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CROSCENA LAUREATEM HONOROWEJ NAGRODY LITERACKIEJ „ZŁOTE PIÓRO” 2010 PRZYZNANEJ PRZEZ ODDZIAŁ 
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WISŁAWA SZYMBORSKA	
	
Wielkie to szczęście

Wielkie to szczęście	
nie wiedzieć dokładnie	
na jakim świecie się żyje.	
	
Trzeba by było	
istnieć bardzo długo,	
stanowczo dłużej	
niż istnieje on.	
	
Choćby dla porównania	
poznać inne światy.	
	
Unieść się ponad ciało	
które niczego tak dobrze nie umie,	
jak ograniczać	
i stwarzać trudności.	
	

Dla dobra badań,	
jasności obrazu	
i ostatecznych wniosków	
wzbić się ponad czas,	
w którym to wszystko pędzi i wi-
ruje.	
	
Z tej perspektywy	
żegnajcie na zawsze	
szczegóły i epizody.	
	
Liczenie dni tygodnia,	
musiałoby się wydać	
czynnością bez sensu,	
	
wrzucenie listu do skrzynki	
wybrykiem głupiej młodości	
	
napis „Nie deptać trawy”	
napisem szalonym.
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WISŁAWA SZYMBORSKA (1923–2012)

1 LUTEGO 2012 ROKU W SWOIM DOMU 
W KRAKOWIE W WIEKU 88 LAT ZMARŁA 
WISŁAWA SZYMBORSKA-JEDNA Z NAJ-
BARDZIEJ CENIONYCH POETEK, LAUREAT-
KA LITERACKIEJ NAGRODY NOBLA Z 1996 
ROKU. NAGRODY PRZYZNANEJ, JAK NAPI-
SAŁ KOMITET NOBLOWSKI, „ZA POEZJĘ, 
KTÓRA Z IRONICZNĄ PRECYZJĄ ODSŁA-
NIA PRAWA BIOLOGII I DZIAŁANIA HISTO-
RII WE FRAGMENTACH LUDZKIEJ RZECZY-
WISTOŚCI”. WYDAŁA PONAD 20 KSIĄŻEK, 
WŚRÓD NICH KILKANAŚCIE TOMIKÓW 
WIERSZY. JEJ UTWORY CIESZĄ SIĘ POPU-
LARNOŚCIĄ NA CAŁYM ŚWIECIE, ZOSTAŁY 
PRZETŁUMACZONE NA KILKADZIESIĄT 
JĘZYKÓW. PISAŁA TEŻ LIMERYKI, JEST 
UWAŻANA ZA TWÓRCZYNIĘ I PROPAGA-
TORKĘ ŻARTOBLIWYCH GATUNKÓW LITE-
RACKICH, TAKICH JAK: LEPIEJE, MOSKA-
LIKI I ALTRUIKI. WISŁAWA SZYMBORSKA 
BYŁA LAUREATKĄ WIELU PRESTIŻOWYCH 
WYRÓŻNIEŃ M.IN. NAGRODY POLSKIEGO 
PEN KLUBU, NAGRÓD - IM. HERDERA, IM. 
GOETHEGO ORAZ NAGRODY KOŚCIEL-
SKICH. W 2001 OTRZYMAŁA DYPLOM HO-
NOROWEGO CZŁONKA AMERYKAŃSKIEJ 
AKADEMII SZTUKI I LITERATURY. W 2011 
ROKU ZOSTAŁA UHONOROWANA ORDE-
REM ORŁA BIAŁEGO, NAJWYŻSZYM POL-
SKIM ODZNACZENIEM.
RAZEM ZE ŚMIERCIĄ WISŁAWY SZYMBOR-
SKIEJ KOŃCZY SIĘ JAKAŚ EPOKA, W SENSIE 
LITERACKIM I CYWILIZACYJNYM. POEZJA 
SZYMBORSKIEJ JEST WSPANIAŁA, WYBITNA, 
A ZARAZEM - PRZYSTĘPNA DLA KAŻDEGO. 
MOŻE BYĆ CZYTANA I ROZUMIANA NIE TYLKO 
W POLSCE, ALE NA CAŁYM ŚWIECIE. SZYM-
BORSKA BYŁA CZŁOWIEKIEM NIEZWYKŁYM. 
TAKICH LUDZI SPOTKAĆ MOŻNA RZADKO. 
BYŁA CZŁOWIEKIEM Z KRWI I KOŚCI -POWIE-
DZIAŁ POETA, PROZAIK I PUBLICYSTA TO-
MASZ JASTRUN.

W numerze:	

3.  Witryna RCKP	
	 Wystawy	
 Konkurs kolęd 	
 i pastorałek…

Paweł Matelowski
	 Artystyczne	Ferie

Katarzyna Hendzel
 Polecamy	

8. Z pogranicza
 Tokaj w fotografii i w…
 Patrzeć i widzieć…

Wacław Turek

10.  Rozmaitości
 Z Kroniki Klasztoru 	
 OO. Kapucynów
 Krosno - Miasto Szkła

Dawid Iwaniec
 200-lecie urodzin 	
 „trzeciego wieszcza”

Waldemar Smaszcz
14. Przeczytane

 Ogród Majorelle
Stanisław Materniak

22. Kolekcjonerstwo
 Krośnieńskie zagłębie 	
	 naftowe

24. Poezja

26. Podium

27.  BWA
 Drago Lulius Prelog 	
	 –	malarstwo
 Muzeum Podkarpackie
 Dr Antoni Lorens. 	
 W 50. rocznicę śmierci

Czesław Nowak
30. Muzeum Rzemiosła
 Drugie życie Anny Muni. 	
 Otwarcie wystawy..

Bożena Paradysz
 KBP
 Na styku zegarów 	
 – poezja J. Janowskiego

Joanna Łach
32.  Konkursy
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2 – 29 lutego 2012
50 - lecie Grupy Bieszczadzkiej GOPR – wystawa fotografii
Choć historia ratownictwa górskiego 
w Bieszczadach sięga lat 50. ubiegłego 
wieku, to jednak rok 1961 przyjmujemy 
jako datę powstania organizacji skupia-
jącej ludzi spod znaku błękitnego krzy-
ża, w tym najbardziej na południowy 
wschód wysuniętym zakątku Polski. 	
O tym, że jest tam potrzebna mówi sta-
tystyka, ponad 20.000 wypraw i akcji, 
także tragicznych, gdyż nie ma łatwych 
gór...	
Historia Grupy obejmuje trudny okres 
pionierski związany z organizacją bazy, 
sprzętu, pozyskiwaniem i szkoleniem ra-
towników. Kolejne lata to duży wysiłek 
inwestycyjny – budowa Centrali Grupy 
w Sanoku i Rejonowej Stacji w Ustrzy-
kach Górnych. Zawsze najważniejsi byli 
jednak ratownicy, ich wyszkolenie i wy-
posażenie – to przecież bezpośrednio 
decyduje o powodzeniu akcji w górach, 
o poczuciu bezpieczeństwa wśród tury-

stów odwiedzających nasze Bieszczady. 
Obecnie jest ich ponad 200, wypełnia-
jących swe obowiązki bez względu na 
porę roku, dnia i stan pogody, gotowych 
by udać się w góry i nieść pomoc ich 
ofiarom – jak mówią słowa Przyrzecze-
nia składanego przez adeptów ratowni-
czego rzemiosła. To o nich – ratowni-
kach Grupy Bieszczadzkiej GOPR jest 
ta wystawa. Powstała z inspiracji ratow-
ników: Roberta Kołodziejczyka, byłego 
naczelnika i Jana Jabłkowskiego, który 
wziął na siebie jej edycję. Co ważne, au-
torami zdjęć są sami ratownicy. Zdjęcia 
pochodzą z różnych okresów i stanowią 
zapis prawdziwych akcji i szkoleń – czy-
li tego, czym na co dzień zajmują się ra-
townicy w ramach służby górskiej.

Grzegorz Chudzik
Naczelnik Grupy Bieszczadzkiej GOPR
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Kamila Pawłucka ur. w 1983 r. w Sano-
ku. Absolwentka Państwowego Liceum 
Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Brzo-
zowskiego w Krośnie oraz Wydziału 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. W 2009 dyplom 
z malarstwa w pracowni prof. Lecha 
Wolskiego. Brała udział w kilku plene-
rach w tym międzynarodowych. Swoje 
obrazy i ilustracje pokazywała na wy-
stawach zbiorowych i indywidualnych. 
W twórczości wykorzystuje głównie 

3 – 29 lutego
Ilustracje Kamili Pałuckiej

technikę akwareli, by za jej pośredni-
ctwem tworzyć barwne kompozycje 
ilustracyjne. Prace, które maluje pełne 
są odrealnionych postaci wędrowców 
szukających wyjścia z „bajki”, w której 
ich zamknięto, jak i sylwetek kobiet de-
likatnych , skromnych, a także dumnych 
i śmiało patrzących nam w oczy. Zajmu-
je się także realizacją projektów i zamó-
wień z dziedziny ilustracji, malarstwa 
olejnego i ściennego.

Anton Hričan fotografować zaczął jesz-
cze w dobie, kiedy posługiwano się ba-
kelitowymi aparatami. Zdjęcia wywoły-

6 - 28 lutego 
Anton Hričan - Pisane światłem IV - wystawa fotografii

wał w piwnicy. Wykonywanie ich meto-
dą kontaktową, gdy negatyw naświetla 
się na papier zwykłą nocną lampką było 

K
ar

aw
an

a,
 a

kw
ar

el
a



CROSCENA �

Anna Maria Pilszak urodzona i za-
mieszkała w Sanoku. Studia na Wydzia-
le Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, w pracowni prof. Juliusza 
Joniaka. Grafika w pracowni Litografii 
i Wklęsłodruku. Członek ZPAP, hono-
rowy członek Towarzystwa Muzyczne-
go w Sanoku. Długoletni dydaktyk, wy-
kładowca PWSZ w Sanoku w latach 
2002-2007. Właścicielka studia rysunku 
i malarstwa oraz Galerii Sztuki (hotel 
Bona w Sanoku). Kurator wystaw i ple-
nerów. Instruktor w Sanockim Domu 
Kultury. Uczestnik i organizator aukcji 
charytatywnych. Uprawia malarstwo 
sztalugowe, pastel, rysunek. W dorobku 
ma kilkadziesiąt wystaw zbiorowych 
i kilkanaście indywidualnych. Uczest-
nik plenerów krajowych i międzynaro-
dowych. Prace w zbiorach muzealnych 
i prywatnych w kraju i poza jego grani-
cami (USA, Kanada, Finlandia, Niemcy, 
Belgia, Holandia, Grecja).

opr. ab

13 – 26 lutego
Malarstwo Anny Marii Pilszak

wielkim przeżyciem i niespodzianką 
kiedy pojawiał się obraz. Pierwsze mia-
ły charakter dokumentu, następne były 
zrobione już pod kątem artystycznym. 
Zwiedzał wystawy, uczestniczył w se-
minariach, które prowadzili znawcy 
czeskiej i słowackiej fotografii. W roku 
1976 w Stropkovie została wznowiona 
fotograficzna działalność wystawien-
nicza. Jego prace prezentowane były 
w Świdniku oraz w Koszycach. Wraz 
z innymi fotografami, pracownikami 
zakładów TESLA w latach 1981 – 1984 
uczestniczył w prezentacjach regional-

nych, z udziałem twórców z całej Cze-
chosłowacji. Dokumentował działalność 
sportową TJ Slavia i Tesly Stropkov. 
Prowadził kółko fotograficzne, dzieląc 
się doświadczeniami z młodymi ama-
torami fotografii. Na wystawie „Pisane 
światłem IV” zobaczyć można wybór 
prac Antona Hričana z ostatnich pięciu 
lat, od kiedy zaczął zajmować się kolo-
rową fotografią cyfrową. Pokazuje też na 
niej możliwości obróbki komputerowej. 
Anton Hričan mieszka w Stropkovie na 
Słowacji, jest prezesem miejscowego 
Fotoklubu.

Podwórko, olej na płótnie
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26 stycznia br. na scenie RCKP za-
prezentowało się blisko 50. młodych 
wokalistów wykonujących tradycyjne 
kolędy i pastorałki, jak również osa-
dzone w luźniejszej stylistyce estrado-
wej piosenki bożonarodzeniowe. Do 
udziału w XXI edycji Konkursu Kolęd 
i Pastorałek Pogranicza zaprosiliśmy 
dzieci i młodzież ze szkół Krosna, po-
wiatu krośnieńskiego oraz jego admi-
nistracyjnych odpowiedników na Sło-
wacji i Ukrainie. Zgłoszeń do konkursu 
dokonywały odpowiednie dla miejsca 
zamieszkania szkoły, urzędy, ośrodki 
kultury, kluby i stowarzyszenia. Elimi-
nacji środowiskowych na terenie mia-
sta Krosna w kategoriach wiekowych 
I - III (SP i gimnazja) dokonał Miejski 
Zespół Szkół nr 2 poprzez organizację 

KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK POGRANICZA

Międzyszkolnego Konkursu Kolęd „Hej 
kolęda, kolęda!”. Wszystkie prezentacje 
sceniczne podlegały ocenie konkurso-
wej Komisji Artystycznej w składzie: 
Dorota Münzberger - Gąbka (nauczy-
ciel w PSM „Pro Musica” w Krośnie), 
Iwona Pelczar (nauczyciel w MZS nr 2 
w Krośnie) i Adam Zajdel (nauczyciel 
w ZSM w Krośnie):

Kategoria I 
- szkoła podstawowa, klasy 1 - 3
I miejsce - Ignacy Błażejowski 
II	miejsce	-	Maja	Szelc
III miejsce - Oliwia Staroń
wyróżnienia - Zuzanna Patejko i Miłosz 
Pańczuk
Kategoria II 
- szkoła podstawowa, klasy 4 - 6 
I	miejsce	-	Aleksandra Lange
II	miejsce	- Laura Filar
III	 miejsce	 - Laura i Julia Woźniak 
(duet)
Wyróżnienia – Weronika Sterkowiec 
i Aleksandra Jaślar
Kategoria III – gimnazja
I miejsce - Maria Nahirnycz
II miejsce ex aequo - Magdalena Klim-
kiewicz	i	Karolina	Mrozek
III miejsce ex aequo - Monika Szufna-
rowska i Natalia Podbilska
Wyróżnienie Aleksandra Mielcarek
Kategoria IV 
- szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce - Aleksandra Matyka 
II miejsce ex aequo - Grażyna Bober 
i Kamila Oberc
III miejsce - Joanna Buryła
wyróżnienia - Juliana Cymbalista, Ga-
briela Matyka, Agnieszka Turowska

Tekst i fot. Paweł Matelowski
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Od 30 stycznia do 10 lutego 2012 roku 
w Regionalnym Centrum Kultur Pogra-
nicza trwały Artystyczne Ferie celem, 
których było zapewnienie dobrej zabawy 
dzieciom i młodzieży w czasie zimowej 
przerwy w szkole oraz rozbudzenie za-
interesowań różnymi dziedzinami sztuki 
- plastyką, tańcem, śpiewem. Wszystko 
pod okiem instruktorów specjalistów. 
Zajęcia plastyczne obejmowały lepienie 
z gliny i plasteliny, warsztaty grafiki tra-
dycyjnej, pierwsze kreski portretowania 
i zaczarowany świat papieru. Również 
miłośnicy tańca znaleźli w programie 
ferii coś dla siebie - zajęcia baletowe dla 
dzieci, szkołę tańca, taniec współczesny, 
hip – hop oraz taniec towarzyski. Dla 
miłośników śpiewu zorganizowano kon-
kurs karaoke. Przez dwa tygodnie dyżu-
rowała także Wesoła Świetlica, w której 
odbywały się zajęcia integracyjno – edu-
kacyjne dla dzieci. W VII edycji kon-
kursu tańca „Foka Dance”, wzięli udział 
soliści, duety oraz grupy prezentujące 

ARTYSTYCZNE FERIE W RCKP

różne formy taneczne. Przedział wie-
kowy obejmował dzieci i młodzież od 6 
do 16 roku życia. Taneczne układy oce-
niane były w oparciu o kryteria doboru 
muzyki, opracowania choreograficznego 
i techniki wykonania. Najmłodszych wi-
dzów i ich rodziców Teatr Wielkie Koło 
im. Jacka Łabacza zaprosił w niezwykłą 
podróż w krainę magii i czarów czyli 
w „ Podróż do błękitnego zamku”. Jak co 
roku ferie w RCKP zakończył kolorowy 
Karnawałowy Bal Kostiumowy. 
Również w artKinie przy ul. Bieszczadz-
kiej 1 odbywały się artystyczno – inte-
gracyjne zajęcia dla dzieci podczas ferii. 
W poniedziałki, środy i piątki organizo-
wano konkursy, quizy i zajęcia plastycz-
ne, a następnie wyświetlano bajki. 
Udział w codziennych zajęciach arty-
stycznych w obydwu placówkach był 
bezpłatny, a dzieci twórczo spędziły 
wspólnie wolny czas. Do zobaczenia 
w przyszłym roku!

Katarzyna Hendzel
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Piękne brzmienie akustycznych gitar 
połączone z charyzmatycznym, blue-
sowym wokalem Grzegorza Achtelika, 
nietuzinkowym brzmieniem harmonij-

22 lutego, godz.19.00
Koncerty …za kurtyną - ACUSTIC

ki Jacka Szuły oraz wysublimowanym 
dźwiękiem solówek Szymona Borkow-
skiego jest tym, co zespół oferuje poszu-
kiwaczom muzycznych doznań.
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Ryszard Rynkowski to jeden z najpo-
pularniejszych polskich piosenkarzy, 
kompozytor wielu przebojów, obecny 
na polskiej scenie muzycznej od lat sie-
demdziesiątych. Najpierw jako członek 
zespołów Gramine i Victoria Singers, 

który przekształcił się w kwartet wokal-
ny Vox, jest autorem wielu przebojów 
tego zespołu (m.in. „Bananowy song”, 
„Szczęśliwej drogi, już czas”). W 1987 
roku Ryszard Rynkowski rozpoczął bar-
dzo udanie karierę solową.

7 marca, godz.18.00
Koncert dla pań – Ryszard Rynkowski

8 marca, godz. 16.00
Babski wieczór w kinie/ artKino, ul. Bieszczadzka 1

ab

Kultúrne centrum košického samo-
správneho kraja w Koszycach otwo-
rzyło 25 stycznia br. wystawę prezen-
tującą prace fotograficzne i malarskie 
wykonane podczas jesiennych między-
narodowych plenerów zorganizowa-
nych w miejscowości Velato w regionie 

TOKAJ W FOTOGRAFII I MALARSTWIE

Od lewej Łukasz Kozłowski i Teo Andreas fot. W.Turek

Trebiszowa. Na dawnym szlaku wina 
spotkało się 24 twórców ze Słowacji, 
Węgier, Polski i Ukrainy. W grudniu, 
wystawa licząca blisko 100 zdjęć kolo-
rowych i czarno-białych pokazana była 
w Brukseli podczas prezentacji winne-
go szlaku. W sierpniu można ją będzie 
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Do mijającej w styczniu br. 8 - letniej 
współpracy pomiędzy Fotoklubem Bar-
daF w Bardejowie, a Fotoklubem RCKP 
w Krośnie należy dopisać otwartą w ki-
nie „Źródło” w Bardejowskich Kupe-
lach wystawę fotoamatorów z Krosna 
„Patrzeć i widzieć”. Wystawę otworzył 
dyrektor Domu Kultury Juraj Bochna, 
podkreślając dobre kontakty twórców 
pogranicza, organizowanie wspólnych 
plenerów i wystaw. Gabriel Grund, 
nowo wybrany prezes fotoklubu BardaF 
podczas spotkania przedstawił dalsze 

PATRZEĆ I WIDZIEĆ

Od lewej: Juraj Bochna, Wacław Turek i Jan Grudysz - wernisaż wystawy fot. A. Świerczek

plany współpracy na bieżący rok. Poin-
formował zebranych o ostatnich osiąg-
nięciach bardejowskiego klubu. 
W prestiżowym fotosalonie Al.-Thani 
w Katarze na przyjętych do wystawy 
126 zdjęć ze Słowacji, 57 przypadło 
na Bardaf, a Gabriel Grund, Jarosław 
Gutek i Władimir Savčinský otrzymali 
tytuły AFIAP. W wernisażu wystawy 
fotoklubu z Krosna udział wzięli rów-
nież koledzy z Koszyc, Stropkova oraz 
Krynicy.

W. Turek

obejrzeć w Regionalnym Centrum Kul-
tur Pogranicza w Krośnie, otwarcie na-
stąpi podczas Festiwalu Kultur Pograni-
cza Karpackie Klimaty. Fotoklub RCKP 

reprezentowali dwaj amatorzy fotografii 
uczestniczący w plenerze: Łukasz Ko-
złowski i Wacław Turek.
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Z KRONIKI KLASZTORU OO. KAPUCYNÓW:

1.IX.1939. Wojna. O godz. 6.15 nalot niemiecki na lotnisku w Krośnie.

7.IX.1939. Od bomby zapaliła się fabryka wyrobów gumowych koło dworca 
kol. Panika ludności wzrasta.

9.IX.1939. Zmotoryzowane wojska niemieckie przeciągają przez miasto. Rano 
tego dnia zobaczyliśmy 3 żołnierzy polskich zabitych na pl. 3 Maja: jednego na 
chodniku pod drukarnią, drugiego na rogu ul. Lwowskiej pod murem klasztor-
nym, a trzeciego poniżej ochronki. Na rynku zginął kapitan niemiecki. Wszyst-
kich pochowano tego samego dnia na skwerze pod naszym klasztorem.

15.X.1939. Mamy na kwaterze 12 koni wojskowych.

25.XII.1939. Pasterki w żadnym kościele w Krośnie w tym roku nie było.

28.XII.1939. Śniegu dość dużo i 35 stopni mrozu.

21-23.III.1940. Tegoroczna zima była bardzo ostra. W wielu majątkach drzewa 
owocowe wymarzły, a młode drzewka poobgryzały zające. W naszym ogro-
dzie zające uszkodziły 10 drzewek owocowych – reszta zmarzła.

10.VIII.1940. Dzisiaj zwieziono żyto do stodoły Stachyraka, bo nasze zabudo-
wania gospodarcze są zajęte przez żołnierzy, a właściwie przez konie wojsko-
we ( 15 sztuk ).

17.VIII.1940. Znów przybyło do Krosna około 1000 ludzi wysiedlonych z po-
znańskiego, których rozmieszczono po wsiach powiatu krośnieńskiego.

25.XII.1940. Święta Bożego Narodzenia smutne.

23.II.1941. Otrzymaliśmy wiadomość, że nasz klasztor ma być zajęty w razie 
potrzeby na szpital, z tego też powodu wyjechali do Sędziszowa br. Guido, lat 
86 i br. Kryspin, lat 81.

15.V.1941. Zamiast szpitala urządzono w klasztorze więzienie dla żołnierzy. Na 
ten cel zajęto 10 ubikacji i rozmównicę.

30.VIII.1941. Zarekwirowano dzwony kościelne na cele wojenne. Dzisiaj zdjęto 
dzwon z wieżyczki i odstawiono do magistratu miasta Krosna.

Grudzień 1941. Tyfus plamisty szerzy się szybko. Z tego powodu władze zarzą-
dziły zamknięcie kościołów.

Jerzy Zieliński –Krosno trudne lata 1930 – 1960 
Wydawnictwo Ruthenus Rafał Barski Krosno 2010
fragmenty wybrane przez redakcję
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„Akt lokacyjny” Krosna – Miasta Szkła 
zostanie uroczyście podpisany na kroś-
nieńskim Rynku 2 czerwca 2012 roku 
podczas trzydniowego święta miasta 
- Dni Krosna. Uroczystość ta zorganizo-
wana zostanie w związku z otwarciem 
Centrum Dziedzictwa Szkła – wyjąt-
kowego w skali kraju i niezwykle ory-
ginalnego obiektu turystycznego, który 
prezentował będzie szklaną tradycję 
miasta i regionu. Celem imprezy będzie 
przypomnienie krośnianom, a zarazem 
uświadomienie mieszkańcom całej Pol-
ski, że to właśnie w Krośnie bije szkla-
ne serce kraju oraz, że Krosno jest jed-
nym z kluczowych ośrodków hutnictwa 
szkła na świecie. Tutejsze szkło, od kil-
ku dziesięcioleci stanowiące synonim 
najwyższej jakości i najlepszego gustu, 
a także wielokrotnie nagradzane zarów-
no w Polsce jak i poza jej granicami, cie-
szy się niesłabnącą popularnością i od 
pokoleń stanowi podstawowy element 
wyposażenia i wystroju tysięcy gospo-
darstw domowych. Od czerwca szklana 
tradycja miasta ma być także podstawą 
oferty turystycznej Krosna, czego wy-
razem będzie właśnie symboliczny akt 
lokacji „Miasta Szkła”. 

Organizatorzy zapewniają, że będzie to 
najbardziej szklany wieczór o jakim sły-
szała Polska. Wszystkie punkty imprezy 
łączyć ma oczywiście temat szkła, pre-
zentowany za pomocą różnych narzędzi 
kreacji audio-wizualnej. Będzie nowo-
cześnie i tradycyjnie. Gościem imprezy 
będzie zespół Glass Duo prezentujący 
muzykę „szklaną”, zachwycający wi-
dzów niecodziennym wykonaniem mi-
strzów takich jak Czajkowski, Dworzak 
czy Vivaldi. Zespół wystąpi na Rynku 
wraz z kwartetem smyczkowym. Cen-
trum Dziedzictwa Szkła w Krośnie obie-
cuje, że już wkrótce znane będą wszyst-
kie szczegóły i zapewnia, że warto na 
nie poczekać, zachęcając jednocześnie 
do regularnego odwiedzania oficjalnej 
strony internetowej placówki – www.
miastoszkla.pl oraz na portalu Facebook 
–	 www.facebook.com/miastoszkla,	 na	
których znaleźć można dodatkowe infor-
macje o projekcie, jak również aktualno-
ści związane z jego realizacją.
Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie 
to wyjątkowy w skali Polski projekt za-
kładający powstanie zespołu obiektów 
i atrakcji związanych z bogatą tradycją 
produkcji szklarskiej w mieście i na te-

KROSNO – MIASTO SZKŁA
W

izualizacja jednej z piw
nic przedprożnych.
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renie Podkarpacia. Realizowany jest 
w ramach Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, 
6 oś priorytetowa: Polska gospodarka 
na rynku międzynarodowym, Działanie 
6.4: Inwestycje w produkty turystyczne 
o znaczeniu ponadregionalnym. Całko-
wity koszt realizacji Projektu wynosi 15 
870 799,89 PLN.
W ramach projektu realizowanych jest 
kilka inwestycji połączonych tematem 
szkła i odwołujących się do „szklanej” 

tradycji Krosna i regionu, m.in. budowa 
siedziby głównej CDS czy udostępnienie 
zabytkowych piwnic przedprożnych znaj-
dujących się przy krośnieńskim Rynku. 
Dzięki kompleksowości i różnorodności 
poszczególnych działań CDS stanowić 
będzie unikatowy i oryginalny produkt 
turystyczny pozwalający poznać historię 
i tradycję przemysłu szklarskiego oraz 
odkryć kunszt i mistrzostwo podkarpa-
ckich szklarzy. 

Dawid Iwaniec

Zygmunt Krasiński, najmłodszy z trójcy 
naszych wieszczów, którego dwustulecie 
urodzin będziemy obchodzić w lutym 
2012 r., był bodaj najgłębszy w swoich 
sądach o uprawianej sztuce słowa. On, 
któremu – jak sam napisał – „Bóg […] 
odmówił tej anielskiej miary,/ Bez której 
ludziom nie zda się poeta…”, o poezji 
wiedział wszystko.
Krasiński nigdy nie ukrywał, ile w tej ma-
terii zawdzięczał Mickiewiczowi („my 
z niego wszyscy…”), którego rozumiał 
jak mało kto ze współczesnych. Od pierw-
szego spotkania w Szwajcarii pozostawał 
pod urokiem twórcy naszego romanty-
zmu; w liście do ojca pisał: 
„Rozległej on jest nauki, umie po polsku, 
po francusku, po włosku, po niemiecku, 
po angielsku, po łacinie i po grecku. Do-
skonale zna politykę europejską, historię, 
filozofię, matematykę, chemię i fizykę. 
W literaturze nikt może w Polsce tyle nie 
ma znajomości. Słysząc go mówiącym, 
zdaje się, że każdą książkę czytał. Sądy 
ma bardzo rozsądne, poważne o rzeczach. 
[…] Zawsze spokojny, cichy, ale znać we 

200 - lecie urodzin „trzeciego wieszcza” 
Poezja – odwieczna pieśń ludzkości
Zygmunt Krasiński należał do najbardziej przenikliwych umysłów epoki, o na 
wskroś europejskich horyzontach.

wzroku, że rzucona iskra zapali śpiący 
płomień w piersiach. Wydał mi się być 
ideałem człowieka i uczonego. […]
Krasiński był znakomicie przygotowany 
do rozmów z Mickiewiczem. Należał do 
najbardziej przenikliwych umysłów epo-
ki, o na wskroś europejskich horyzontach. 
Oczytany w literaturze, interesujący się 
filozofią, historią i polityką, nie zamykał 
się jedynie w kręgu spraw polskich, cho-
ciaż wielokrotnie powtarzał, że „nie na 
wyrazach kończył miłość Polski”. Nie 
rozstawał się z dziełami ulubionego poe-
ty, czego ślady odnajdujemy w listach. 
W jednym z nich napisał: „Przeczytawszy 
kilka wierszy Mickiewicza, położyłem 
się spać…”; w innym miejscu cytował 
„autora Sonetów”, w jeszcze innym pytał 
Gaszyńskiego, czy chce, aby mu „Mickie-
wicza posłał”.
To prawdziwy dramat zwłaszcza poety 
epoki romantyzmu, który „dniem i nocą 
słyszał serce swoje”, mając świadomość, 
że nie jest w stanie wypowiedzieć po-
ruszeń serca w owym języku jedynym 
w swoim rodzaju. Warto wszakże zwrócić 
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uwagę na rozumienie serca przez Kra-
sińskiego, bliskie biblijnemu, które w tej 
księdze ksiąg nie oznacza bynajmniej sied-
liska uczuć, lecz miejsce spotkania Boga 
z człowiekiem. W liście do Konstantego 
Gaszyńskiego wyznał: „Nauczyłem się 
daleko częściej o niebie myśleć niż o zie-
mi”. Niemal od początku jego myślenie 
o poezji sięgało transcendencji.
Poeci a poezja - jak pisał - to dwie rzeczy 
często bardzo różne. Poeta to śpiewak 
śpiewający sobie i kołu swojemu; poezja 
to pieśń odwieczna ludzkości! Dlatego 
poeta może być chemikiem, adwokatem, 
ale poezja nie może być ani chemią, ani 
polityką etc. Nie lękaj się o nią; ona potra-
fi żyć wśród statków parowych i machin 
do młócenia, wśród morderstw i zawiłych 
rachub. Ona ludziom zostawi wszystkie 
dżdże ich burzy, a sobie weźmie błyska-
wice – i z chmury na chmurę, z odmian 
w odmiany, ze zwalisk na zwaliska prze-
latując będzie mówiła o Bogu, o potępie-
niu wiecznym i wybranych – kiedy pod 
spodem toczyć się będą walki o budżet, 
o wolność lub ucisk, o kolonie lub inter-
wencją. Potem uważaj, że historia, jak tyl-
ko weźmiesz dość znaczną jej przestrzeń, 
poetyczną się staje: to jest, że budżet, in-
terwencja, handel etc. nikną a zostaje się 
tylko ich synteza, to jest główny postęp 
rodu ludzkiego w tym czasie ku Bogu, 
rozwinięcie jego władzy przeczuciowej, 
jego nadziei w nieśmiertelność; i dlatego 
w końcu historia jest najdoskonalszym, 
najrytmiczniejszym poematem.
Jakże charakterystyczne są przy tym żar-
liwe zapewnienia o przywiązaniu do rze-
czywistości. Poeta powtarzał, że „by do-
brze pisać, trzeba żyć wprzódy. […] Ma-
teria nie jest tak podłą rzeczą, jak sądziłem 
dotąd, my przez wieczność całą będziemy 
w materialnych ciałach. Nie ma ducha bez 

materii, tak jak nie ma myśli bez słowa, jak 
nie ma ciała bez formy. Są rozkosze i jest 
poezja materialna. Tę należy harmonijnie 
pomieszać z poezją ducha, a wtedy stanie 
na nogi człowiek upoetyzowany, wtedy 
każdy go pozna i pokłon mu odda”.
Nietrudno zauważyć, jak blisko jesteśmy 
w tym miejscu myśli Norwida! Właśnie 
twórczość Krasińskiego należy uznać za 
wielkie spoiwo naszej poezji XIX stulecia 
między Mickiewiczem a Norwidem, który 
wcale nie jest tak odległy od swoich wiel-
kich poprzedników, jak to się powszech-
nie sądzi. Zwróćmy uwagę, jak często ów 
zadeklarowany samotnik – na różne spo-
soby – wciąż się do nich odwoływał. Nie 
ma bowiem literatury bez ciągłości trady-
cji, tak jak nie ma myśli bez sensownego 
układu słów, a tych bez właściwego ze-
stawienia liter. Zawsze wtedy, gdy o tym 
zapominano lub ostentacyjnie zrywano 
z tradycją (choćby przykład dwudzie-
stowiecznych awangard artystycznych), 
wkraczano na drogę donikąd. Warto o tym 
pamiętać w przededniu dwusetnej roczni-
cy urodzin Zygmunta Krasińskiego, coraz 
bardziej spychanego w zapomnienie ge-
nialnego pisarza i myśliciela, bez którego 
jakakolwiek synteza naszej literatury by-
łaby po prostu kaleka.

Waldemar Smaszcz
Skrót materiału za zgodą autora

Zygmunt Krasiński: Nad religię naszą nic 
wznioślejszego i poetyczniejszego 
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W 2012 roku krośnieńscy harcerze będą 
uroczyście obchodzić 100 - lecie po-
wstania pierwszej drużyny skautowej 
przy Szkole Realnej w Krośnie (obec-
nie I LO im. M. Kopernika). Z tej oka-
zji została wydana książka poświęcona 
krośnieńskim harcerzom, którzy w 1945 
roku założyli przy Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącym w Krośnie zespół 
teatralny i występowali ze sztuką Alek-
sandra Fredry „Zemsta”. Młodzi harce-
rze pod kierunkiem swojego rówieśnika 
i przewodnika I Drużyny Harcerzy im. 
Tadeusza Kościuszki Zbigniewa Józefo-
wicza, niezwykle starannie opracowali 
„Zemstę”, z którą wystąpili w 23 mia-
stach. Grupa harcerzy i harcerek pod na-
zwą Starszoharcerski Krośnieński Obóz 
Wędrowny przewędrowała Polskę od 
lipca do września 1945r. Na trasie wę-
drówki harcerzy nie brakowało trudnych, 
a czasami dramatycznych momentów. 

W opracowaniu autor przywołuje na-
zwiska wielu uczniów, krośnian, którzy 
aktywnie funkcjonowali w harcerstwie 
i tworzyli grupę teatralną. Są to m.in. 
Kazimierz Chodorowski, Włodzimierz 
Józefowicz, Zbigniew Józefowicz, Ka-
zimierz Jurczyk, Zofia Klewska, Jan 
Kołder, Kazimierz Łukaczyński, Józef 
Łukasik, Józef Niepokój, Jerzy Ostafil, 
Stanisław Rączkowski, Krystyna Sande-
cka, Eugenia Wyrwa, Mieczysław Zbo-
rowski, Eureliusz Zychowicz. 
Zbigniew Józefowicz syn Feliksa uro-
dził się w 1925 r. w Tarnowie. W cza-
sie wojny przebywał w Krośnie, tu 
w 1945 r. zdał maturę w Gimnazjum. 
Pełnił funkcję namiestnika zuchowego 
w Hufcu ZHP Krosno. W 1945 r. wy-
jechał do Katowic na studia. Od 1950 
r. w Poznaniu zostaje aktorem Teatru 
Młodego Widza i Dramatycznego. Tam 
poznał aktorkę Urszulę Modrzyńską, 
z którą się ożenił. W 1954 r. przenie-
śli się do Łodzi, najpierw występowali 
w Teatrze im. Stefana Jaracza, a później 
w Tetrze „Nowym”. Od 1971 jako był 
wykładowcą na Wydziale Aktorskim 
w Państwowej Wyższej Szkole Teatral-
nej, Filmowej i Telewizyjnej im. Leona 
Schillera w Łodzi, w latach 1981-1982 
był jego dziekanem. Stworzył wiele 
wspaniałych kreacji teatralnych, filmo-
wych i telewizyjnych. Aktualnie jest 
na emeryturze i zamieszkuje w Łodzi. 
Niniejsza książka mogła powstać dzięki 
materiałom udostępnionym przez Zbi-
gniewa Józefowicza, Włodzimierz Jó-
zefowicza Mieczysława Zborowskiego, 
którym autor serdecznie dziękuje. 
Oficyna Wydawnicza Chemigrafia  
M. Łuczaj
Adam Krzanowski



fot. P. Matelowski, W. Turek





fot. W. Turek
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Drugi tom Kolęd Podkarpacia	 zawiera	
ponad 700 zapisów utworów wykony-
wanych w okresie bożonarodzeniowym 
i noworocznym. Zebrano je w latach 
2004 – 2011 w czasie badań prowadzo-
nych w 140 miejscowościach regionu 
Podgórza. Są to kolędy, powinszowania, 
a także oracje świąteczne i noworoczne. 
Większość z nich nigdy wcześniej nie 
była publikowana. Autorem opraco-
wania jest Bartosz Gałązka, etnograf 
i pedagog, który od 1997 roku prowa-
dzi badania nad śpiewami religijnymi 
i obrzędowymi południowo-wschodniej 
Polski.
Wydawca: PUW „Roksana” Krosno 2012

L.J. Chrapko jest poetą, prozaikiem, ma-
larzem zrzeszonym w Związku Polskich 
Artystów Plastyków - Polska Sztuka 
Użytkowa. Autor arkusza poetyckie-
go, pięciu tomików poezji oraz dwóch 
powieści. Ma także w swoim dorobku 
artystycznym 30 wystaw malarstwa 
i rzeźby. Jest to drugie, poszerzone wy-
danie Zapisków suchorzeckich, pierw-
sze ukazały się w 1998 roku nakładem 
krośnieńskiej Oficyny Wydawniczej 
Kalliope. Jan Tulik tak o nich pisał – Za-
piski suchorzeckie to właściwie fotogra-
fie odczuć – radości i bólu, zadumy i za-
chwytu. To nie tylko Suche Rzeki. To 
także szczegóły, które są odwiecznym 
przymiotem Bieszczadów; ale i wielu 
innych miejsc kraju.
Bóbrka 2011

opr. ab
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Słynące z pięknych terenów zielonych, 
zwanych tutaj ogrodami, marokańskie 
miasto Marrakesz ma jeden niezwykły 
ogród, który nazywa się Ogród Majo-
relle. Położony na północny zachód od 
słynnego placu Dżemaa El-Fna, w no-
wej części miasta wybudowanej przez 
Francuzów za czasów protektoratu. 
Według mnie zostało przez Jacques’a 
Majorelle’a wybrane całkowicie przy-
padkowo, bowiem w ówczesnym czasie 
tereny tej dzielnicy Marrakeszu były 
w budowie. Zatem teren był dostępny 
i chyba stosunkowo tani. Dzięki talen-
towi i pomysłowi właściciela zakupio-
na działka stała się w niedługim czasie 
jednym z najwspanialszych założeń 
ogrodowych XX w. Kim był twórca? 
Jacques Majorelle urodził się we Fran-
cji w Nancy w 1886 roku. Po raz pierw-
szy przybył do Maroka w 1919 roku, 
aby leczyć gruźlicę i kontynuować 
karierę malarską. Jego ojciec Louis 
Majorelle był znanym projektantem 
wnętrz i mebli. Artysta malarz zakupił 

OGRÓD MAJORELLE

działkę i od 1924 r. zaczął na niej two-
rzyć ogród i budować dom z pracownią 
malarską. Wszystko wg własnej wizji. 
W ciągu kilkunastu lat stworzył nie-
zwykły ogród znany teraz jako Ogród 
Majorelle.	
W 1947 r. został on udostępniony pub-
liczności i tak jest do dzisiaj, mimo, 
że jego twórca zmarł w następstwie 
wypadku w 1962, podczas leczenia we 
Francji. Ogród Majorelle jest jednym 
z najbardziej niezwykłych ogrodów. 
Jego wartości estetyczne docenił słyn-
ny francuski dyktator mody Yves Saint 
Laurent i jego partner Pierre Berge, któ-
rzy za sprawą swojej fundacji uratowali 
to ogrodowe dzieło od zniszczenia, po 
tym jak rodzina malarza i jego spadko-
biercy przestali się nim należycie opie-
kować. Dzięki fundacji możemy dzisiaj 
w pełnej krasie podziwiać to niezwy-
kłe miejsce. Po śmierci YSL, jego pro-
chy zostały tutaj pochowane, zgodnie 
z wolą zmarłego. Nagrobek to prosta 
złamana kolumna kamienna ustawiona 
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na prostopadłościanie pomalowanym 
na kolor ziemi, takiegoż samego koloru 
są mury i budynki Marrakeszu. Prosta 
tablica z napisem:
IN MEMORIAL YVES SANT LAU-
RENT COUTURIER FRANCAIS 
ORAN-01-08-1936 PARIS-01-06-2008
informuje kto jest tutaj pochowany. 
Nagrobek stoi w otoczeniu bananow-
ców, które tworzą rodzaj baldachimu 
nad grobem wielkiego twórcy mody. 
Zaczynamy zwiedzanie ogrodu. Już 
samo wejście robi wrażenie, coś w ro-
dzaju zamkniętego patia otoczonego 
murem z cegły w charakterystycznym 
kolorze zgaszonego różu, z prostym 
basenem i białą marmurową fontanną 
umieszczoną na środku, która współgra 
z zielonymi i w kolorze indygo płyt-
kami ułożonymi na murkach basenu. 
Całość dopełniają intensywnie żółte 
i czerwone donice z roślinami. To za-
powiada doznania estetyczne jakie bę-
dziemy odczuwać podczas zwiedzania 
ogrodu i domu pracowni Majorelle. Ta 
niezwykła kompozycja kolorystyczna 
pojawia się w całym ogrodzie i jest kon-
sekwentnie w nim stosowana, łącznie 
z kolorystyką budynku mieszkalnego. 
Majorelle tworząc ogród w sobie właś-
ciwy indywidualny sposób nawiązał do 
wielkiej marokańsko – andaluzyjskiej 
sztuki islamu. Jako człowiek wrażliwy 
na kolor nadał temu nowe zestawienia 
kolorystyczne, czerpiąc z otaczających 
go kolorowego świata orientu. I tak in-
tensywna zieleń to kolor islamu, kolor 
indygo to kolor, który używają plemio-
na berberyjskie mieszkające nieopo-
dal na Saharze – przecież ich samych 
powszechnie nazywa się „błękitnymi 
ludźmi”. Żółć i czerwień to kolory Ma-
roka, a reszta to wyobraźnia artysty…

Wędruje się tutaj ścieżkami zrobionymi 
z betonu w ceglastym kolorze z ustawio-
nymi kolorowymi donicami, wszędzie 
dookoła dominują drzewa, palmy, bam-
busy, krzewy i pojawiają się niezwykłe 
formy kaktusów, im bliżej domu tym 
ich więcej. Z bujnej roślinności wyłania 
się budynek mieszkalny i pracownia 
malarza. Jest to stosunkowo nowoczes-
ny budynek w stylu nawiązującym do 
tak popularnego w tamtym czasie Art 
Deco. Wszystkie ściany domu zosta-
ły pomalowane intensywnym kolorem 
indygo, wielkie okna osłonięte są żół-
tymi zasłonami, a w pomieszczeniach 
gospodarczych jest teraz mała galeria 
prac Laurenta. 
Marrakesz oprócz wielu niezwykłych 
atrakcji zawsze kojarzył się będzie 
z Ogrodem Majorelle – i niech tak zo-
stanie… 

tekst i foto. Stanisław Materniak
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Rafineria nafty w Chorkówce. Pierwsza w Galicji destylarnia ropy naftowej wybu-
dowana w 1865 r. przez I. Łukasiewicza. W 1883 przeszła na własność przemysłow-
ców gorlickich Wł. Fibicha i S. Stawiarskiego. Czynna do 1904, częściowo spłonęła. 
Widok z 1900, SV. Schiller

Największym zagłębiem naftowym w Galicji był Borysław. Na winiecie ówczes-
ny władca, król i cesarz Franciszek Józef. Widok kopalni na Ratoczynie z 1908, 	
J. Klein

KROŚNIEŃSKIE ZAGŁĘBIE NAFTOWE



Iwonicz Zdrój „Bełkotka”. Ewenement przyrody, prawdziwy pomnik natury. Osob-
liwość przyciągająca jeszcze dzisiaj rzesze turystów. L. Majewski, 1908

Plakat poświęcony Z. Suszyckiemu twórcy i dyrektorowi I szkoły naftowej w Gali-
cji, długoletniemu dyrektorowi kopalni nafty w Wietrznie, twórcy pierwszego ruro-
ciągu naftowego w Galicji. Autor J. Malinowski

Ze zbiorów Jerzego Malinowskiego
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Krośnieńska starówka

Wieczorny spacer
Ulicami miasta
Cisza mlecznych neonów
Rzucająca snop światła
Na opasłe bramy kamienic
Krużganków podcienia
Portal wójtowski
Krośnieńskiej starówki
drzemiącej majestatycznie

To pozostałość
Zmurszałego czasu
Który nie pozostał

O. HIERONIM ST. KREIS OSB

*	*	*	
biały szron
wytrącony z gęstej mgły
zamienił starą lipę
w kryształowe drzewo

stoi jak rozbite w drobny pył
rosnące przy studni lustro
Nowej Królowej Śniegu

nie wahaj się stanąć tu
i odłóż próżny lęk
że czar białych igieł
wpadnie w oko
i serce zamieni w lód

jeśli znasz słońca blask
i	nosisz	w	sobie
jeden jego promień

raz jeden w to lustro spójrz
a zobaczysz zimowy cud
i usłyszysz
jak w nim tęcza dzwoni

ZDZISŁAW PĘKALSKI

***

Za firanką z mrozu
w odchuchanym
przez bielmo szyby
widoku
ptaki
na gałęziach oczekiwania
grzeją w kłębkach pierza
zamarznięte głodem
dzioby.
Otwieram okno nadziei
i od ziaren
z ciepłej dłoni
w radosnym trzepocie skrzydeł
pięknieje zima

ZDZISŁAW TENETA

Kryształ

Kupiłaś
kryształ
wesoły – grający durowo
w promieniach słońca
jak	twoje	oczy
kiedy 
kochasz.

Nalałaś wino
ciężkie czerwone wino
zaburzyłaś
melodie kryształu
jak
czarodziejski Chopin
wskrzesiłaś malowane mazurki

Patrz
jak subtelnie drga
promień
czerwony promień
cierpienia.
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JAN SZELC

Pod zimowy wieczór

patrz
czas zapalił pochodnię pól
tysiącem świateł pająk zabłysnął
pod zimowy wieczór

w domach
wrośniętych korzeniami blasku
w próchnicę mroku
płonie długi knot wieczoru

oddech książki
roznieca ciekawość
ponad polami tytułów
unoszą się dymy zamyśleń

pora kartkom świtać

JAN BELCIK

Luty wiersz

Rozpadało się
lutym deszczem

Śnieg zjeżdża
bez wiary na lepsze

Czas ukrywa się
w ciepłych piwnicach

Jutro meteorolodzy
wytłumaczą ten dziwny obyczaj

Pająk złapał się
we własne sieci

Może wiosna choć dystych
ten	skleci

Może skleci
a może na odwrót

Zasypie na biało
nam ogród

Bo na razie wciąż pada
lutym deszczem

A wieczór rozpala
oblodzone wiersze

HALINA KUREK

Zmieniłem firanki

Mój Boże –
nie ma nic złego w zmianie firanek
kiedy zima odchodzi

Tylko ból się podwoił

Obdarłeś się do trzeciej skóry,
wystawiłeś trzewia na zimne spojrzenia
przechodzących koło twego domu

Pies to wyczuwa

I	niby	jest	tak	samo,
ale w oknie wciąż widzisz twarz
i łakome spojrzenie zza firanki

ZDZISŁAW TENETA

Kryształ

Kupiłaś
kryształ
wesoły – grający durowo
w promieniach słońca
jak	twoje	oczy
kiedy 
kochasz.

Nalałaś wino
ciężkie czerwone wino
zaburzyłaś
melodie kryształu
jak
czarodziejski Chopin
wskrzesiłaś malowane mazurki

Patrz
jak subtelnie drga
promień
czerwony promień
cierpienia.

opr. W. Turek
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Redakcja ogólnopolskiego miesięcznika 
„Akant” wraz z powołanym przez  sie-
bie jury, przyznała wyróżnienie Halinie 
Kurek w Dwunastym Agonie Poety-
ckim zatytułowanym „Osobność nasza, 
ale nie samotność”. Poetka zrzeszona 
jest w Oddziale Związku Literatów Pol-
skich w Rzeszowie i Klubie Literackim  
Regionalnego Centrum Kultur Pograni-
cza w Krośnie.

Laureaci „Leśnych fotografii”

Od lewej: Tomasz Okoniewski, Antoni Panek i Stanisław Klimek fot. W.Turek

Jedenastą edycję konkursu zorganizo-
wała Regionalna Dyrekcja Lasów Pań-
stwowych w Krośnie we współpracy 
z Tygodnikiem „Nowe Podkarpacie” 
i Telewizją Polską Oddział Rzeszów. 
W konkursie udział wzięło 78 autorów, 
wpłynęło 229 fotografii. Wśród laurea-
tów znaleźli się trzej członkowie Foto-
klubu RCKP w Krośnie. Drugie miejsce 

otrzymał Antoni Panek za zdjęcie „Zło-
to lasu”. Natomiast wyróżnienia spe-
cjalne otrzymali: Stanisław Klimek (za 
tryptyk „Wszystko płynie…”, wyróżnie-
nie od Polskiego Towarzystwa Leśnego 
Oddział w Krośnie oraz Tomasz Oko-
niewski (za zdjęcie „Detal…”, wyróż-
nienie od Portalu Internetowego Gfoto.
pl).
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BWA

Szklana statuetka zaprojektowana i wy-
konana przez Macieja Habrata z pra-
cowni Glass Studio Habrat. w Krośnie, 
zgłoszona została do konkursu Gifts of 
The Year 2012 w kategorii produkty Top 
Exclusive na targach reklamy Rema Days 
w Warszawie. Celem konkursu jest wy-
łonienie i promocja najpopularniejszych 
upominków reklamowych, a swoje gło-
sy oddawać mogą firmy zarejestrowane 
w bazie organizatora, jak również zwie-
dzający targi. Statuetka o wymiarach 
90 x 80 cm jest wierną repliką żaglowca 

Właściwie Karol Juliusz Prelog (od 1957 
roku przyjmuje imię Drago jako pseu-
donim artystyczny). Urodzony w 1939 
roku w Celje w Słowenii, wychował się 
i dorastał w Austrii. 
W latach 1954 - 58 uczęszczał do Szkoły 
Plastycznej w Grazu o kierunku malar-

stwo dekoratywne. W latach 1958 - 62 
studiował w Akademii Sztuk Pięknych 
w Wiedniu u prof. Alberta Parisa Güter-
sloh. Pierwsza wystawa w 1959 roku 
- od tego czasu zorganizował kilkaset 
wystaw w kraju i za granicą. W latach 
1969-98 nauczał w Akademii Sztuk 

2 – 23 marca
Drago Julius Prelog – wystawa malarstwa

Nagrodzone szkło
brytyjskiego Cutty Sark, wykonaną ze 
szkła fusing i w całości pokrytą wto-
pionym złotem. W tegorocznym kon-
kursie zdobyła uznanie wielu klientów 
i została nagrodzona drugim miejscem. 
Aktualnie statuetka jest wystawiona na 
targach Ambiente we Frankfurcie nad 
Menem. W tym roku pracownia Glass 
Studio Habrat po raz pierwszy bierze 
udział w tych największych targach 
w Europie.

opr. ab, wt
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MUZEUM PODKARPACKIE

Na wystawie poświęconej wielkiemu 
patriocie, cenionemu lekarzowi, wy-
bitnemu społecznikowi i założycielowi 
krośnieńskiego muzeum pokazano po 
raz pierwszy szeroką gamę archiwaliów 
dotyczących działalności Antoniego 
Lorensa, w postaci dokumentów, pub-
likacji i wydawnictw. Zaprezentowane 
zostały liczne fotografie z jego życia 
prywatnego, pracy zawodowej i dzia-
łalności społecznej, w tym szczególnie 
cenne - ukazujące wydarzenia z przed-
wojennego Krosna. Wystawę wzboga-
cają meble, sprzęt domowy i przedmioty 

codziennego użytku wykonane przez 
Antoniego Lorensa, który posiadał nie-
przeciętne zdolności manuale. Ponadto 
prezentowane są zostaną inne pamiąt-
ki rodzinne oraz akcesoria myśliwskie 
i medyczne. Eksponaty w większości 
udostępnione zostały przez wnuczkę 
doktora. Pozostałe pochodzą ze zbiorów 
Muzeum Podkarpackiego, pozyskane 
w przeszłości od córki doktora. Wysta-
wa przypomina mieszkańcom Krosna 
tego niezwykłego człowieka.

Kurator wystawy
Czesław Nowak

Od redakcji: Artykuł o dr. A. Lorensie, autorstwa Andrzeja Kośka ukazał się w Croscenie  
nr 88/IV 2011

Pięknych w Wiedniu, na wydziałach 
malarstwa i piśmiennictwa. W 1986 
roku powstaje „Prelografia” – osobista 

technika graficzna artysty. Drago Julius 
Prelog tworzy i mieszka w Wiedniu. 
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MUZEUM RZEMIOSŁA   Piwnica PodCieniami

Anna Munia zapamiętana jako dzien-
nikarka, reportażysta od spraw kul-
turalnych i społecznych, felietonistka 
i Anna Munia odkrywana jako malarka. 
Tak bohaterka wernisażu wyraźnie po-
dzieliła i oddzieliła swoje życie. W tym 

wyjątkowym dniu towarzyszyli artystce 
przyjaciele, znajomi oraz wielbiciele jej 
„profesjonalno – amatorskich” prac.
Wystawę uroczyście otworzyła Ewa 
Mańkowska – Dyrektor Muzeum Rze-
miosła w Krośnie, która podkreśliła, że 

Drugie życie Anny Muni. Otwarcie wystawy  
„Miasto zobrazowane” (26 stycznia)
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KROśNIEńSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

25 stycznia w Saloniku Artystycznym 
wiersze z najnowszego tomu poety-
ckiego „Na styku zegarów” prezen-
tował Józef Janowski. Zbiór wydany 
został w 2011 r. przez Stowarzyszenie 
Literackie Nauczycieli w Krośnie oraz 
wydawnictwo „Roksana”, w serii „Li-
teracka Biblioteka Krośnieńska” (zeszyt 
23). Książka podzielona została na kilka 
rozdziałów: „Pociągiem i pieszo przez 
stulecie”, „W łączności z wieczną świa-
domością”, „Tropem własnym”, „Ze-
gar i warszawska Nike”, „W drodze do 
Gwiazdy Polarnej”, „Słowo na co dzień”, 
a autor stawia pytania o sens i cel życia. 
Pokazuje życie ludzkie w różnych wy-
miarach, opisuje bolesne doświadczenia 
życiowe. Pisze o samotności, starości, 
śmierci i przemijaniu. W tomie za-
mieszczone też zostały fotografie anio-
łów - krośnieńskiej artystki Magdaleny 
Wyżkowskiej. 
Józef Janowski ur. w 1928 r. w War-
szawie. Jest absolwentem Uniwersy-
tetu Warszawskiego i Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Studia archeologiczne 
kontynuował prowadząc badania wy-
kopaliskowe w centralnej i południowo-
wschodniej Polsce. Ich rezultatem była 
rozprawa na temat: „Rola przełęczy za-
chodniokarpackich w późnym okresie 
przedrzymskim i okresie rzymskim”, 
na podstawie której otrzymał w Insty-
tucie Historii Kultury Materialnej PAN 
w Warszawie stopień doktora nauk 
humanistycznych. W Krośnie zaczął 
pracować w muzeum (obecnie Muze-
um Podkarpackie) w 1957 r., wcześniej 
pracował w Warszawie w Państwowym 
Muzeum Archeologicznym. Był także 
pracownikiem Muzeum Okręgowego 
w Rzeszowie. Założył odział Towarzy-
stwa Literackiego im. A. Mickiewicza 
(Rzeszów). Jest współzałożycielem 
i przewodniczącym Stowarzyszenia Li-
terackiego Nauczycieli w Krośnie (od 
1998 roku). Opublikował 230 prac na-
ukowych i popularnonaukowych oraz 
ponad 200 wierszy w prasie literackiej, 
w almanachach i gazetach codziennych. 

wystawa „Miasto zobrazowane” prezen-
tująca wizerunki Krosna została przy-
gotowana specjalnie z myślą o Piwnicy 
PodCieniami.
Wrażliwość artystyczna Anny Muni 
i niepowtarzalny, pełen koloru i bajecz-
nej łagodności sposób prezentacji Kros-
na nastraja pozytywnie. Każdy obraz to 
swoisty rodzaj promocji miasta. Warto 
pobyć wśród prac Anny Muni, bo jak 
pisze we wstępie do jubileuszowego ka-
talogu artystki Jan Tulik: „Co jednak 
stanowi bezprzykładną wartość sztuki 

tej artystki, przy założeniu owej różno-
rodności, to fakt, że jej malarstwo pod 
każdym płaszczem techniki jest roz-
poznawalne. Jest tylko i wyłącznie jej 
teatrem świata linii, barw i postaci jak 
dramatis personae z komedii dell’arte. 
Ale z klauzulą: to wcale nie teatr kome-
diowy li tylko. To partytura zaczerpnię-
ta z onirycznego świata, z baśniowej za-
bawy. Dla teatru malowania Anny Muni 
scenariusze bowiem pisze najrzetelniej-
szy autor – Życie”.

Bożena Paradysz

„Na styku zegarów” - poezja Józefa Janowskiego
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Jest autorem książek poetyckich: „Twa-
rzą przy ziemi”, Lublin 1963; „Czas 
i barwy”, Lublin 1967;, „Chodząc po 
Beskidzie”, Krosno 1982; „Prostowanie 
cienia”, Rzeszów 1983; „Odnajdziesz 
mnie w znaku Ryby”, Zakopane 1988; 
„Obojętność wykrzyczy amen”, Kros-
no 1990; „Miłość mądrości”, Krosno 

1996; „Wybór wierszy”, Dukla-Wietrz-
no 2002; „Trio na samotność”, Krosno 
2007 - wspólnie z Danutą Drzewicką 
i Krystyną Kulman. Józef Janowski 
należy do Związku Literatów Polskich 
w Warszawie oraz Klubu Literackiego 
w Regionalnym Centrum Kultur Pogra-
nicza w Krośnie.

Joanna Łach
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Prace (tylko indywidualne) oceniane 
będą w III grupach tematycznych i V 
kategoriach wiekowych. Do udziału 
w konkursie zaprasza się dzieci i mło-
dzież ze szkół Krosna, powiatu kroś-
nieńskiego oraz administracyjnych 
odpowiedników na Słowacji i Ukrai-
nie, zgłoszone przez odpowiednie dla 
miejsca zamieszkania szkoły, ośrodki 
kultury, kluby i stowarzyszenia. Każdy 
z uczestników może przedstawić tylko 

1 pracę wykonaną w dowolnej technice 
i formie, z dołączona kartą zgłoszenia, 
której wzór stanowi załącznik do re-
gulaminu. Prace należy zgłaszać do 16 
marca 2012 r.	 w	sekretariacie	 organi-
zatora - Regionalne Centrum Kultur Po-
granicza w Krośnie. Regulamin konkur-
su plastycznego na www.rckp.krosno.pl		
w zakładce regulaminy. Informacje - 
Anna Galert, tel.13 43 218 98 w. 140

KONKURS PLASTYCZNY WIELKANOCNE TRADYCJE 	
POGRANICZA „PALMA, PISANKA, WIENIEC”. 

Józef Janow
ski, fot. J. Bryła
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Konkurs jest skierowany do autorów nie-
zrzeszonych w ZLP ani w SPP. Warun-
kiem uczestnictwa jest nadesłanie zesta-
wu 3 do 5 wierszy niepublikowanych, 
ani nie nagradzanych. Tematyka i forma 
utworów dowolna, choć organizatorom 
zależy, aby posiadały one akcenty regio-
nalne związane z Ziemią Grójecką. Ze-
stawy powinny być przesłane w 3 egz., 
opatrzone godłem (pseudonimem), do 
nich dołączona koperta z tym samym 

Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie 
organizuje konkurs na projekt przy-
drożnej tablicy reklamowej. Adresatami  
konkursu są przede wszystkim ucznio-
wie szkół plastycznych, osoby zajmujące 
sie projektowaniem graficznym oraz stu-
denci i absolwenci kierunków artystycz-
nych, jednak wziąć w nim udział może 
każdy, kto spełnia warunki określone 
w regulaminie. Jednym z głównych kry-
teriów oceny jest niestandardowa forma 

KONKURS NA REKLAMĘ CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA 
W KROŚNIE

tablicy, która wykraczać ma poza spoty-
kany najczęściej przy drogach prostokąt-
ny szablon nośnika reklamowego. Prace 
konkursowe, z dopiskiem „Konkurs na 
reklamę CDS” należy dostarczyć w za-
mkniętych kopertach na adres: Centrum 
Dziedzictwa Szkła, 38-400 Krosno, ul 
Blich 1, do dnia 20 marca 2012 r.	Re-
gulamin konkursu dostępny na stronie 
www.miastoszkla.pl

Punkt Informacji Kulturalno-Tury-
stycznej w Krośnie zaprasza do udziału 
w konkursie na koszulkę promocyjną 
miasta Krosna „Kochajmy KROSNO-
ludki”. Patronat honorowy objął Pre-
zydent Miasta Krosna Piotr Przytocki. 
Konkurs ma charakter otwarty i skiero-
wany jest do artystów, uczniów i studen-
tów szkół artystycznych, a także do osób 
amatorsko zajmujących się twórczością 
plastyczną. W grafikę musi być wkom-
ponowane hasło promocyjne Krosna 

KONKURS NA PROMOCYJNA KOSZULKĘ MIASTA KROSNA
„Kochajmy KROSNOludki”, poza tym 
ma kojarzyć się z Krosnem i wywoły-
wać pozytywne wrażenie. Prace kon-
kursowe należy składać w PIKT (Rynek 
5) w terminie do dnia 31 marca 2012 r.	
Szczegóły konkursu i regulamin do-
stępne są w siedzibie organizatora, tel. 
13 43 277 07, pikt@muzeumrzemiosla.
pl oraz na stronach internetowych www.
muzeumrzemiosla.pl i www.krosno.pl 
(w zakładce Informacja turystyczna).

XXXII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI 	
„O LAUR JABŁONI ‘2012” 

godłem, zawierająca kartkę z danymi 
autora (imię i nazwisko, adres, nr tel. e-
mail). Prace konkursowe należy dostar-
czyć do 25 maja 2012 r. lub nadesłać 
na adres organizatora: Miejsko-Gmin-
na Biblioteka Publiczna 05-600 Grójec 
ul. J. Piłsudskiego 3, z dopiskiem „O 
Laur Jabłoni ‘2012”. Informacje tel.48 
6643371 w.16, Mirosława Krawczak, e-
mail: czytelnia@bibliotekagrojec.pl
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