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Na okładce: Loomina – jedna z rzeźb tworzących  Szklany Szlak Miasta Krosna, str. 2 - 1. 
Chóry dziecięce OSM I st. i PSM I st. pod dyr. Renaty Zajdel w koncercie Kolędy narodów 
w ZSM, 2. Sylwester na Rynku, 3. Wieczory Karnawałowe w RCKP -Filharmonia Podkarpa-
cka, 4. 20.Finał WOŚP, aukcję w BWA prowadzą: Maciej Syrek (z lewej) i Marek Burdzy 5. 
Wieczory Karnawałowe w RCKP- Okno na parlament Teatr Bagatela w Krakowie (fot. P. Ma-
telowski), 6. 20. Finał WOŚP - aukcja w BWA, gra zespół Euro Band Blues pod kier. Michała 
Goleni  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.

DAWIDA RYLL

Zimą

Śnieg
nie obudził się radością ubiegłego roku
coś ukryło się w jego
zamarzniętym spojrzeniu
choć nadal usiłuje spadać
płatkami ku ziemi
łagodnie jak kwiaty
po upalnym dniu

Powiedz mi jeszcze 
że będzie
że dobrze
Powiedz
bo boję się
gdy widzę to samo
inaczej
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2012 ROK JANUSZA KORCZAKA

W 2012 ROKU PRZYPADA 70. ROCZNICA 
ŚMIERCI JANUSZA KORCZAKA I 100.ROCZ-
NICA ZAŁOŻENIA PRZEZ NIEGO DOMU SIE-
ROT PRZY UL. KROCHMALNEJ W WARSZA-
WIE (OBECNIE JAKTOROWSKIEJ). DECYZJĄ 
SEJMU RP ROK 2012, NA WNIOSEK RZECZ-
NIKA PRAW DZIECKA ZOSTAŁ OGŁO-
SZONY ROKIEM JANUSZA KORCZAKA. 
PLANOWANYCH JEST WIELE INICJATYW 
PROMUJĄCYCH JEGO SPUŚCIZNĘ – KUL-
TURALNYCH, INFORMACYJNYCH, EDUKA-
CYJNYCH M.IN. SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY, 
ZBIERAJACY SIĘ COROCZNIE W DNIU DZIE-
CKA, POŚWIĘCONY BĘDZIE KORCZAKOWI, 
WYDANY ZOSTANIE ZNACZEK POCZTOWY 
Z WIZERUNKIEM KORCZAKA, ZAPOWIE-
DZIANO REMONT DOMU DZIECKA NA JAK-
TOROWSKIEJ, MSZ ZAMIERZA PROMOWAĆ 
POLSKĘ POPRZEZ KORCZAKA WE WSZYST-
KICH PLACÓWKACH DYPLOMATYCZNYCH. 
KOMISARZ PRAW CZŁOWIEKA RADY 
EUROPY PODDAŁ POMYSŁ PRZETŁUMA-
CZENIA DZIEŁ KORCZAKA I WYDANIA 
ICH W INNYCH KRAJACH ORAZ ZADE-
KLAROWAŁ, ŻE POKAŻE W SIEDZIBIE RE 
W STRASBURGU WYSTAWY POŚWIĘCONE 
KORCZAKOWI. ZWIEŃCZENIEM OBCHO-
DÓW MA BYĆ KONGRES KORCZAKOWSKI 
ORGANIZOWANY PRZEZ RPD, KTÓRY WY-
RAZIŁ NADZIEJĘ, ŻE ROK KORCZAKOWSKI 
POZWOLI NAM „BYĆ LEPSZYMI LUDŹMI 
W STOSUNKU DO DZIECI”. 
JANUSZ KORCZAK, WŁAŚCIWIE HENRYK 
GOLDSZMIT, ZNANY TEŻ JAKO STARY DOK-
TOR URODZONY W 1878 LUB 1879, ZGINĄŁ 
WRAZ Z WYCHOWANKAMI W 1942 ROKU 
W NIEMIECKIM OBOZIE ZAGŁADY W TREB-
LINCE. PISARZ (KRÓL MACIUŚ PIERWSZY), 
PUBLICYSTA (PRAWO DZIECKA DO SZA-
CUNKU), LEKARZ, PEDAGOG. STWORZYŁ 
ORYGINALNY SYSTEM WYCHOWANIA ŁĄ-
CZĄCY ZASADĘ KIEROWANIA DZIECKIEM 
Z ZACHOWANIEM JEGO PRAWA DO SAMO-
DZIELNOŚCI.

W numerze: 

3. Witryna RCKP
 Wystawy
 Polecamy
8. Krośnieńskie rodowody
 Alina Obidniak

Katarzyna Hendzel

10. Rozmaitości
 Z Kroniki Klasztoru OO.  
 Kapucynów
 90-lecie Orkiestry Dętej  
 w Krościenku Wyżnym
 Setne urodziny poetki  
 z Krosna
 Karpacka szopka  
 w Muzeum w Pradze

Wacław Turek

14. Przeczytane
20. Ludzie pióra
 Krzysztof Gąsiorowski
22. Kolekcjonerstwo
 Ze zbiorów Jerzego  
 Malinowskiego
24. Podium
25. BWA
 Robert Olszowski - Czas  
 i przestrzeń
26. Muzeum Podkarpackie
 Świat Nikifora
 Krynica, Muszyna,  
 Żegiestów…

Katarzyna Krępulec- Nowak
 Cyfrowy Roland kontra…
29. Muzeum Rzemiosła
 Kalendarz KPB 2012
 6. Ogólnopolskie Biennale 
 Fotografii…
30. KBP
 Gdy poezja i malarstwo  
 to jedno

Teresa Leśniak

32. Konkursy
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3 – 31 stycznia
Grzegorz Kopacz – Światłocienie umysłu – rysunek

Grzegorz Kopacz ur. w Lublinie w 1959 
roku. W 1984 ukończył Uniwersytet Me-
dyczny i od tego czasu pracuje w Klinice 
Psychiatrii w Lublinie. W 1994 uzyskał 
tytuł doktora nauk medycznych. Jego 
twórczość ma charakter amatorski. Po-
sługuje się techniką rysunku - cienka 

kreska - piórkiem lub cienkopisem. Jest 
autorem rysunków prezentowanych na 
kilku wystawach (2001-2007) oraz ry-
sunków publikowanych w książkach: 
Oblicza psychozy (2005) i Pułapki Ma-
nipulacji (2006) Anny Grzywy, Sekret-
ne życie topików (2003), W rezerwacie 

(2006) Jerzego Sprawki. 
(…) Patrząc na prace Kopa-
cza zauważamy, iż niewąt-
pliwie autor jest zakorze-
niony w tradycji wielkich 
europejskich mistrzów, żeby 
przywołać tylko Boscha czy 
Rembrandta, jednocześnie 
w charakterystycznym dla 
nich signum formy dostrze-
ga on aktualność i możli-
wość własnego przekazu. 
Jego język artystyczny po-
siada tak intensywną siłę 
sugestii, iż pomimo naszej 
wiedzy o fantazji i alegorii 
jako źródłach kreacyjnych 
autora, odnosimy wrażenie, 
jakbyśmy znali z autopsji 
pewne sytuacje i stany za-
pisu ludzkiej kondycji. 
W realizacjach malarskich, 
obok tematów obecnych 
w rysunkach, artysta znaj-
duje pole przekazu w intry-
gującej interpretacji gatun-
ku martwej natury.(…)

Marlena Makiel- Hędrzak
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Pavol Kočiš ur. w 1966 r. w Koszycach. 
Jest absolwentem tamtejszego Uni-
wersytetu Technicznego na Wydziale 
Elektrotechnicznym. Fotografią zain-
teresował się w trakcie studiów. Swo-
ją twórczość prezentuje corocznie na 
spotkaniach Fotoklubu NOVA Koszyce, 
którego członkiem jest od 2001, obecnie 
pełni funkcję przewodniczącego. Jego 
fotografie pojawiają się na konkursach 
i wystawach regionalnego, państwo-
wego i międzynarodowego szczebla. 
W 2006 r. wystawa „Zapomniani Sło-
wacy” pokazana została w Koszycach, 
później w Sinteu i Nadlacu w Rumunii, 
a także w Krośnie. W 2007 r. powstała 
książka „Niebo w ludziach” zawiera-
jąca fotografie autora z wierszami On-
dreja Stefanka. W 2009 Kočiš uzyskał 
międzynarodowy fotograficzny tytuł 
AFIAP. Jest członkiem Słowackiego 
Stowarzyszenia Speleologicznego (Spe-
leoklub Cassovia) i Rumuńskiej speleo-
logicznej federacji (Clobul de Speologie 
„Z” Oradea). W 2010 zaprezentował 
zdjęcia jaskiń na wystawie autorskiej 
„Czar podziemia” w Fotogalerii NOVA 
w Koszycach. Warto wymienić suk-
cesy w konkursach „Speleofotografia” 

4 – 31 stycznia
„Czar podziemia”- wystawa fotografii - Pavol Kočiš

autor wystawy

w Liptowskim Mikulaszu, „Speoarta 
i Fotografie anului in speologie” w Ru-
munii, Konkurs fotografii jaskiniowej 
w Polsce, „The Speleo Photo of the year” 
na Litwie, „Pescerite i nie” w Bułgarii 
i „Czech Speleo Photo” w Czechach.
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Y Wieczory Karnawałowe

27 stycznia, godz.18.00
„Ożenek” Mikołaja Gogola Teatr im. W. 
Siemaszkowej w Rzeszowie
30 stycznia, godz.18.00
Nadzwyczajny Koncert Symfoniczny
Beethoven: Piano Concertos Nos 1-5
Uczestnicy i goście Międzynarodowego 
Forum Pianistycznego w Sanoku

29 stycznia, godz.15.00/artkino
Czytanie przy ekranie – Dziewczynka 
z zapałkami
Projekcję bajki poprzedza czytanie jej 
fragmentu

14 lutego, godz.19.00
Filmowe Walentynki /artKino ul. Biesz-
czadzka 1
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22 lutego, godz.19.00
Koncerty za kurtyną…

Acoustic – śląskie trio bluesowe i har-
monijkarz Jacek Szuła

Od 1 marca do 30 grudnia 2011 roku 
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza 
realizowało projekt „Różne pokolenia, 
te same pasje”. Projekt został dofinan-
sowany ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 
30 000 zł. Zakładał realizację wielu 
różnorodnych działań artystycznych 
tak pomyślanych, by tworzone były we 
współpracy grup różnych pod wzglę-
dem wieku uczestników oraz upodobań 
twórczych. Wszystkie imprezy „prezen-
tacyjne” poprzedzone zostały działania-
mi warsztatowymi nastawionymi nie 
tylko na pozyskanie przez uczestników 
nowych doświadczeń i umiejętności, 
ale także tworzenia sieci porozumienia 
między różnymi pokoleniami, środowi-

RÓŻNE POKOLENIA, TE SAME PASJE

skami oraz miłośnikami różnych dyscy-
plin artystycznych. Projekt skierowany 
był do środowiska lokalnego. Uczestni-
kami bezpośrednimi, jak i widzami byli 
głównie mieszkańcy Krosna i okolic. 
Zrealizowano 12 warsztatów tema-
tycznych i 4 wydarzenia artystycz-
ne. Przeprowadzono warsztaty: śpie-
wacze dla zespołów „Kamratki” 

Miejska Górnicza Orkiestra Dęta w koncercie „Zaduszki muzyczne” fot. W. Turek
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i „Białobrzeżanie”, taneczne dla ze-
społów „Kleks” i „Strecz”, taneczne 
dla zespołów ludowych „Bobrzanie” 
i „Pogórzanie”, baletowe, integracyjno – 
plastyczne podczas „8. Wielokulturowej 
Sobótki nad Wisłokiem”, wokalne dla 
chóru „Echo”, muzyczne dla Miejskiej 
Górniczej Orkiestry Dętej, muzyczno 
- wokalne dla Studia Piosenki Swing, 
teatralne i animacji lalki, teatralno - wo-
kalne dla Stowarzyszenia Dzieci i Mło-
dzieży „Dysonans”.
W ramach projektu przygotowano i zre-
alizowano 4 wydarzenia artystyczne:
- 24 czerwca widowisko obrzędowe 
podczas „8. Wielokulturowej Sobótki 
nad Wisłokiem”, które łączyło wspólne 
działania i prezentacje różnorodnych 

grup artystycznych. W wido-
wisku wystąpił zespół śpiewa-
czy „Kamratki”, kapela ludo-
wa „Białobrzeżanie”, zespoły 
tańca ludowego „Bobrzanie” 
i „Pogórzanie”, ZTW „Strecz” 
oraz młodzież z teatru „itd..”.
- 30 października „Zaduszki Mu-
zyczne” - koncert pn. „Piosenka 
Ci nie da zapomnieć” w wyko-
naniu  Miejskiej Górniczej Or-
kiestry Dętej, Studia Piosenki 
Swing i zespołu Iwo Dixie Jazz 
Band. Kilka pokoleń na sce-
nie, kilka pokoleń na widowni, 
ale wszyscy  zjednoczeni... tym 
drżeniem serca, tą łezką w oku, 
tym wzruszeniem.  
- 11 grudnia widowisko baśnio-
we „Królowa Śniegu”. Spektakl 
przyciągał wzrok kolorowymi 
strojami, barwną scenografią, 
grą świateł i wspaniałą kreacją 
artystów - amatorów skupio-
nych w Radosnej Rodzinnej 

Akademii Teatralnej, dzieci z zespołów 
tanecznych „Kleks” i „Eksperyment”, 
Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży 
„Dysonans”. 
- 17 grudnia spotkanie pn. „Świąteczne 
Pierniki”. W kameralnej scenerii sali 
widowiskowej, przy artystycznie ude-
korowanych stołach, wśród zapachu 
świątecznych potraw, w klimacie Świąt 
Bożego Narodzenia odbyło się spotka-
nie łączące ludzi w różnym wieku, o od-
miennych zainteresowaniach i kultu-
rach. W widowisku wzięły udział: Chór 
„Echo”, zespół śpiewaczy „Kamratki”, 
wychowankowie z PSROUU, młodzież 
z Kulturalno-Oświatowego Centrum 
im. Kornela Makuszyńskiego w Stryju 
na Ukrainie.
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Świąteczne Pierniki
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Duchowy wymiar Świąt Bożego Naro-
dzenia wyrażony w kolędach i pastorał-
kach w każdym z krajów posiada swoi-
sty charakter, dlatego warto przybliżać 
słuchaczom ten niepowtarzalny klimat 
kolędowania. 
14 stycznia w kościele p.w. św. Piotra 
i św. Jana z Dukli w Krośnie zabrzmia-
ły kolędy w różnych językach. Patronat 
honorowy nad XII Euroregionalnym 
Koncertem Kolęd „Soli Deo Gloria” 
objął Prezydent Krosna Piotr Przyto-
cki. W tym roku Chór Mieszany „Echo” 
ZNP i RCKP w Krośnie, kierowany 
przez Mariolę Rybczak, do udziału 
w koncercie zaprosił: Żeński Chór Cze-
skiego Stowarzyszenie w Koszycach na 
Słowacji, pod dyrekcją Olgi Varínskiéj, 
Chór Łańcuckiej Fary, pod dyrekcją 
Michała Horodeckiego oraz Chór Mło-

dzieżowy I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, pod 
dyrekcją Krzysztofa Trybusa.
Chóry zaśpiewały w sumie ponad 30 
kolęd i pastorałek w różnych językach, 
a ich wykonanie spotkało się z żywą re-
akcją i aplauzem licznie zgromadzonej 
publiczności. 
W finale koncertu, głosami 150. osobo-
wego chóru zabrzmiała kolęda Jana Ma-
klakiewicza „Serca ludzkie się radują”. 
Koncert prowadziła Aleksandra Dućka. 
Jak co roku, kolędowanie miało także 
cel charytatywny. Zebrane pieniądze 
zostały przekazane dla krośnieńskiego 
Hospicjum. Koncert „Soli Deo Gloria” 
na trwałe wpisał się w kalendarz naj-
ważniejszych wydarzeń kulturalnych 
i religijnych naszego miasta. 

MR

Koncert kolęd „Soli Deo Gloria”

W założeniach projektowych jednym 
z celów była promocja lokalnych twór-
ców, którym zostały powierzone dzia-
łania artystyczne, reżyseria, aranże mu-
zyczne. Wszyscy profesjonalnie i krea-
tywnie podeszli do powierzonych zadań 
- Lucyna Durał odpowiedzialna za Za-
duszki Muzyczne, Kamila Ziemiań-
ska - Staniek koordynująca widowisko 
„Królowa Śniegu”, Mariusz Tarnożek 
– widowisko obrzędowe na „8 Wielo-
kulturowej Sobótce nad Wisłokiem” 
i Mariola Rybczak - „Świąteczne Pier-
niki”. Zarówno koncert, jak i widowiska 
cieszyły się dużym zainteresowaniem 
publiczności. 
Projekt „Różne pokolenia, te same pa-
sje” stał się kolejnym zestawem narzę-
dzi do pracy animacyjnej w środowisku 

lokalnym. Realizacja pozwoliła na in-
tensywną aktywizację środowisk twór-
czych oraz odbiorców tych działań, zaś 
nacisk położony na formę spotkań war-
sztatowych, przełożyć się powinien na 
realną nić porozumienia międzypoko-
leniowego. Specyfiką projektu była jego 
różnorodność i wielowątkowość, dzięki 
czemu Regionalne Centrum Kultur Po-
granicza w Krośnie realizujące go, mo-
gło doskonale wypełniać misję edukacji 
kulturalnej. Efekty tej działalności to 
nawiązanie porozumienia międzypoko-
leniowego i podniesienie umiejętności 
uczestników projektu, a także aktywi-
zacja i promocja środowisk lokalnych. 

Anna Galert
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Alina Obidniak, Miłościwie panująca, niekwe-
stionowana Cesarzowa Teatru Ulicznego
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Podczas inauguracji 41. Jeleniogórskich 
Spotkań Teatralnych na scenie Teatru 
im. C.K. Norwida miało miejsce nie-
codzienne zdarzenie. Alina Obidniak 
- wieloletnia dyrektor tego teatru uhono-
rowana została Złotym Medalem Zasłu-
żony Kulturze Gloria Artis. 
Aktorka, reżyser, przyszła na świat 
w 1931 roku w Krośnie, mieście położo-
nym w rozwidleniu Wisłoka i Lubatów-
ki. Jak sama wspomina, okres spędzony 
w rodzinnym stronach to najpiękniejsze 
chwile w jej życiu:
„Całymi dniami biegałam po łąkach, 
zakolach rzeki, chaszczach pobliskie-
go lasu. Tyle się działo cudowności… 
Wtulona w trawę, odpoczywałam nieru-
chomo… Przyroda przekazywała mi tak 

ŻYCIE ZŁĄCZONE Z TEATREM
wiele… jej powaga, milczenie, bezpo-
średni ogląd świata… zmiany pór roku; 
wszystko miało swoją mowę: wiatr, pta-
ki, pluskające ryby… Byłam szczęśliwa 
i czułam się jednością z siłami natury”. 
Po ukończeniu gimnazjum wyjechała 
z rodzinnego Krosna do Krakowa, gdzie 
rozpoczęła naukę w średniej szkole mu-
zycznej i tam też zdała maturę. To dzięki 
niezwykłej atmosferze panującej w tym 
mieście, wszechobecnej kulturze i sztu-
ce postanowiła zdawać do Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej na Wydział 
Aktorstwa. Ukończyła również Studia 
na Wydziale Reżyserii Filmowej w Mos-
kwie oraz w Łódzkiej Szkole Filmowej. 
Od tej chwili jej losy nierozerwalnie 
będą złączone z teatrem.
W trakcie studiów w Krakowie na swej 
drodze spotkała Jerzego Grotowskiego.
 „Byłam blisko Jerzego. Łączyła nas głę-
boka przyjaźń. Znałam wiele jego prob-
lemów, kłopotów. Budził mój podziw…”. 
Wzajemna sympatia tych dwojga mło-
dych ludzi przetrwała wiele lat. Po za-
kończeniu studiów w roku 1961 rozpo-
częła pracę jako reżyser w Teatrze im. A. 
Fredry w Gnieźnie,a następnie została 
dyrektorem naczelnym i artystycznym 
Teatru im. W. Bogusławskiego w Kali-
szu (1964-1970) i Teatru C. K. Norwida 
w Jeleniej Górze (1973-1988 i 2000). 
Wyreżyserowała na deskach teatru je-
leniogórskiego kilkadziesiąt spektakli, 
spośród których warto kilka wymienić: 
„Homer i Orchidea” T. Gajcego, „Cień” 
W. Młynarskiego i M. Małeckiego, 
„Horsztyński” i „Samuel Zborowski” J. 
Słowackiego, czy „Policja” S. Mrożka. 
W tym miejscu należy dodać, że lata jej 
dyrekcji uznaje się za czas świetności te-
atru. 
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Alina Obidniak jest również twórczynią 
Międzynarodowego Festiwalu Teatrów 
Ulicznych, który narodził się w trud-
nym okresie stanu wojennego, w 1983 
roku i należy do najstarszych tego typu 
festiwali w Polsce. Odbywa się co roku 
i przyciąga znanych wykonawców i rze-
sze publiczności. 
Krosno też miało sposobność gościć tea-
try uliczne, oczywiście za sprawą Aliny 
Obidniak, która wymarzyła sobie spot-
kanie w drodze aktora i widza właśnie 
w swoim rodzinnym mieście. W 1987 
roku zorganizowano I Ogólnopolski Fe-
stiwal Teatrów Ulicznych, a Krosno stało 
się drugim obok Jeleniej Góry miejscem 
prezentacji sztuki teatralnej w plenerze. 
Święto teatru ulicznego trwało sześć dni 
(30 czerwca - 5 lipca) Przyjechało osiem 
teatrów, większość należących do kra-
jowej czołówki. Kolejny rok przyniósł 
drugą edycje OFTU, która trwała dzie-
sięć dni od 24 czerwca – 3 lipca i była 
znacznie bogatsza programowo. Organi-
zatorami tego niezwykłego wydarzenia 
był Wojewódzki Dom Kultury i Urząd 
Miejski w Krośnie. Za instytucjami sta-
ły konkretne osoby – Jerzy Łosiak, dy-
rektor WDK, Jerzy Wieloch, kierownik 
Wydziału Kultury UM i Krzysztof Du-
biel z „Piwnicy Staromiejskiej”, którzy 
urzeczywistnili pomysł. 
Będąc jednak niespokojnym duchem, 
szukającym wciąż nowych wyzwań Ali-
na Obidniak w 1989 roku powołała do 
istnienia „Laboratorium Samorozwoju”, 
które zajmowało się szeroko rozumia-
ną edukacją ekologiczną wśród dzieci 
i młodzieży. Tym samym powróciła do 
pasji z okresu młodości. 
Alina Obidniak zaliczana jest do gro-
na najlepszych reżyserów teatralnych 
w Polsce, całe swoje życie poświęciła 

II OFTU w Krośnie

pracy w teatrze oraz działalności, która 
miała na celu szerzenie i rozwijanie pasji 
teatralnych. 
W swej wieloletniej karierze otrzymała 
za to wiele nagród i tytułów. Spośród 
nich warto wymienić: Złoty Krzyż Za-
sługi (1975), Odznaka Zasłużony dla Je-
leniej Góry (1975), Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej (1979), Krzyż Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Polski (1980), 
Złoty Krzyż Zasługi węgierskiego mia-
sta Veszprém za wkład w rozwój współ-
pracy kulturalnej między Teatrem im. 
Petofiego a Teatrem im. C.K. Norwida 
w Jeleniej Górze oraz Honorowe Oby-
watelstwo Veszprém. Uhonorowana ty-
tułem Kobiety Europy (1995), Królowej 
Karkonoszy oraz tytułem Cesarzowej 
Teatru Ulicznego podczas jubileuszowej 
XXV edycji 2007. 
Na koniec warto wspomnieć, że Alina 
Obidniak jest również autorką dwóch 
książek: „ Matecznik, Świat, Kosmos” 
oraz „Pola energii. Wspomnienia i roz-
mowy”. Obie pozycje stanowią swoisty 
rodzaj wspomnień autorki dotyczących 
życia osobistego, a także rozważań o te-
atrze i ekologii. 

Katarzyna Hendzel



9.VI.1935. Dzisiaj po południu była 
wielka ulewa. W przeciągu 10 minut 
cały ogród był pod wodą. Od ul. Kor-
czyńskiej gdzie ogród ma niewielki 
spad woda odmyła mur na przestrzeni 
25 m, który runął na ulicę. Katastrofa 
została częściowo, jak orzekła komisja 
w dniu 11.VI. przez odkopanie funda-
mentów przy ul. Korczyńskiej. Obec-
nie żądają zwalenia całego starego 
muru na przestrzeni przeszło 100 m 
i wystawienie nowego muru w nowej 
linii regulacyjnej t.j. cofnięcie się 
w ogród od 4-6 m. Kto ma ten mur 
stawiać na razie nie wiadomo – spra-
wa w toku. Prowincjat powiadomiono. 
Nadużycia w Magistracie m. Krosna. 
W ostatnich dniach przeprowadzone 
są przez Prokuratora badania w spra-
wie nadużyć w Magistracie Krosna. 
Burmistrz Krukierek Andrzej wziął 
urlop, aresztowano inż. od sieci elek-
trycznej i gazowej B. Słobodziana.

20.VI.1935. Boże Ciało. W nocy nie-
znani sprawcy wtargnęli do kościoła 
OO. Franciszkanów, rozbili taberna-
kulum i wyrzuciwszy Komunikanty 
zabrali puszkę oraz kustodię z Prze-
najświętszą Hostją.

31.V.1936. Święto chłopskie. W Kroś-
nie odbyło się dzisiaj „Chłopskie 
święto”. Wszystkich uczestników było 
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Z KRONIKI KLASZTORU OO. KAPUCYNÓW:

6 tysięcy. W pochodzie brali udział 
socjaliści ze sztandarami, nadto nie-
którzy uczestnicy nie byli na Mszy św. 
Wina władzy organizatorów (adwokat 
Wojnar).

1.VI.1936. Katastrofa lotnicza. Dzi-
siaj w czasie rajdu lotniczego połu-
dn.-zach. Polski jeden z aeroplanów 
lądując nieprawidłowo na lotnisku 
w Krośnie potrącił mocno śmigłem 
prezesa tutejszego L.O.P.P. inż. Pirgo 
Kazimierza, który na skutek odniesio-
nych ran w krótkim czasie zmarł.

10.IX.1937. Zwolnienie 18 Starostów. 
W związku ze strajkiem chłopskim 
i krwawymi zamieszkami minister 
spraw wewnętrznych gen. Składkow-
ski zwolnił 18 starostów, a między in-
nymi i starostę Krośnieńskiego Kazi-
mierza Stępienia wielce szanowanego 
i lubianego w całym powiecie, był on 
dobrym przyjacielem klasztoru.

26.VI.1939. Nowa Rada M. Krosna 
mająca większość składającą się z so-
cjalistów, ludowców i żydów wybrała 
burmistrzem prof. Wojciecha Pelczar-
skiego nie licząc się z tym, że tenże ma 
żonę rozwódkę a przez to ślub w koś-
ciele prawosławnym. Jest nadzieja, że 
go wyższa władza nie zatwierdzi.

Jerzy Zieliński –Krosno trudne lata 1930 – 1960 
Wydawnictwo Ruthenus Rafał Barski Krosno 2010
fragmenty wybrane przez redakcję
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23 października ubiegłego roku Orkie-
stra Dęta OSP Krościenko Wyżne świę-
towała jubileusz 90-lecia swego powsta-
nia. Podczas imprezy przedstawiciele 
Gminy wręczyli pamiątkowe statuetki 
i podziękowania wszystkim członkom 
orkiestry oraz osobom zasłużonym dla 
zespołu. Wszyscy uczestnicy spotka-
nia otrzymali pamiątkową publikację, 
wydaną przez UG Krościenko Wyżne, 
przedstawiającą 90-letnią historię orkie-
stry oraz akcentującą rolę, jaką odgrywa 
ona w życiu publicznym. 
Orkiestrę Dętą pod nazwą „Jedność” 
powołano do istnienia w 1921 roku. 
Pierwszy skład liczył 19 muzyków, 
a kapelmistrzem był Jan Bargiel. Dzia-
łalność orkiestry przerwał wybuch II 

90 - LECIE ORKIESTRY DĘTEJ W KROŚCIENKU WYŻNYM

wojny światowej. O jej wskrzeszeniu 
można mówić dopiero od 1949 roku, 
gdy kapelmistrzem został Franciszek 
Habrat. Kolejny rozdział działalności 
pisał zespół pod kierownictwem kapel-
mistrza Bartłomieja Marszałka w latach 
1967-1975.
Dziś, na czele z kapelmistrzem Macie-
jem Filarem, orkiestra stanowi praw-
dziwą wizytówkę gminy i trudno wy-
obrazić sobie którekolwiek z większych 
gminnych świąt bez oprawy muzycznej 
w jej wykonaniu. Dziś w składzie ze-
społu występuje 41 muzyków w tym 
11 pań. W tym roku minister Kultury 
odznaczył orkiestrę honorową odznaką 
„Za Zasługi dla Kultury Polskiej”. 

red.

Dęta Orkiestra w latach trzydziestych ubiegłego wieku. fot. archiwum
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Joanna i Andrzej Wrzecionkowie po-
chodzą z Bielska Podlaskiego. Studiowa-
li w Lublinie, Joanna - romanistykę, An-
drzej - filozofię. Pewien wypad majowy 
zakończył się ich wspólną decyzją osied-
lenia się, gdzieś w Beskidzie Niskim. 
W 1994 roku kupili dom drewniany 

z ziemią w niewielkim przysiółku Iwli, 
(pięć domostw) koło Dukli, przy górze 
określanej „wzgórzem 534”. Dopiero tu-
taj zainteresowali się rękodziełem.
Joanna skończyła Małopolski Uniwer-
sytet Ludowy we Wzdowie, uzyskując 
tytuł czeladnika w rzemiośle tkactwo, 

KARPACKA SZOPKA W MUZEUM W PRADZE
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Zofia Tomkiewicz ur. 29 grudnia 1911 
w Łężanach k. Krosna. Ukończyła sied-
mioklasową szkołę podstawową oraz 
Prywatne Seminarium Nauczycielskie 
w Krośnie. Pracę pedagogiczną podjęła 
najpierw w Izdebkach k. Brzozowa, a na-
stępnie w Wesołej - Ujazdach. W czasie 
okupacji niemieckiej zmuszona została 
do odejścia ze szkolnictwa. Jako bez-
robotna, znająca dobrze język niemie-
cki, została zakwalifikowana do pracy 
przymusowej w Niemczech, ale dzięki 
zatrudnieniu w magazynach żywnoś-
ciowych w Krośnie, uniknęła wywózki, 
a ponadto miała możliwość wspomaga-

SETNE URODZINY POETKI Z KROSNA
nia jeńców wojennych w Murnau, wśród 
których był jej narzeczony. Po jego po-
wrocie z niewoli, zawarli związek mał-
żeński i zamieszkali w Iwoniczu Zdroju. 
Tam urodzili się ich synowie - Wojciech 
i Krzysztof. 
Po nagłej śmierci męża – oficera, bo-
hatera kampanii wrześniowej, wiele 
lat samotnie zmagała się ze śmiertel-
ną chorobą jednego z synów. Mając 83 
lata, zaczęła pisać wiersze. Wtedy też 
przeprowadziła się do Krosna, by być 
bliżej drugiego syna. Do dziś, mimo 
swego wieku, mieszka sama, nadal jest 
aktywna, cieszy się dobrą kondycją fi-
zyczną i psychiczną. Pani Zofia przez 
długie lata angażowała się w pracę śro-
dowisk katolickich. Tematyka religijna 
jest obecna w jej poezji. Wydała trzy to-
miki „Bogu i Ludziom” (Krosno, 2003), 
„Tobie śpiewam Mocy Moja” (Krosno, 
2008) i „Droga do Boga”, który ukazał 
się w 100-lecie jej urodzin.
Jubilatkę odwiedził prezydent Krosna, 
przedstawiciele ZUS i opiekun z Klubu 
Literackiego RCKP w Krośnie. Kochać 
i być kochanym. I czuć się potrzebnym 
– to jest moja recepta na długowieczność 
– powiedziała do swych gości pani Zo-
fia.

WaT.
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hafciarstwo i uprawnienia instruktor 
kulturalno-oświatowy. Tam zdobyła 
podstawową wiedzę i doświadczenie 
z zakresu licznych rzemiosł jak tkani-
na, haft, rzeźba, wiklina i malarstwo. 
Obecnie zajmuje się głównie dekoracja-
mi świątecznymi /wianki, choinki, kule, 
anioły/, dobrze opanowała technikę ba-
tiku i filcu. Wszystkimi umiejętnościami 
chętnie się dzieli prowadząc liczne war-
sztaty.
Andrzej upodobał sobie techniki ple-
cionkarstwa. Zaczął od wikliny w pro-
stych użytkowych formach, by przejść 
w aranżacje ogrodowe, żywe płoty. Za-
sadniczym zajęciem są prace w sianie. 
Wypracował własną technikę tworzenia 
sznurów z siana i ich odpowiednie zszy-
wanie. Technika ta daje nieograniczone 
możliwości w zakresie różnych przedsta-
wień, od małych bombek, dzwoneczków, 
aniołków kilkucentymetrowych, przez 
dzbany, misy, aż po naturalnej wielkości 
figury ludzkie oraz zwierząt. Najpełniej 
i najokazalej zdobyte doświadczenia re-
alizuje w przedstawieniach szopek bo-
żonarodzeniowych, od niskich 40 cm po 
takie, które odpowiadają naturalnym po-
staciom koni, wielbłądów itp. Powstały 
cztery duże szopki - Norymberga 2000 r. 
(restauracja Valzner Weiher), Arles 2004 

r. (muzeum Salon Inter-
national des Santonniers), 
Praga 2007 (muzeum 
Karlova Mostu) i Dono-
valy 2009 r. (restauracja 
Koliba Goral).
W 1997 Andrzej poznał 
na jarmarku ,,Pięciolist-
nej róży” w Czeskim 
Krumlowie Zdenka 
Bergmana – dyrekto-
ra praskiego muzeum, 

a także właściciela przystani ze statecz-
kami pod Mostem Karola. Krótka roz-
mowa i wizyta w Pradze zaowocowały 
zamówieniem dużej szopki z królami, 
wielbłądami i końmi. Miejsce okazało 
się wręcz idealne - Kaplica św. Ducha 
pod kościołem św. Franciszka (XI-XII 
w.) centrum Pragi, wejście na Most Ka-
rola. Co roku przybywały nowe figury, 
wkrótce okazało się, że „Karpacka szop-
ka” jest odnotowana w Księdze Guines-
sa jako największa w swej kategorii.
Również w obecnym sezonie świątecz-
nym w Pradze została zaprezentowana 
nowa wersja szopki Andrzeja Wrzecion-
ko, która pozostanie już na stałe w zbio-
rach tego muzeum.
Od 2004 roku współpracuję także z mu-
zeum w Arles we Francji - mówi autor 
prac – gdzie obok stałych prezentacji, 
głównie terakotowych figurek, wysta-
wiane są co roku szopki z jakiegoś regio-
nu, czy kraju świata. Tak pojawiłem się 
i ja przy okazji roku Polski we Francji 
z dużą i średnią szopką. Moja szopka 
podróżuje po zaprzyjaźnionych pokrew-
nych muzeach, była w Andorze, Monako, 
a obecnie jest w Leisl. 
www.muzeumkarlovamostu.cz/aktuality/

Wacław Turek
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nad pięciuset felietonów z cyklu Żabką 
przez Atlantyk, pisanych przez dziesięć 
lat, w kilkudziesięciu miastach i miej-
scach, w trzech krajach i na dwóch kon-
tynentach, zamieszczanych w nowojor-
skim „Przeglądzie Polskim” – dodatku 
kulturalnym „Nowego Dziennika” re-
dagowanym przez Julitę Karkowską. 
Marek Kusiba krośnianin z urodzenia, 
od 1984 roku mieszka w Kanadzie. Re-
porter i poeta, wydał 7 zbiorów wier-
szy, biografię Janusza Żurakowskiego, 
tłumacz wierszy i reportaży Ryszarda 
Kapuścińskiego. Członek lubelskiego 
oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Pol-
skich. 
Wydawnictwo UMCS w Lublinie. Polski 
Fundusz Wydawniczy w Kanadzie. Lub-
lin-Toronto 2011.

Podjąłem się z potrzeby serca publika-
cji poświęconej przywróceniu, ochronie 
i utrwaleniu pamięci dowódców i żoł-
nierzy Armii Krajowej Obwód Kros-
no, przedstawiając noty biograficzne, 
wśród nich mało znane. Wielu z nich po-
legło, było więźniami, ofiarami zbrodni 
hitlerowskich, Katynia i łagrów sowie-
ckich. A zbiegiem lat coraz bardziej 
słabnie o nich wiedza i pamięć. O nie-
których z nich tylko wzmiankuję z braku 
bliższych danych pisze Stanisław Pom-
prowicz – żołnierz AK, kpt. WP w st. 
sp., autor kilkunastu książek o tematyce 
regionalnej, historii i działalności AK 
na Podkarpaciu i ponad 200 artykułów 
w prasie regionalnej i historycznej
Krośnieńska Oficyna Wydawnicza. 
Krosno 2011.



XII EUROREGIONALNY 
KONCERT KOLĘD 

„SOLI DEO GLORIA” 
fot. P. Matelowski



Kazimierz Lorenc, Korekta ostatnia, olej, 
płótno

Jerzy Figura, Panorama Sanoka, olej, 
płótno, 50x70, 2011

Lucyna Domaradzka, W ogrodzie z różą 
pienną, akryl, płótno, 50x70

Jacek Bukowski, Vera eikon, deska, olej, 
2011

Tomasz Żmijewski, Atomowe serce matki, 
akryl, płyta, 70x100, 2010

Katarzyna Oczoś, Magda, Mezia i Misia, 
akryl, Płtno, 40x50, 2011



Jacek Bukowski, Vera eikon, deska, olej, 
2011

Tomasz Żmijewski, Atomowe serce matki, 
akryl, płyta, 70x100, 2010

Katarzyna Oczoś, Magda, Mezia i Misia, 
akryl, Płtno, 40x50, 2011

Stanisław Rybicki, Pod jednym dachem, 
akryl, płótno

Robert Onacko, Dziewczynka w czerwo-
nym płaszczyku, rzeźba

Anna Munia, Kapliczka w Odrzykoniu, 
akwarela, papier, 30x40, 2011

Magdalena Zajdel, Wspomnienia, akryl, 
karton, 34x49, 2011

Mirosław Hawrylec, Nieświadome sa-
mobójstwo nocą w komórce, olej, płótno, 
55x46, 2010

Jacek Bukowski, Krosno, płótno, techni-
ka mieszana, 60x90, 2011



fot. W. Turek

XX WIELKI KONCERT NOWOROCZNY 
PSM A.A. MüNZBERGERÓW 
PRO MUSICA fot. P. Grudysz



CROSCENA ��
P

R
Z

E
C

Z
Y

T
A

N
E

Trzeci tomik poezji religijnej Zofii Tom-
kiewicz ukazał się z okazji 100 roczni-
cy urodzin, którą Jubilatka obchodzi-
ła uroczyście 29 grudnia 2011 roku. 
Swoisty styl jej poezji, prostolinijność 
sformułowań i ciepło bijące z tych strof 
nadają tym wierszom głęboki, ducho-
wy wymiar. Są wołaniem o nieustanne 
,,ofiarowanie Bogu trudu życia, boles-
nych doświadczeń ziemskiej wędrówki 
i nadziei zbawienia”. W poetyckiej for-
mie wypowiada swoją głęboką wiarę 
i miłość Boga do człowieka, jest to tak-
że forma poetyckiego testamentu. Dwa 
poprzednie tomiki nosiły tytuły: „Bogu 
i ludziom” (2003) oraz „Tobie śpiewam 
Mocy Moja” (2008). 
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia 
w Sandomierzu 2011.

Tomik ten jest po pierwsze, książką 
o pamięci, po drugie o ludziach starych, 
przemijaniu, ale też o odradzaniu się 
i wreszcie po trzecie, o miłości i nadziei 
jaką ona budzi - czytamy we wstępie 
Ludwika Janiona do tomiku Magdaleny 
Pocałuń-Dydycz. Autorka debiutowa-
ła w czasopiśmie „Cogito”. Jej wiersze 
znalazły się w I i II tomie „Antologii 
poezji Cogito”. Publikowała także swo-
je wiersze w Nowinach, we Frazie oraz 
w Nowej Okolicy. W 1999 roku zdobyła 
II nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie 
im. K.K. Baczyńskiego. W 2000 r. wraz 
z przyjaciółmi założyła poetycką grupę 
START. Mieszka w Rzeszowie i pracuje 
jako nauczyciel języka polskiego. 
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji 
Rzeszowskiej 2010.

opr. ab
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A Krzysztof Gąsiorowski (1935 – 2012)
Poeta, eseista, krytyk literacki, tłumacz, działacz kul-
turalny, ur. w Warszawie. Laureat m.in. „Czerwonej 
Róży”, „Lauru Warszawy”, Nagrody „Poezji”, im. Wł. 
Reymonta, im. Cypriana Norwida. Przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego Warszawskiej Jesieni Poezji 
oraz Europejskiej Unii Literatur. Honorowy prezes OW 
ZLP i wiceprezes ZG ZLP. Swoje bogate życie twórcze 
wypełnił miłością do literatury pięknej. Pozostawił dla 
kolejnych pokoleń wspaniałą poezję. Krzysztof Gąsio-
rowski odwiedził Klub Literacki w Krośnie. Był na-
szym przyjacielem i takim go zapamiętamy. Zmarł 12 
stycznia br. w Warszawie.

Łyżwiarze 

W lustrze wszystko porusza się
Szybciej, tam jest ślisko. Nawet wiatr
Się ślizga. Nawet poświata księżycowa,
Z której to, tak na dobrą sprawę 
Lustra są uczynione (Luna, pramatka
luster; łuna nocy.) Cały świat tam 
Przyspiesza. My też. Starzejemy się 
W lustrach szybciej, niż za powiekami.

Zwłaszcza
W tych nagłych, raptownych, 

niespodziewanych
Lustrach ulicznych, w które wpadamy,
Jak w studnię bez gwiazdy,
Nie zdążywszy przywdziać nieco młodszej
Miny. O, bogowie, to ja ? To tak wyglądasz, 
Mój trupie w oczach dziewcząt ? Aż tak 
Nagrzeszyłem, Dorianie G.? O, Echo,
Idąca za mną, poza mną, w wianku
Z Narcyzów, boginko zwidów i zjaw,
wolę cię słyszeć niż widzieć.

p.  „Fatum” Norwida 
 
Nieszczęście jest jak trąd. 
Rozpierzchną się znajomi. Uciekną 
kobiety. Garstka przyjaciół 
wznieci dym na wieży. Zachodzisz 
do obcych knajp. Kołaczesz 
w pustej ulicy. Nikt 
cię nie widzi, nie słyszy. Nikt 
nie pisze, nie dzwoni. Nikt czeka. 
Trumna  przecieka. 
Miewałeś tyle pięknych pomysłów 
na  śmierć, a wejdziesz w cień 
morza z głodu. I z chłodu. 
Przed Panem Bogiem nie zdążysz. Nikt  
o tobie zapomni.

Spacer

Każda twoja miłość osiąga taki wiek
jaki i ty uniesiesz kiedy będziesz umierał
Lecz starzeje się prędzej — a stąd
codziennie uczestniczysz w swoich przyszłych pogrzebach
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opr. WaT

I o to chodzi

Już bez eksplozji nerwów
i oczu;
miękkie światełka
błądzą wśród ciała,
pot splatający się
jak długie włosy.
 
Nie znaliśmy się wcześniej,
nie spotkamy się więcej.
 
Obcy sobie,
lecz bliscy bez żadnych warunków,
w tym gwarnym mrowiu,
co nas wszystkich dzieli.

Śmiać się z nas zaczną,
kiedy odpowiemy: to było jednak
ważne
— w swej znikomości,
choć trudny będzie dzień,
który minął.
 
Niechaj się śmieją,
niech mają swój udział.
 
I o to chodzi.

Strofa tuż przy nocy

Owinęłaś się w sen
— ciszą kwitniesz
jakby z tobą można o miłości
milczeć
 
Ale taką katedrę
na taki zmierzch wybrzmieć
przecież ty pod tę nie—muzykę
upadniesz
 
Zbyt mało wiemy o kochających
— dziewczyna tak śpiewnie
przytuliła się do snu
że on znieruchomiał
i przyjął istnienie

Podjęcie bieli

Pod
domkniętymi widzisz

 powiekami
- prostotę bieli

wywikłaną z osnów

Taniec śniegu
bez śniegu

taniec soli bez soli

Samo wnętrze tańca

Soli co w oczach wzbiera
nie potrzeba ci więcej

Śnieg bardzo
 jest zmęczony

tym tańcem

i zasypuje nawet przyszłe ścieżki

* * * 
 
Co też wyrzuca na brzeg 
morze wieczności ? 
 
Zerwaną melodię, kawałek koloru; 
czyjeś cienie, wspaniałe miejsca 
na ruiny świątyń, piękne puchary 
z grobowców, już puste i bez łez....; 
 
oczyszczająca moc materii. 
 
Z tego wszystkiego my 
biedni ludzie wnosimy, że niegdyś 
istniał złoty wiek ludzkości; 
tak wnioskujemy z tych resztek 
opłukanych z cierpienia i zgrozy. 
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Kopalnia nafty Wietrzno. Pierwsze wiercenia w 1864, ale jej prawdziwy rozkwit 
nastał w 1884 - 1886  kiedy z zalegających na głębokości 520-540 m osiągnięto 400 
cystern ropy rocznie. Widok z 1900, S.V. Schiller.

Pierwsze w Galicji, na kopalni Wietrzno erupcje ropy naftowej. Foto z prasy cze-
skiej z 1889.



Kopalnie nafty w Rogach koło Dukli. Pierwsze skuteczne wiercenia w 1895. Szyb 
Emilia 4 odwiercony przez „Naftę” w 1904 produkował z głębokości 925 m – 30 
cystern ropy w ciągu doby.

Kopalnia nafty w Potoku koło Krosna. Jedna z dwóch największych kopalń ropy 
naftowej w Galicji Zachodniej. Widok z 1900, Nakładem B. Fischbeina w Krośnie.

Ze zbiorów Jerzego Malinowskiego.
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21 października 2011 roku podczas se-
sji Polskiego Stowarzyszenia Prasy 
Lokalnej w Krakowie, odbyło się uro-
czyste ogłoszenie wyników II Ogól-
nopolskiego Konkursu Prasy Lokalnej 
i Polonijnej. „Dębina”– miesięcznik 
Stowarzyszenia Kulturalnego „Dębi-
na” w Krościenku Wyżnym otrzymał 
wyróżnienie, które w imieniu redakcji 
odebrała Barbara Marszałek. Pismo jest 
redagowane społecznie, porusza ważne 
dla mieszkańców zagadnienia, relacjo-
nuje wydarzenia społeczne, kulturalne 
i sportowe. Ukazuje się od lutego 1999 
roku, zrzeszone jest w Polskim Stowa-
rzyszeniu Prasy Lokalnej. Na czele re-
dakcji stoi Edward Marszałek, pełniący 
także funkcję prezesa Stowarzyszenia. 
Serdecznie gratulujemy zaprzyjaźnionej 
z nami Redakcji. 

11. Ogólnopolski Konkurs Młodych 
Solistów, który odbył się w Jaworznie 
w dniach 24-26 listopada 2011 r. skiero-
wany był do młodych uzdolnionych ucz-
niów z całej Polski, grających na instru-
mentach dętych blaszanych i drewnia-

nych. W przesłuchaniach wzięło udział 
130 dzieci. Konkurs podzielony był na: 
klasę klarnetu i saksofonu, klasę trąbki, 
puzonu i waltorni oraz na dwie grupy 
wiekowe do lat 11 i powyżej. Patryk 
Tokarski, uczeń III klasy PSM w Kroś-
nie startował w grupie wiekowej do lat 
11 w klasie trąbki, puzonu i waltorni. To 
właśnie gra na tym ostatnim instrumen-
cie, mało popularnym i trudnym, zrobi-
ła na jurorach największe wrażenie, co 
skutkowało zajęciem I miejsca. Patryk 
chodzi do III klasy PSM w Krośnie. Gry 
na waltorni uczy się pod okiem Tadeusza 
Półchłopka. Ma na koncie wiele nagród, 
w tym nagrodę Prezydenta Krosna za 
sukcesy artystyczne oraz reprezentowa-
nie miasta na imprezach regionalnych 
i ogólnopolskich.

Gratulacje dla „Dębiny”

Edward Marszałek, fot. W.Turek

Uzdolniony waltornista
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Robert Olszowski urodzony w Paczko-
wie (woj. dolnośląskie). Absolwent ASP 
w Krakowie na wydziale grafiki. Dy-
plom uzyskał w pracowni prof. Andrzeja 
Pietscha w 1995 roku. Tworzy w zakre-
sie grafiki i malarstwa sztalugowego. 
Laureat wielu nagród i wyróżnień.
Propozycja autora to cykl intrygujących, 
monochromatycznych czarno-białych 
kompozycji pod wspólnym tytułem 
„Czas i Przestrzeń”. Z plątaniny linii 

Szczęśliwie rozpoczął się rok 2012 dla 
wokalistów Studia Piosenki Swing 
z RCKP. W XIV Wojewódzkim Kon-
kursie Kolęd i Pastorałek, którego finał 
odbył się w 15 stycznia w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Miejscu Piastowym 
zdobyli nagrody główne w poszcze-
gólnych kategoriach. W kategorii do 7 
lat laureatem nagrody głównej został 
 Ignacy Błażejowski. W kategorii po-
wyżej 16 lat, soliści – duety, duet w skła-
dzie: Paula Kozubal i Marta Stadler, 
a w kategorii zespół wokalny i chór, 
tercet w składzie: Aleksandra Dalma-
ta, Aleksandra Oczoś, Karolina Patla. 
W koncercie finałowym wzięło udział 
15 laureatów, wyłonionych w trakcie 
przesłuchań eliminacyjnych.
W II Podkarpackim Festiwalu Piosen-
ki Aktorskiej, Filmowej i Musicalowej 
„Piosenka w Meloniku” wokaliści Stu-
dia Piosenki Swing zdobyli kolejne 

laury. II miejsce wyśpiewała Aleksan-
dra Mielcarek, wyróżnienie I stopnia 
 Karolina Patla. Festiwal zorganizował 
13 stycznia br. Rzeszowski Dom Kul-
tury, filia „Biała”. Uczestniczyło w nim 
ponad 80. uzdolnionych młodych ludzi 
z całego Podkarpacia. 

opr. ab

Wyśpiewane nagrody

Od lewej: A. Oczoś, A. Dalmata, K. Patla fot. 

3 – 24 lutego
Robert Olszowski 
– Czas i przestrzeń
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MUZEUM PODKARPACKIE

Na kamiennym murku przy ul. Pułaskie-
go w Krynicy siedzi mężczyzna. Niski, 
elegancki, z drewnianym kuferkiem, 
swoim przenośnym warsztatem malar-
skim. Nie zawsze stać go na profesjonal-
ne farby i pędzle, więc tworzy szkolnymi 
akwarelami, kredkami. Maluje na zwy-
kłym papierze, na tekturkach, w szkol-
nych zeszytach, na szarym papierze opa-
kunkowym, na kalkach i drukach sądo-
wych. Najpierw szkic ołówkiem, później 
farba, podpis, pieczęć. Ludzie spacerują, 
nie zwracając na niego uwagi. Mężczy-
zna jest prawie niewidzialny, scalony 
niemalże z urokliwym krajobrazem 
uzdrowiska. Tak powstało kilkadziesiąt 
tysięcy prac. Nie było jednak nabywców 
dla dziwnych, prymitywnych obrazków, 
wielu uważało je długo za bezwartościo-
we bazgroły, a jego twórcę za upośledzo-
nego psychicznie żebraka. Los się jednak 
odmienił, malarza-samouka dostrzegli 
i docenili malarze-profesjonaliści. I wte-
dy, kiedy bezimienny mężczyzna jest 
ulicznym artystą, omijanym, niezrozu-
miałym z powodu przykrej wady wymo-
wy i wtedy, kiedy jego dzieła prezento-

wane są w europejskich stolicach, rów-
nież w Paryżu, kiedy ma indywidualne 
wystawy w warszawskiej „Zachęcie”, 
a wiersze o nim piszą Herbert i Harasy-
mowicz – Epifaniusz Drowniak, Łemko 
z Krynicy Wsi, tkwi wciąż jak zaklęty 
w tym samym miejscu, w tym samym 
niezwykłym świecie.
Wystawa zaprezentowana w Muzeum 
Podkarpackim w Krośnie gromadzi te 
z prac Nikifora, które najpełniej oddają 
jego charakterystyczny warsztat i te-
matykę, po którą najchętniej sięgał, aby 
w sposób najbardziej adekwatny nawią-
zać do jego wizji świata i przybliżyć go. 
Ten wybitny malarz intuicyjny ukochał 
swój skrawek ziemi, na którym przyszło 
mu żyć i z największym oddaniem two-
rzył właśnie „pamiątki” z Krynicy. Fa-
scynował się architekturą, prezentował 
krynicką architekturę rezydencjalną, 
wille i pensjonaty, architekturę sakralną 
– cerkwie, kościoły i synagogi, urzędy, 
dworce. Uwieczniał również malow-
nicze okolice miasta, wsie, stacyjki, 
pola i łąki, urokliwe pejzaże doliny Po-
pradu. To właśnie przelana na papier 

wyłaniają się ludzkie twarze, tworzą-
ce swego rodzaju łamigłówkę. Twarze, 
z których każda obdarzona jest cecha-
mi indywidualnymi zostały ukazane 
syntetycznie, w dużym uproszczeniu, 
żeby jednak nie było zbyt łatwo artysta 
nakłada je warstwami jedna na drugiej. 
Powstaje z pozoru tylko chaotyczna opo-
wieść. Wielowarstwowość zdaje się być 
odpowiednikiem wieloaspektowości ży-
cia, różnych punktów widzenia, postaw 

i zachowań, które składają się na obraz 
życia osadzonego w konkretnym czasie 
i przestrzeni. Przestrzeń dzieląca dzie-
ło i jego odbiorcę też wydaje się mieć 
ogromne znaczenie. Skracając dystans 
zauważamy pewien rytm i uporządko-
wanie, będące odzwierciedleniem cy-
kliczności, której podlega każda forma 
istnienia. Nieustający ruch w kole życia 
i śmierci…

ŚWIAT NIKIFORA



CROSCENA ��

w fascynujących barwach, zamknięta 
w prostych liniach, miłość do małej oj-
czyzny przyniosła mu sławę, której nie 
oczekiwał i która nie była mu potrzebna. 
On, NIKIFOR-MALARZ, NIKIFOR-
ARTYSTA, jak sam się podpisywał, 
czuł się kimś wyjątkowym nie przez to, 
kim się stał, a przez to, co tworzył. Był 
posłannikiem, miał misję. Tą niezwykłą 

dwoistość samooceny widzimy w jego 
autoportretach. Był bardzo płodnym ar-
tystą. Większość jego dzieł uległa jed-
nak zniszczeniu.
Najchętniej malował akwarelą, czasami 
łączoną z temperą bądź farbą olejną, rza-
dziej używał kredek. Poszczególne ele-
menty dokładnie obrysowywał cienką 
czarną kreską i tak okonturowane płasz-
czyzny wypełniał żywymi barwami na-
kładanymi prosto z tuby. Był mistrzem 
koloru, jego geniusz objawił się właśnie 
w ogromnej wrażliwości na barwy.
Większość przedstawionych na ekspozy-
cji prac pochodzi z okresu powojennego, 
ze zbiorów kolekcjonerów prywatnych 
oraz Muzeum Okręgowego w Nowym 
Sączu. Mamy nadzieję, że nasza krótka 
prezentacja prac Nikifora da państwu 
możliwość wglądu w świat tego genial-
nego twórcy sztuki naiwnej. 

Katarzyna Krępulec-Nowak

Na wystawie prezentowanych jest 500 
unikalnych pocztówek z lat 1899–1920, 
przedstawiających zapomniane i często 
już nieistniejące obiekty uzdrowisko-
we z Krynicy, Muszyny i Żegiestowa, 
a także sceny z życia społecznego.
Projekt karty korespondencyjnej bez 
koperty został zgłoszony 30 listopada 
1865 r. przez Heinricha von Stephana. 
Została ona wprowadzona do obiegu 
pocztowego od 1 października 1869 r. na 
terenie Monarchii Austro - Węgierskiej. 
Następnie kartę do obiegu wprowadziły 
Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, 
Rosja i inne kraje. Pierwsze kartki nie 
miały obrazka. Ilustrowane kartki zosta-

ły początkowo oparte na litografii jedno 
i wielobarwnej, a później na fotografii. 
Pocztówki wydawane do roku 1905 miały 
tę samą stronę przeznaczoną na obrazek 
i wiadomości. Po ich drugiej stronie był 
tylko adres, dlatego przez kolekcjonerów 
zwane są „z długim adresem” i stanowią 
szczególny obiekt poszukiwań. Dopiero 
później zaczęto je wydawać z ilustracją 
na całej stronie, a po drugiej znajdowało 
się miejsce na adres i korespondencję. 
Pocztówki są kopalnią informacji i bo-
gatym materiałem ikonograficznym 
– to przecież konkretni ludzie, którzy 
je wysyłali i otrzymywali, to rysunki, 
obrazy lub zdjęcia, to stemple pocztowe 

Krynica, Muszyna, Żegiestów na dawnej pocztówce 
ze zbiorów Almanachu Muszyny - wernisaż 8.02, godz. 16.00
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i znaczki, to wreszcie bogata korespon-
dencja, mówiąca o epoce, ludziach, ich 
sprawach – czasem ważnych, a niekiedy 
zupełnie przyziemnych. Przełom XIX 
i XX wieku określany jest jako złoty 
wiek pocztówek. Stanowiły one wte-
dy ozdobę salonów, były popularnym 
łącznikiem między ludźmi oraz świade-
ctwem odbytych podróży. W Polsce au-
torstwo nazwy „pocztówka” przypisuje 
się Henrykowi Sienkiewiczowi. 

Prezentowane na wystawie pocztówki 
stanowią fragment kolekcji „Almana-
chu Muszyny”, gromadzonej przez Bo-
żenę i Ryszarda Kruków – krakusów na 
zesłaniu w Warszawie od ponad 30 lat, 
a zakochanych w Muszynie. Są one wy-
korzystywane jako materiał ilustracyjny 
oraz omawiane na łamach „Almanachu 
Muszyny”, rocznika wydawanego od 
roku 1991.

Katarzyna Krępulec-Nowak

Cyfrowy Roland kontra historyczny Pleyel. Runda druga. 
2 lutego, godz. 16.00
Czy można porównać tak odległe świa-
ty muzyczne reprezentowane przez XIX 
w. fortepian historyczny PLEYELA 
z 1862 r. i cyfrowy klawesyn ROLAN-
DA z 2010 roku? Okazuje się, że tak, 
jeżeli przy instrumentach zasiądą Mi-
strzowie. Czy jednak rywalizacja może 
wyłonić zwycięzcę? Można oczekiwać, 
że każdy pozostanie najlepszym w swo-
ich barwach. Ale czy będziemy świadka-
mi pojedynku równego, z którego jeden 
wyjdzie pogromcą, a drugi pokonanym?

Krośnieński koncert odbędzie się w ra-
mach VII Międzynarodowego Forum 
Pianistycznego „Bieszczady bez gra-
nic”, które rusza 28 stycznia. Forum daje 
szansę młodym pianistom na kształce-
nie swych umiejętności i pogłębianie 
wiedzy muzycznej pod czujnym okiem 
Mistrzów, światowej sławy pianistów 
z Polski, Rosji, Ukrainy, Słowacji i Fran-
cji. Dość wspomnieć prof. Michaiła 
Woskriesienskiego, prof. Vierę Nosinę, 
prof. Oksanę Rapitę, czy firmujące Fo-
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rum nazwisko Jarosława i Stanisława 
Drzewieckich. Podczas jego trwania or-
ganizowane są lekcje pokazowe, lekcje 
indywidualne z mistrzami, recitale lau-
reatów, mistrzów, koncerty uczestników, 
wykłady i sesje nagraniowe oraz turniej 
pianistyczny Młody Wirtuoz, a także 
zajęcia z kameralistyki. Usłyszeć można 
koncerty pieśni, organowe i klawesyno-
we.

Krośnieński koncert na Pleyelu i Rolan-
dzie prowadzony będzie przez znakomi-
tą polską klawesynistkę – prof. Urszulę 
Bartkiewicz, która prowadzi bogatą 
działalność artystyczną, a także inten-
sywną działalność naukowo-dydaktycz-
ną, szczególnie chętnie podejmując się 
prac innowacyjnych i koncepcyjnych 
w zakresie edukacji muzycznej.

Mecenas sztuki - Krośnieńskie Przed-
siębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. 
już od 17 lat wydaje kalendarze promu-
jące lokalnych artystów i ich twórczość. 

MUZEUM RZEMIOSŁA   Piwnica PodCieniami

Kalendarz z roku na rok staje się coraz 
bardziej popularny. Prozaiczna czyn-
ność jaką jest codzienna rachuba czasu 
staje się z kalendarzem KPB wyprawą 
w świat sztuki w bezpiecznej atmosferze 
domowej galerii. 
Tym razem bohaterem kalendarza KPB 
został Władysław Kandefer – 90 – letni 
artysta uprawiający wiele rodzajów sztuk 
plastycznych, począwszy od rzeźbiar-
stwa, a skończywszy na malarstwie. Au-
torem zdjęć do kalendarza jest Krzysztof 
Antosz i Stanisław Materniak Graficznie 
kalendarz opracował Piotr Wójtowicz. 
Spotkaniu towarzyszyło otwarcie wysta-
wy rzeźby z udziałem artysty.

Kalendarz KPB 2012. „Władysław Kandefer. W stronę rzeźby”
(30 grudnia)

6. Ogólnopolskie Biennale Fotografii Miasto i ludzie – relacje
Miast w świecie jest wiele, ale Krosno 
nad Wisłokiem jest tylko jedno, choć 
jego oblicza są różne. 
Tegoroczna, 6. już edycja Ogólnopol-
skiego Biennale Fotografii Krosno 2011 
– „Miasto i ludzie – relacje”, którego 
organizatorem jest tradycyjnie Muzeum 
Rzemiosła, ograniczyła tym razem swe 
ramy do obszaru rodzinnego miasta. Ten 
lokalny patriotyzm wykluczył więc z ry-

walizacji tych, którzy nigdy w Kośnie 
nie byli. 
Nadesłane na konkurs prace, obok war-
tości artystycznych są niewątpliwie moc-
no naładowane uczuciowo i posiadają 
„duszę”. Być może emocje „obcych” czy 
„przyjezdnych” nie byłyby tak silne. Spe-
cyficzny klimat podkarpackiego Krosna 
utrwalany na fotografiach jest esencją hi-
storii, kultury, pejzażu, wzajemnych re-

Stanisław Materniak prezentuje Kalendarz
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lacji międzyludzkich destylowaną przez 
teraźniejszość. Stosownie do założeń re-
gulaminowych uczestnicy koncentrowa-
li się wyłącznie na motywach krośnień-
skich, na substancji samego miasta. Mo-
gli odwoływać się bezpośrednio do niej 
ale też interpretować ją w sposób luźny 
i swobodny. Fotografujący mogli chwy-
tać miasto na gorąco, jak i odbyć podróż 
wewnętrzną, której znakami drogowy-
mi były motywy związane i kojarzone 
z tym konkretnym miastem. 

NAGRODY
Grand Prix Agnieszka Krupa Odpoczy-
nek
I Nagroda Piotr Wilusz za cykl: bez ty-
tułu
II Nagroda Witold Śliwiński za cykl: 
Cykl 1
III Nagroda Marcin Pawiński za cykl: 
Synowie Hefajstosa
Honorowe wyróżnienia: 
Maciej Jaźwiecki za cykl: Marcin, 
Piotr Trznadel W Krośnie istnieje wiele 
firm, których działalność jest widoczna 
w mieście (z cyklu 4 prac), Artur Ciuba 

Temat konkursu oka-
zał się też jednak 
pewnego rodzaju pu-
łapką, w którą wpad-
ło wielu uczestników. 
Otóż przedstawianie 
tematu „miasta i lu-
dzi” nie zawsze było 
możliwie w odniesie-
niu do Krosna, a co 
za tym idzie - pre-
cyzyjnym zidentyfi-
kowaniu z Krosnem. 
Zdarzało się więc, że 
konkursowa fotogra-

fia zdradzała solidny warsztat i wysoki 
poziom artystyczny, talent interpreta-
cyjny, lecz nie zawierała elementu, któ-
ry świadczyłby, że jest to Krosno, bo 
na przykład kominy czy ściany spotkać 
można w każdym mieście, a ludzie na 
przystanku autobusowym są wszędzie 
tacy sami. Do konkursu nadeszły 44 
zgłoszenia.

fragment wstępu do katalogu 
prof. UR Marek Pokrywka

Uniwersytet Rzeszowski - Wydział Sztuki
przewodniczący Jury

Nowe okna na świat i Deszcz, Andrzej 
Świeboda Stare, ale jak wymowne, To-
masz Okoniewski chwila
Nagroda Prezydenta Miasta Krosna - 
Tomasz Okoniewski gdy wszyscy śpią
Nagroda Przewodniczącego RM Krosna 
- Marcin Pawiński Crossfiction
Nagroda Dyrektora Muzeum Rzemiosła 
- Edyta Dufaj brak 
Nagroda specjalna GFOTO - partnera 6. 
OBF - Piotr Trznadel za cykl 4 prac
Wyróżnienie specjalne Fotoklubu RCKP 
w Krośnie - Marcin Pawiński Białobrze-
ski nokturn
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Gdy poezja i malarstwo to jedno
11 stycznia br. w Saloniku Artystycznym 
otwarto wystawę malarstwa Leona J. 
Chrapki, artysty plastyka, pisarza, poe-
ty. Ściśle związany z Bieszczadami – ur. 
w Zagórzu, mieszka Bóbrce (k. Soliny) 
i miejsce to - według słów jego żony 
Grażyny „jest miejscem niepowtarzal-
nym, oazą szczęścia, arkadią”. Tym prze-
konaniem G. i L. Chrapko od 1992 roku 
dzielą się z turystami, którzy odwiedzają 
ich dom. Proponują też „dotknięcie” ma-
larstwa, teatru i rękodzieła, gdyż jest to 
Dom Twórczy „LeGraż”. Tutaj skupiają 
się ludzie, których gospodarze wprowa-
dzili w atmosferę Bieszczadów.
Zanim jednak Leon J. Chrapko osiadł na 
stałe w Bóbrce, pobierał naukę w Gdań-
sku w szkole budownictwa okrętowego. 
Zarabiał na życie, wykonując rysun-
ki i obrazy, które sprzedawał turystom 
w Sopocie. Tam też został zauważony 
przez Jarosława Trzebiatowskiego, wi-
leńskiego profesora malarstwa, który 
zaprosił go do studiowania malarstwa 
w swojej pracowni. Nauka trwała 4 lata.
Po powrocie w Bieszczady, pracował 
w różnych zawodach, zawsze z wielką 
pasją. W latach 1978-1986 prowadził 
w Sanoku jedną z pierwszych w PRL 
prywatną galerię sztuki. W 1988 roku 
rozpoczął pracę jako nauczyciel plasty-
ki w szkole podstawowej w Orelcu. Jest 
twórcą autorskiego programu „Wycho-
wanie przez sztukę”.
Leon J. Chrapko jest jednym z inicjatorów 
powstania Bieszczadzkiej Grupy Twór-
ców Kultury, członkiem ZPAP - Polska 
Grafika Użytkowa, laureatem licznych 
konkursów literackich i plastycznych. 
Dwukrotnie (1991, 1994) był nagradzany 

przez Wojewodę Krośnieńskiego za cało-
kształt twórczości. W 2004 roku otrzy-
mał nagrodę Marszałka Województwa 
Podkarpackiego za twórczość literacką. 
Dwukrotnie też (2002, 2007) otrzymał 
„Złote Pióro” - nagrodę Rzeszowskiego 
Oddziału ZLP. Jest autorem 9 książek 
poetycko-prozatorskich; za debiut poety-
ki przyjmuje się rok 1974 (opublikowanie 
wiersza „Cudowne kwiaty” na łamach 

Chłopskiej Drogi). O imponującym do-
robku artystycznym świadczy 30 wy-
staw indywidualnych i udział w 20 wy-
stawach zbiorowych, zarówno w kraju, 
jak i za granicą. Obrazy i rzeźby Leona J. 
Chrapki są wysoko cenione przez kolek-
cjonerów. Widać w nich wyraźne nawią-
zanie do tematyki bieszczadzkiej, w tym 
również do tradycji sakralnej regionu. 
Wystawę można oglądać do 4 lutego. 

Teresa Leśniak

fot. W
. C

ichoń



�� CROSCENA

Krosno, 28 - 31maja 2012
W festiwalu uczestniczą młodzieżowe 
teatry działające przy szkołach, domach 
kultury, stowarzyszeniach, innych insty-
tucjach, a także grupy niezinstytucjona-
lizowane. Prezentowane przedstawienia 
powinny mieścić się w przedziale cza-
sowym 25 – 60 min., nie ogranicza się 
kategorii, formy i konwencji teatralnej - 
organizatorzy przyjmują otwartą formu-
łę artystyczną Przedstawienia mogą być 
oparte o wszelkie istniejące formy wy-
powiedzi teatralnej. Podstawą zgłoszenia 

Krosno 29 marca 2012
Warunkiem udziału w konkursie jest 
przygotowanie repertuaru nie prezento-
wanego w poprzednich OKR i odpowia-
dającego założeniom turnieju. Uczestni-
czyć mogą osoby uczęszczające do szko-
ły ponadgimnazjalnej i starsze. Konkurs 
przeprowadzany jest w formie 4 turnie-
jów: turniej recytatorski - uczestnicy 
występują w 2 kategoriach: młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych, 
turniej poezji śpiewanej - uczestnicy 

występują bez podziału na kategorie, 
wykonawca jest solistą, turniej teatrów 
jednego aktora - także bez podziału na 
kategorie oraz wywiedzione ze słowa. 
Zgłoszenia do 20 marca 2012 prosimy 
przesyłać na adres: Regionalne Cen-
trum Kultur Pogranicza, 38-400 Krosno 
ul. Kolejowa 1, lub e-mail: rckp@rckp.
krosno.pl, tel./fax. 13 43 218 98. Infor-
macji udziela Henryk Wichniewicz. 
Regulamin i karta zgłoszenia na stronie 
www.rckp.krosno.pl

57. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

Krosno 5- 6 kwietnia 2012
Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 
kategoriach artystycznych i 2 grupach 
wiekowych; 
a) recytacja (szkoły podstawowe, gim-
nazja,) b) poezja śpiewana (gimnazja). 
Uczestnicy turnieju prezentują opubli-
kowane teksty literackie, które powstały 
w latach 1914 – 2010. 
W kategorii recytacja obowiązuje wy-
konanie jednego utworu poetyckiego 
lub kompilacji utworów poetyckich albo 
poetycko-prozatorskich. Czas wykona-

VII KONKURS RECYTATORSKI „TROPEM WSPÓŁCZESNEJ POEZJI”
nia całości nie może przekroczyć 7 min. 
W kategorii poezja śpiewana – uczest-
nicy prezentują dwa utwory poetyckie. 
Zgłoszenia w nieprzekraczalnym termi-
nie do 20 marca 2012 należy przesłać 
na adres: Regionalne Centrum Kultur 
Pogranicza 38 - 400 Krosno, ul Kolejo-
wa 1 tel. 13 43 218 98 lub pocztą elek-
troniczną na adres: e-mail: rckp@rckp.
krosno.pl albo fax.134321571
Regulamin i karta zgłoszenia na stronie 
www.rckp.krosno.pl

9. INNY FESTIWAL TEATRÓW MŁODZIEŻOWYCH,
jest nadesłanie do 20 kwietnia 2012 zapi-
su spektaklu na płycie DVD /plan ogólny 
bez zbliżeń i montażu/ oraz wypełnionej 
czytelnie karty zgłoszenia, a także obo-
wiązkowo materiałów reklamowych /in-
formacja o zespole i spektaklu oraz zdję-
cie/ na adres: Regionalne Centrum Kultur 
Pogranicza 38 - 400 Krosno, ul. Kolejowa 
1 z dopiskiem INNY, tel. 13 43218 98, fax. 
13 43 215 71, e-mail: rckp@rckp.krosno.
pl, Regulamin i karta zgłoszenia na stro-
nie www.rckp.krosno.pl
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GALERIA JEDNEGO ZDJĘCIA
Pavol Kočiš


