 
„Homo Quadratus Ostroviensis 2010”. 

Tekst i fot. Krzysztof Gierlach

Ireneusz Kopacz, kolaż  z cyklu Kolekcja nastro-
jów 2008 r.
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wędruje w poszukiwaniu lepszych do 
życia miejsc i krajów. Największe ich 
skupiska, na Bałkanach, dostarczają ko-
lejnych fal migracji.
W Polsce znaczna część Romów wędro-
wała w porze letniej, aż w końcu w la-
tach 60. władze postanowiły zakazać 
koczownictwa. Cygańskie wozy stanęły 
na zawsze, a dotychczasowi wędrow-
cy zamieszkali w stałych siedliskach. 
W Polsce żyje około 30.000 Romów, 
podczas gdy w krajach bałkańskich sta-
nowią do 10% obywateli państw. Część 
Romów mieszkających w górach żyje 
bardzo biednie, inni zajmują się intratny-
mi profesjami. Tworząca się młoda war-
stwa inteligencji trafia do nauki, polityki 
i biznesu.
Od czasu Romantyzmu w Europie 
ukształtowały się dwa wizerunki Cyga-
nów/Romów. Z jednej strony postrzega-

ni są jako ubodzy włóczędzy, trudniący 
się wróżbą, oszustwem, kradnący kury. 
Z drugiej zaś strony widzi się w nich wol-
nych wędrowców, ludzi romantycznych 
i z fantazją. Ich kobiety to tajemnicze, 
mądre wróżki, a także namiętne i piękne 
tancerki. Stereotypy te utrwalili w swej 
twórczości malarze, poeci i pisarze. Ro-
mantyczną miłość Cyganki opisuje Kra-
szewski w „Chacie za wsią” i George Bi-
zet w operze „Carmen”.
Romowie żyjący w rozproszeniu, róż-
nicują się, przejmując elementy kultury 
otoczenia. Nie mają swej własnej religii, 
przyjmują wyznanie kraju, w którym 
mieszkają, w Polsce są więc głównie 
katolikami. Od kilkunastu lat organizo-
wane są dla nich specjalne pielgrzymki, 
m.in. do Częstochowy i do Sanktuarium 
w Limanowej. Ważnym odniesieniem 
dla wspólnoty Romów jest ich język, 

C
yganki w

 taborze. Fot. Z. D
orożyński
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choć również zróżnicowany. Od niedaw-
na czyni się próby jego standaryzacji, aby 
można się było nim posługiwać także do 
komunikacji w świecie nauki i polityki.
Romowie często stykają się z niechęcią, 
wynikającą z nieznajomości ich kultu-
ry. Nie mając własnych szkół, własnego 
państwa, zorganizowanego przywódz-
twa – sami zresztą często nie są świado-
mi korzeni własnej kultury i jej wartości. 
Dlatego też od niedawna warstwa inteli-
gencji romskiej próbuje budować włas-

ną tożsamość, odwołując się do tradycji 
i tych elementów wspólnych w kulturze, 
które uważa się za ważne. 
Na pierwszym światowym kongresie 
Romów w Londynie w 1971 r. proklamo-
wano oficjalne symbole romskie – barwy 
flagi i tekst oraz melodię hymnu. Koło na 
fladze to odwołanie się do symbolu z fla-
gi Indii. W kraju tym żyją do dziś na-
rody, które mienią się być krewniakami 
przodków Romów i szczycą się tym. 

Adam Bartosz

CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA

Na wystawie znajdują się prace 33 twór-
ców z tzw. kręgu wrocławskiego. Wśród 
nich są dzieła m.in. Małgorzaty Dajew-
skiej, Pati Dubiel, Beaty Mak-Soboty, 
Jerzego Chodurskiego i Kazimierza 
Pawlaka. Wszyscy artyści związani są 
z Katedrą Szkła na wrocławskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych. To właśnie tam 
od ponad 60 lat realizowane są najwy-
bitniejsze szklane projekty artystyczne, 
wielokrotnie nagradzane na wystawach 
w kraju i zagranicą. Pomysł organizacji 
wystawy prezentującej wrocławską sztu-
kę szkła w Krośnie, choć był oczywisty 
ze względu na renomę miasta w „bran-
ży” szklanej, wiązał się z chęcią pokaza-
nia nieco innego wymiaru szkła. Krosno 
znane jest bowiem przede wszystkim 
z wzornictwa użytkowego, dlatego moż-
liwość porównania dwóch przeciwnych 
biegunów tworzenia w szkle ma stano-
wić największą wartość ekspozycji.
Szklane obiekty prezentowane na eks-
pozycji to dzieła przede wszystkim abs-
trakcyjne, czasami symboliczne, a cza-

12 lipca – 31 sierpnia
Wrocławskie szkło dziś

sem stanowiące ironiczny komentarz do 
rzeczywistości. Potrafią wzruszać, poru-
szać, zatrważać, rozśmieszać, zaskaki-
wać czy wstrząsać. Za każdym razem są 
one jednak przykładem mistrzowskiego 
kunsztu ich twórców – opisuje prof. Mał-
gorzata Dajewska z wrocławskiej ASP, 
kurator wystawy. 

Dawid Iwaniec

ARCHE - Wojciech Peszko
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Nowo otwarte Centrum Dziedzictwa 
Szkła w Krośnie zaskakuje – tematem, 
programem zwiedzania, sposobem or-
ganizacji ekspozycji, wystrojem wnętrz. 
Na liście rzeczy, które stanowić mają 
niespodziankę dla zwiedzających od 
dawna znajdowała się organizacja im-
prez, które łączyłby hutnictwo szkła 
z wydarzeniami o charakterze kultu-
ralno-rozrywkowym. Połączenie takie 
zapewnić ma projekt Kulturalny Piec. 
Będzie to pierwsze tego typu przedsię-
wzięcie w Polsce, na które złożą się trzy 
widowiskowe elementy – pokazy mul-
timedialne 3d-mappingu, występy przy 
hutniczym piecu i prezentacje sztuki 
produkcji szkła. 
3D - Centrum
Pokazy 3d-mappingu, to multimedialny 
hit wykorzystywany na najważniejszych 
i najbardziej prestiżowych imprezach na 
całym świecie. W Krośnie jego premiera 
miała miejsce 2 czerwca 2012 r. podczas 
uroczystości Lokacji Krosna – Miasta 
Szkła, jednak pokaz ten miał nieco inny 
charakter niż klasyczny mapping. Odbył 
się bowiem na specjalnie przygotowanej 
powierzchni sceny. Mapping kojarzony 

PIEC PEŁEN ROZRYWKI

jest natomiast zazwyczaj z projekcją na 
elewacjach budynków i taką właśnie 
jego formę podziwiać będzie można 
w Centrum Dziedzictwa Szkła. Objęte 
nim zostaną ściany zabytkowej części 
obiektu (dawna Hala Targowa). Insta-
lacja 3d mappingu działać będzie przez 
okres sezonu turystycznego, a projekcje 
zaczynać się będą po zmroku. 
Artystyczny zestaw szklarski
Koncerty przy piecu są prawdopodobnie 
najoryginalniejszym elementem Kultu-
ralnego Pieca. Odbywać się będą w pra-
cowni głównej CDS, która pomieści wi-
downię na ok 100 osób. W pomieszcze-
niu panuje wyjątkowy klimat, który po-
równać można do klubu o industrialnym 
wystroju. Jaki artystyczny „zestaw” 
przygotowuje CDS? Rock, blues, jazz, 
a nawet folk, czy flamenco. Centrum nie 
zamierza ograniczać się do organizacji 
koncertów wykonawców reprezentują-
cych tylko jeden gatunek muzyki i tylko 
do samej muzyki. W planach są bowiem 
spotkania z innymi artystami. Chodzi 
przede wszystkim o różnorodność, tak 
aby każdy znalazł w programie coś dla 
siebie. Koncerty odbywać się będą za-
zwyczaj w soboty. Występom towarzy-
szyć będą zawsze pokazy hutnicze. Ta-
kie połączenie ma odróżniać Kulturalny 
Piec od koncertów organizowanych tra-
dycyjnie i stanowić atrakcyjną i orygi-
nalną ofertę rozrywkową. Informacje 
o artystach, którzy występować będą 
na „scenie” CDS znaleźć będzie można 
na bieżąco na oficjalnej stronie inter-
netowej Centrum pod adresem www.
miastoszkla.pl lub na profilu Centrum 
na facebooku (www.facebook.com/mia-
stoszkla).

Dawid IwaniecPiec hutniczy w CDS
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KROŚNIEńSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Krośnieńska Biblioteka Publiczna zosta-
ła głównym laureatem Ogólnopolskiej 
Nagrody Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej za lokalne inicjatywy kultu-
ralne za lata 2010 - 2011, realizowane na 
rzecz rozwoju społeczności lokalnej. 19 
czerwca br. dyrektor KBP Teresa Leś-
niak odebrała w Warszawie tę prestiżową 
nagrodę. Na V edycję konkursu wpłynę-
ło 156 zgłoszeń z całej Polski. Uroczyste 
wręczenie nagród pod patronatem NCK 
i Polskiego Komitetu ds. UNESCO mia-
ło miejsce podczas konferencji „Kultura 
– integracja społeczna – rozwój”. Dysku-
sję panelową z udziałem laureatów pro-
wadził prof. Jerzy Stępień – wiceprezes 
Rady Fundatorów. Teresa Leśniak pre-
zentując zwycięski projekt KBP omówi-
ła różnorodność działań biblioteki wy-
kraczających poza działalność statutową. 
Szczególną uwagę zwróciła na współ-
pracę z bibliotekami w EK i realizację 
wspólnych projektów, działalność infor-
macyjną, edukacyjną, a także animacyj-
no-literacką. Działalność KBP ukazała 
na tle segmentu społeczno-kulturalnego 
miasta i regionu. Opis zwycięskiego 

Nagroda za lokalne inicjatywy kulturalne

projektu krośnieńskiej biblioteki został 
umieszczony na portalach Narodowego 
Centrum Kultury i Platformy Kultury 
jako przykład dobrych praktyk. 

Monika Machowicz

W Saloniku Artystycznym 18 lipca ot-
warto wystawę prac uczniów Zdzisława 
Twardowskiego. Prezentowane są obrazy 
dziewięciorga autorów: Marii Szomko, 
Renaty Gorączko, Małgorzaty Patro-
nik, Aleksandry Ciepielowskiej-Ta-
bisz, Elżbiety Bartkowskiej, Dominiki 
Paczkowskiej, Magdaleny Szarek, El-
żbiety Haduch i Edwarda Woźnego.

Autorzy prac (…) to osoby, które odkryły 
w sobie wielką chęć tworzenia i posta-
nowiły tę potrzebę realizować - uczyć 
się i doskonalić, sprawić radość sobie, 
a może także innym odbiorcom sztuki - 
napisał w folderze do wystawy Zdzisław 
Twardowski.
Ich wspólna przygoda zaczęła się w 2006 
roku na zajęciach na zajęciach rysunku 

18 lipca – 8 września
Mistrz i uczniowie
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MUZEUM RZEMIOSŁA

i malarstwa w sanockim Biurze Wystaw 
Artystycznych. Rok później grupa prze-
niosła się do pracowni „Na strychu”, 
a w 2009 do autorskiej galerii „Twar-
dowski”. Podczas wernisażu o pracach 
wystawianych w Bibliotece mówił Zdzi-
sław Twardowski, absolwent Wydziału 

Artystycznego Uniwersytetu Marii Cu-
rie - Skłodowskiej w Lublinie. Od wielu 
lat mieszka w Sanoku, tam też ma własną 
pracownię artystyczną i galerię autorską. 
Prowadzi warsztaty dla dorosłych i mło-
dzieży.

Joanna Łach

Wieża udostępniana jest do zwiedza-
nia od 1 maja do 30 września, od wtor-
ku do piątku od 10.00 - 15.00 z przerwą 
od 11.45 - 12.15, w sobotę i niedzielę od 
10.00 - 14.00 z przerwą od 11.50 - 12.10. 
W okresie od 1 października do 30 
kwietnia zwiedzanie wieży możliwe jest 
po wcześniejszej rezerwacji w Muzeum 
Rzemiosła ul. Piłsudskiego 19, lub tele-
fonicznie 13 43 241 88. Dokładne daty 
otwarcia i zamknięcia obiektu dla zwie-
dzających w danym roku kalendarzo-
wym zamieszczane są na stronie interne-
towej www.muzeumrzemiosla.pl
Wejście na wieże możliwe jest tylko 
z przewodnikiem - zwiedzanie trwa ok. 
30 min.
Liczba osób jednocześnie przebywają-
cych w wieży jest ograniczona. Grupa 

Muzeum Rzemiosła zaprasza do zwiedzania  
Wieży Dzwonnicy Kościoła Farnego

powinna liczyć maksymalnie 10 osób 
i w trakcie zwiedzania podzielona będzie 
na dwie grupy po 5 osób
Zwiedzanie wieży możliwe jest po za-
kupieniu biletu wstępu, zgodnie z obo-
wiązującym cennikiem: bilet normalny 
- wszystkie kondygnacje 6,00 zł, bilet 
normalny do poziomu dzwonów 4,00 
zł, bilet ulgowy 4,00 zł. Istnieje również 
możliwość zakupienia biletu łączonego: 
zwiedzanie wieży i Muzeum Rzemiosła: 
bilet normalny 8,00 zł, ulgowy 6,00 zł
Ze względu na bezpieczeństwo zwiedza-
jących dzieci do 12 roku życia wprowa-
dzane są tylko do poziomu dzwonów. 
Ostatnie wejście na wieżę następuje 30 
minut przed zamknięciem.

fot. M
. K

us
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Y KONKURS MALARSKI POD HASŁEM „BARWY PODKARPACIA”

W konkursie mogą wziąć udział dzie-
ci i młodzież ze szkół podstawowych, 
gimnazjów, szkół średnich oraz stu-
denci szkół wyższych woj. podkarpa-
ckiego. Tematem jest przedstawienie 
regionu Podkarpacia jako malownicze-
go zakątka pełnego wspaniałych kra-
jobrazów, architektury, nieskazitelnej 
przyrody i kulturowej wielobarwności, 
zaprezentowanie jego historii i tradycji 
we wszystkich kolorach pór roku. Do 

konkursu dopuszczone będą prace we 
wszystkich technikach malarskich. Je-
den uczestnik może zgłosić jedną pra-
cę, która nie była uprzednio zgłaszana 
do innego konkursu. Prace konkursowe 
można przesyłać do 17 sierpnia 2012. 
Głosowanie internetowe rozpocznie się 
27 sierpnia i potrwa do 3 września. Re-
gulamin i wszystkie informacje dostęp-
ne są na stronie www.fpar.pl.

SŁONECZNIKI NA PATYKI

Karpackie Klimaty to najbardziej kli-
matyczna impreza na Podkarpaciu. Biu-
ro podróży Why Not HOLIDAYS, chcąc 
dołączyć do tego wyjątkowego wyda-
rzenia, promującego Krosno, organizuje 
konkurs „Słoneczniki na patyki!”, gdzie 
nagrodą główną jest wycieczka o war-
tości 2 tys. zł. Kwiaty zgłoszone na 
konkurs muszą być przestrzenne, o wy-
sokości co najmniej 30 cm i wykonane 
samodzielnie. Osoba zgłaszająca pracę 
plastyczną musi być pełnoletnia, ale to 

nie stoi na przeszkodzie, by cała rodzina 
miała swój udział w tym artystycznym 
„Słoneczniku na patyku”. Słoneczniki 
wraz z kartą zgłoszeniową należy przy-
nieść do biura Grupy Why Not TRAVEL 
w Krośnie przy ul. Piłsudskiego 1 do 26 
sierpnia 2012. Ogłoszenie wyników 
w ostatnim dniu Karpackich Klimatów, 
2 września na scenie na krośnieńskim 
Rynku. Regulamin konkursu dostępny 
jest na stronie www.whynotholidays.pl.

15. OGÓLNOPOLSKI KONKURS INTERPRETACJI DZIEŁ  
STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA „WITKACY  
POD STRZECHY”, 20 - 22 WRZEŚNIA 2012

Zapraszamy wszystkich artystów zain-
teresowanych twórczością Stanisława 
I. Witkiewicza do przygotowania wspa-
niałych widowisk: recytacja, monodram, 
wywiedzione ze słowa, teksty śpiewane, 
instalacje plastyczne, fotografie i inne 
działania artystyczne oraz wszelkie od-
miany nurtów: zawraco-kontrafałdyzm, 
neopseudokretynizm, fiktobydlęcyzm 
i co ślina-do-gęby-przyniesizm piszą 

w regulaminie organizatorzy - Od-
dział Okręgowy Towarzystwa Kultury 
Teatralnej - Teatr RONDO i Słupski 
Ośrodek Kultury. Wypełnione karty 
zgłoszeń, które są dostępne na www.
rondo.sok.slupsk.pl należy dostarczyć 
do 1 września 2012 elektronicznie na 
adres rondo@sok.slupsk.pl w temacie 
wpisując „Witkacy moim Mistrzem” 
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GALERIA JEDNEGO ZDJĘCIA
fot. Jerzy Bryła


