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Na okładce: str. 2 -  1. Letnie Niedziele w Rynku – Miejska Górnicza Orkiestra Dęta z Kros-
na, 2. Wernisaż wystawy Stanisława Rybickiego w Saloniku Artystycznym KBP, 3. Letnia 
Przygoda w Dzielnicy Białobrzegi, 4. Zbigniew Forys Band – Letnie Niedziele w Rynku,  
5. I Ogólnopolski Festiwal Tańca Intermedium fot. P. Matelowski, 6. Występ zespołu folklo-
rystycznego Čarnica z Koszyc – Sobótka nad Wisłokiem. Str. 1 i 2, fot. W. Turek
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DAWIDA RyLL

Tam gdzie rosną wiersze

Tobie się poskarżę 
wierzbo przydrożna 
Może jeszcze ktoś zrobi 
z gałązki piszczałkę 
i wygrasz 
i ten ból ze mnie wyśpiewasz 
 
 
Tobie się wyżalę 
nad rowem sitowiu 
może jeszcze ktoś warkocz 
z twoich pędów uplecie 
i pozwolisz go związać 
wstążką smutków moich 
i ugładzisz je we mnie 

rys. J. Topolska-Uliasz
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Waldemar Smaszcz

24. Podium

26. BWA
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Marek Burdzy
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 KBP
 Mistrz z Ustrobnej

Jan Tulik
30. Konkursy

PARYSKA „KULTURA”
W REJESTRZE PAMIĘCI 
ŚWIATA UNESCO

19 LIPCA 2011 ROKU W SIEDZIBIE INSTyTUTU LI-
TERACKIEGO KULTURA W MAISONS - LAFITTE 
POD PARyŻEM ODSŁONIĘTO TABLICĘ UPAMIĘT-
NIAJĄCĄ WPISANIE ARCHIWUM INSTyTUTU NA 
LISTĘ PAMIĘCI ŚWIATA UNESCO. NA TABLICy, 
UMIESZCZONEJ NA OGRODZENIU REZyDENCJI 
INSTyTUTU, ZNAJDUJE SIĘ NAPIS: „W TyM DOMU 
MIEŚCI SIĘ ARCHIWUM INSTyTUTU LITERACKIE-
GO, WyDAWCy KULTURy - PISMA WOLNEJ POLSKI 
(1947-2000), WPISANE NA LISTĘ PAMIĘCI ŚWIATA 
UNESCO ZE WZGLĘDU NA JEGO UNIWERSALNĄ 
WARTOŚĆ”. W UROCZySTOŚCI UCZESTNICZyŁA 
DyREKTOR GENERALNA UNESCO IRINA BOKO-
WA, PRZEDSTAWICIELE WŁADZ POLSKI, REPRE-
ZENTANCI FRANCUSKICH WŁADZ LOKALNyCH 
I PRZEW. GRUPy PRZyJAŹNI FRANCUSKO-POL-
SKIEJ WE FRANCUSKIM PARLAMENCIE, SENATOR 
yANN GAILLARD.
INSTyTUT LITERACKI ZOSTAŁ ZAŁOŻONy PRZEZ 
JERZEGO GIEDROyCIA W 1946 ROKU W RZyMIE, 
ZAŚ OD 1947 ROKU MA SWOJĄ SIEDZIBĘ W MAI-
SONS - LAFITTE. STAŁ SIĘ ON WyJĄTKOWO WAŻ-
NyM OŚRODKIEM KULTURALNO - POLITyCZNyM 
EMIGRACJI POLSKIEJ. W INSTyTUCIE REDAGO-
WANO W LATACH 1947 - 2000 CZASOPISMO „KUL-
TURA” ORAZ W LATACH 1962 - 2010 „ZESZyTy 
HISTORyCZNE”, W RAMACH SERII „BIBLIOTEKA 
KULTURy” WyDANO ZAŚ PONAD 500 DZIEŁ LITE-
RATURy POLSKIEJ I ŚWIATOWEJ. Z INSTyTUTEM 
WSPÓŁPRACOWAŁy NAJCIEKAWSZE OSOBOWO-
ŚCI POLSKIEJ SCENy LITERACKIEJ, NP. WITOLD 
GOMBROWICZ, MAREK HŁASKO, CZESŁAW MI-
ŁOSZ, ZBIGNIEW HERBERT, JERZy STEMPOWSKI, 
ZAŚ W „KULTURZE” DRUKOWANO UTWORy NAJ-
WyBITNIEJSZyCH TWÓRCÓW ŚWIATOWyCH, M.IN. 
ALBERTA CAMUS I THOMASA S. ELIOTA. ZBIORy 
INSTyTUTU ZOSTAŁy WPISANE NA LISTĘ PAMIĘ-
CI ŚWIATA UNESCO W 2009 ROKU. OBEJMUJĄ 180 
METRÓW BIEŻĄCyCH DOKUMENTÓW, ZDJĘCIA, 
NAGRANIA AUDIO I VIDEO - DO ARCHIWUM NA-
LEŻy RÓWNIEŻ BIBLIOTEKA LICZĄCA OKOŁO 100 
TyS. KSIĄŻEK I CZASOPISM ORAZ DZIEŁA SZTUKI 
I MUZEALIA. POZOSTANĄ ONE W CAŁOŚCI W POD-
PARySKIEJ SIEDZIBIE INSTyTUTU, ZGODNIE Z IN-
TENCJĄ JERZEGO GIEDROyCIA.
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Urodzona w 1985 roku w Jaśle. Ab-
solwentka Akademii Sztuk Pięknych 
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocła-
wiu. Dyplom na Wydziale Wzornictwa 
w pracowni projektowania środków 
transportu prof. Wilhelma Semaniszyna 
w 2010 roku. Aneks malarski w pracow-
ni prof. Marka Jakubka.
Zbiorowe wystawy studenckie: 60-lecie 
Akademii 2006, Targi Poznańskie 2007, 
Ratusz we Wrocławiu 2009, Auto Show 
Poland 2010 oraz wystawa indywidual-
na w Jasielskim Domu Kultury 2011.

4 – 31 lipca
Anna Stój – wystawa  
wzornictwa, rysunku  
i malarstwa

Artystka odważnie korzysta z elemen-
tów różnych nurtów w sztuce, takich 
jak kolor ekspresjonizmu, forma po-
działu charakterystyczna dla kubizmu 
czy futuryzmu. Adaptuje zasady impre-
sjonizmu, tworząc ciekawe, przemyśla-
ne dzieła. Oczywiście widać tu także 
inne wpływy, ale jedynie w niewielkim 
stopniu. Tematów szuka w przyrodzie, 
modyfikując ją w różne formy. Bawi 
się kształtami i kolorami, które często 
ogranicza czarną linią konturu. Jednak 
nie tylko przyroda jest jej inspiracją. 
W wielu przypadkach obiekty, figury 

16 lipca – 26 sierpnia
Przenikanie kształtów
wystawa malarstwa  
Moniki Gramatovej
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i kształty sprawiają wrażenie wynurza-
nia się z obrazu, nikną i pojawiają się 
w labiryncie barw i linii. Za każdym 
razem można interpretować je na nowo. 
Fantazja, rzeczywistość, spektrum ko-
loru, geometria i hiperbola są filarami 
twórczości autorki. Przekształcając roż-
ne elementy, artystka tworzy nowe kom-

István Varga urodził się w Miszkolcu 
na Węgrzech i tam mieszka. Ukończył 
studia i uzyskał tytuł inżyniera trans-
portu. Fotografią zainteresował się pod-
czas studiów. Obecnie jest prezesem 
Fotoklubu w Miszkolcu. Jego ulubiony-
mi tematami są: krajobrazy, przyroda 
i fotografia portretowa. Jest laureatem 
licznych nagród, wyróżnień, a jego 
zdjęcia publikowane były w prestiżo-
wych czasopismach. Spośród wielu jego 
osiągnięć wymienić trzeba: I nagrodę 
przyznaną przez Światową Federację 
podczas Dnia Fotografii - 2006, I na-
grodę w Międzynarodowym Konkursie 
Pejzażu panorámapályázaton, I nagro-
dę w Lumix Digital Photo Competition 

2 sierpnia – 29 września
István Varga – wystawa fotografii

Toskanii - 2008, I miejsce w ankiecie 
Fotograf Przyrody Roku 2010 na Wę-
grzech . Ponadto jego zdjęcia znalazły 
się m.in. w wydawnictwie Fotómozaik, 
telewizji oraz w publikacjach Unii Eu-
ropejskiej. W 2007 roku jego krajobraz 
został zdjęciem roku w kategorii zdjęć 
przyrody, ponadto dwa zdjęcia pojawi-
ły się w albumie fotograficznym Nature 
of the year. W 2008 roku otrzymał spe-
cjalny fundusz od National Cultural na 
wsparcie swojej pracy. István Varga był 
uczestnikiem tegorocznego X Między-
narodowego Pleneru Fotograficznego 
organizowanego przez Fotoklub RCKP.

opr. Anna Bryła

pozycje przechodzące z realnych kształ-
tów do malarskiej formy. Dzieła przypo-
minają elementy mozaiki czy kolorowe 
średniowieczne witraże. Dzięki wyko-
rzystaniu różnych materiałów (drewno, 
lina) obrazy zyskują plastyczność i głę-
bię, mienią się kolorami, regularnymi, 
ale także niedoskonałymi liniami.



CROSCENA �

Urodzony w 1946 roku, od 1967 miesz-
ka w Koszycach. Fotografią zajmuje 
od lat 70. Ukończył Instytut Fotografii 
Artystycznej w Brnie (1978). Przez pięt-
naście lat prowadził znany Klub VSS 
w Koszycach, a przez kilka lat był prze-
wodniczącym Fotoklubu CASSOVIA. 
Był wykładowcą i konsultantem w dzie-
dzinie fotografii amatorskiej. Jego ulu-
bionymi tematami są: pejzaże, portrety, 
dzieci i ich świat. Zajmuje się również 
fotografią reklamową i techniczną. 
Uczestniczył w kilkunastu międzyna-
rodowych plenerach. Swoje zdjęcia za-
mieszczał w opracowaniach: „Dwa bie-
guny słowackiej fotografii”,„Fotografia 
krajobrazu”, w zbiorze prozy i poezji 
„Szukaj”. Brał udział w filmie „Portret 
fotografii”, jest autorem filmów w TV 

2 sierpnia – 29 września
Ján Zahornacký - Fotografie wybrane

czeskiej i słowackiej. W 1980 roku uho-
norowany nagrodą za długoletnią dzia-
łalność wystawienniczą, w 2006 nagro-
dzony za wkład w rozwój ruchu amator-
skiego w Słowenii. 
Wystawy indywidualne: Koszyce - 1977, 
1978, 1981, 1982, Węgry/ Miskolc -1982, 
1989, Niemcy/ Cotbus – 1989, Polska/ 
Białystok - 1989, 1984,1985,1988,2006, 
Krosno, Žilina, Karvina, Banska By-
strica, Kromeriz. Ján Zahornacký brał 
udział w wystawach międzynarodo-
wych w Belgii, Indiach, USA, Hiszpa-
nii, Niemczech, Polsce, Finlandii, Ru-
munii, Chinach, San Marino oraz na 
Kubie. Zdobył wiele nagród i wyróżnień 
na różnych krajowych konkursach foto-
graficznych. 

Renata Pelczar - absolwentka PLSP 
w Rzeszowie oraz Wydziału Sztuki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom 
w pracowni rysunku prof. Doroty Jaj-
ko. Pracuje w redakcji miesięcznika 
„Prządki” wydawanego przez gminę 
Korczyna, wykonując ilustracje i pisząc 
teksty poświęcone utalentowanym ar-
tystycznie ludziom. W dorobku malar-
ki można znaleźć zarówno akwarele, 
pastele, obrazy olejne, jak i wykonane 
kredką. Swoje inspiracje czerpie bezpo-
średnio z natury. W pejzażu poszukuje 
pewnej dozy magii, stara się przedsta-
wić grozę nieokiełznanej przyrody. 
Swoje malarstwo prezentowała pod-

czas różnych uroczystości lokalnych 
swojej miejscowości a także w galerii 
działającej przy filii nr 4 Krośnieńskiej 
Biblioteki Publicznej w Krośnie. Jej 
prace zostały nagrodzone w przeglą-
dzie twórczości, przygotowanym przez 
Stowarzyszenie Kulturalne „Dębina” 
w Krościenku Wyżnym.
„Magia kontrastów” to cykl prac wy-
konanych w technice mieszanej: pasteli 
suchej i tłustej. W poszczególnych ry-
sunkach artystka starała się odnaleźć 
zależność pomiędzy światłem, kształ-
tem i fakturą formy, w których doszu-
kuje się pięknych przejawów harmonii 
i porządku. 

2 – 31 sierpnia
Renata Pelczar - wystawa rysunku „Magia kontrastów”
Beata Szajna - wystawa szkła i rysunku „Zatopione w błękicie”
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Odznaczona medalem „Zasłużony dzia-
łacz kultury” nadanym przez Ministra 
Kultury RP.

Beata Szajna jest absolwentką Szkoły 
Plastycznej im. Piotra Michałowskie-
go w Rzeszowie oraz Wydziału Sztuki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, projek-
tant Krośnieńskich Hut Szkła KROSNO 
SA. Inspirację do tworzenia projektów 
czerpie z natury, w której wciąż potrafi 
odkrywać świeże palety barw i mnogość 
form, dostrzegać ulotność chwili i w ar-
tystyczny sposób zatrzymywać ją w za-
stygającym szkle. Fascynacja szkłem 
sprawia, że artystka tworzy ciekawe 
kolekcje, w których wykorzystuje grę 
światła i barwy. Szklane dzieła jej autor-
stwa są wystawiane podczas ekspozycji 
targowych oraz publikowane w prasie 
krajowej i zagranicznej, wchodzą także 
w skład stałej ekspozycji szkła w Mu-

zeum Okręgowym w Krośnie. Artystka 
ma na swoim koncie m.in. udział w wy-
stawie „Made in Poland” w Muzeum 
Sztuki Użytkowej we Frankfurcie 2004, 
w Instytucie Kultury Polskiej w Wied-
niu (2004-2005), wystawie DESIGN.PL 
2006, wystawie „Made In Poland” 2007 
w Berlinie „Designmai”, prezentowa-
nej również we Francji, Wielkiej Bry-
tanii, Stanach Zjednoczonych i Izraelu, 
jak również nominację zastawu ADEO 
na międzynarodową wystawę FROM 
EXPERIMENT OF PRODUCT 2007 
w Muzeum Triennale w Mediolanie. Jej 
kolekcje były wystawiane podczas Mię-
dzynarodowych Targów we Frankfur-
cie, Birmingham, Moskwie.
Renata Pelczar i Beata Szajna pochodzą 
z Krościenka Wyżnego i są siostrami 
bliźniaczkami.

opr. Anna Bryła

rysunek - Renata Pelczar szkło - Beata Szajna
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LETNIE KONCERTy
ORGANOWE
14 sierpnia, godz.18.00
Na skrzydłach Aniołów
Irena Wisełka-Cieślar – orga-
ny, Marcin Wolak – bas-bary-
ton
4 września, godz.18.00
Muzyka spod ołtarza Wita 
Stwosza
Marek Stefański – organy, 
Chór Męski Bazyliki Maria-
ckiej w Krakowie „Hasło”
Teresa Majka -Pacanek – dy-
rygent
Kościół NSPJ w Turaszówce

8 – 9 września 
IV Nocne Teatralia Strachy/ 
RCKP

8 – 11 września
VII Polski Festiwal Narodo-
wy Zabytkowy Park Muzeum 
Marii Konopnickiej w Żar-
nowcu.
8 września godz. 19.00 
Słodkie lata 20., 30… – Teatr 
Siemaszkowej w Rzeszowie
9 września godz. 19.00 
Szwejk - Teatr Polski w Biel-
sku-Białej
10 września godz. 19.00 
Emmerich Kálmán, Księż-
niczka czardasza – Opera 
Śląska w Bytomiu
11 września godz. 17.00 
W hołdzie M. Konopnickiej 
– koncert patriotyczny 
godz.19.00 – W krainie ope-
ry i musicalu – Marek Wiatr i 
jego goście
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Wśród wielu wydarzeń składających 
się na trzydniowy Festiwal Kultur Po-
granicza w Krośnie, jakim są KARPA-
CKIE KLIMATy, każdy znajdzie coś 
wyjątkowego dla siebie-niepowtarzalne 
karpackie przysmaki, w tym tradycyjny 
chleb, rękodzieło artystyczne, porywają-
ce dźwięki muzyki folkowej, żywiołowe 
tańce krajów pogranicza i wiele innych 
atrakcji. Nowością będą karpackie pra-
cownie– złotnicza, lalkarska i wikliniar-
ska, odsłaniające swoje tajniki.
Muzycznymi gwiazdami tegorocznej 
edycji KARPACKICH KLIMATÓW 
będą - Kapela Góralska Baciary i The 
Ukrainian Folk. 
Prezentacjom artystów i regionalnych 
twórców towarzyszyć będzie festiwal win 
pn. „Wino i turystyka”, podczas którego 
będzie można degustować kilkanaście 
gatunków win pochodzących ze słonecz-
nych regionów Polski, Czech, Słowacji, 
Węgier i słuchać opowieści o karpackim 
trunku. W ten sam sierpniowy weekend 
w Jaśle odbywają się Międzynarodowe 
Dni Wina. Włodarze obu miasta uznali, 
że to nie konkurencja, ale uzupełnienie 
oferty. Przygotowują wspólną kampanię 
reklamową, a dla mieszkańców i tury-
stów uruchomione zostaną specjalne, 
bezpłatne kursy autobusowe na trasie 
Jasło – Krosno - Sanok. Idea nawiąza-
nia współpracy między trzema miasta-
mi narodziła się już w 2005 roku. To 
wtedy Andrzej Czernecki - burmistrz 
Jasła, Piotr Przytocki - prezydent Kros-
na i Wojciech Blecharczyk - burmistrz 
Sanoka podpisali umowę intencyjną pod 
hasłem „Podkarpackie Trójmiasto” i za-
deklarowali, że będą działać wspólnie 
dla dobra i rozwoju swoich miast.

Krosno od lat słynie z wyrobów szklar-
skich, ta gałąź przemysłu ma tutaj długą 
i bogatą tradycję. Żeby przybliżyć ją bar-
dziej nie tylko turystom, ale i mieszkań-
com dwa lata temu sprowadzono z Francji 
przenośny piec hutniczy, ważący blisko 
700 kilogramów. 
W ostatni weekend sierpnia piękny dzie-
dziniec Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej przy ul. Kazimierza Wielkiego 
zamieni się w „Szklany dziedziniec”, 
gdzie każdy będzie mógł choć na chwi-
lę stać się „artystą szkła”. Na ekspozy-
cjach przygotowanych przez lokalne 
huty i pracownie artystyczne znajdą się 
małe arcydzieła sztuki szklarskiej, które 
będzie można podziwiać, ale także ku-
pować. Dla publiczności będą odbywać 

26 – 28 sierpnia
FESTIWAL KULTUR POGRANICZA KARPACKIE KLIMATY

Stanisław Jaskułka, fot. W. Turek
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się pokazy wytopu, grawerowania i for-
mowania szkła. Dla krośnian oczywiste 
jest, że najpiękniejsze szkło pochodzi 
właśnie stąd. To tutaj, w naszym mieście, 
powstaje unikatowe Centrum Dziedzi-
ctwa Szkła, gdzie swoje miejsce znaj-
dzie stała ekspozycja wzornictwa szkła 
i historii szklarstwa, dostępny dla zwie-
dzających piec szklarski, galeria, gdzie 
będą prezentowane najnowsze wyroby 
podkarpackich hut szkła, zaś elementy 
architektury szklanej umieszczone zosta-
ną w ważniejszych punktach miasta. Na 
utworzenie Centrum Dziedzictwa Szkła 
Urząd Miasta Krosna pozyskał dofinan-
sowanie z Unii Europejskiej. 

O tym wszystkim doskonale wiedzą 
mieszkańcy grodu nad Wisłokiem, któ-
rzy tłumnie przychodzą w te dni na kroś-
nieńska starówkę.
Krosno, zwane niegdyś „Parva Craco-
via” czyli „małym Krakowem”, z za-
bytkowym zespołem architektonicznym 
i pięknymi, bogato wyposażonymi koś-
ciołami należy do najpiękniejszych miast 
Podkarpacia. Podziwiając uroki starego 
miasta łatwo zatrzymać klimat lata. 
Kierujemy więc nasze zaproszenie tak-
że do tych, którzy zechcą przyjechać 
w ostatni sierpniowy weekend do Kros-
na, bądź będą tutaj przejazdem. 

Anna Bryła

Oczarowani pięknem tradycyjnych pieśni 
ludowych młodzi ludzie z Polski i ze Sło-
wacji wyruszyli na wyprawę po pieśni. 
Projekt realizowany jest przez Regional-
ne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie 
we współpracy z Hornosarisskim osveto-
vym strediskiem w Bardejowie. „Wypra-
wa po pieśni pogranicza” współfinanso-
wana jest przez Unię Europejską z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska 
– Republika Słowacka 2007- 2013.
Pieśni należą do najstarszych form arty-
stycznych. Ich autentyzm wynika z tego, 
że prawie nie istnieją w zapisie, ale prze-
kazywane są ustnie z pokolenia na po-
kolenie w postaci swoistego świadectwa 
kultury ludowej, zwyczajów, sposobu 
życia. Lud miłował muzykę po swojemu 
i tak też ją kształtował. Stanowiła ona 

antidotum na ciężką dolę, trudy życia 
i żmudną pracę. Ludzie śpiewali podczas 
pracy i odpoczynku, w trakcie świąt i ob-
rzędów religijnych.
Tematyka tradycyjnych pieśni dostarcza 
nam wiedzy o tym, jacy kiedyś byliśmy. 
Nieskażone nowoczesnymi aranżami, 
współczesną techniką ludowe ballady, 
pieśni miłosne i zalotne, kantyczki ża-
łobne i weselne strofki są opowieścią 
o świecie, który niestety odchodzi w za-
pomnienie. Pieśni towarzyszyły naszym 
pradziadom w każdej chwili ich życia, 
my nie śpiewamy prawie wcale. 
W poszukiwaniu pieśni pogranicza 
uczestnicy projektu odwiedzili wiele 
miejsc po obu stronach granicy. W trak-
cie spotkań z mieszkańcami regionu 
utrwalali pieśni, ale także rozmawiali 
o tym, jak się kiedyś tutaj żyło. Wie-
czorami zaś, w trakcie artystycznych 

WyPRAWA PO PIEŚNI POGRANICZA
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warsztatów, młodzież doskonaliła swój 
warsztat wokalny, śpiewała odnalezione 
pieśni i przygotowywała się do koncertu, 
który usłyszymy 26 sierpnia 2011 roku 
na Festiwalu Kultur Pogranicza Karpa-

ckie Klimaty w Krośnie. To wspaniała 
okazja, by poddać się urokowi ludowych 
pieśni w wykonaniu uzdolnionych i pa-
miętających o swoich korzeniach mło-
dych ludzi. 

opr. ab

 W dniach 24 - 26 czerwca Regional-
ne Centrum Kultur Pogranicza było 
organizatorem pleneru fotograficzne-
go. Wzięło w nim udział 16 fotogra-
fów z Bardejowa, Humennego, Koszyc 
i Rużomberku na Słowacji, z Miszkolca 
na Węgrzech oraz z Użgorodu na Ukra-
inie. Uczestnicy mieli okazję dokumen-
tować na zdjęciach imprezę pod nazwą 
„Sobótka nad Wisłokiem”, starówkę 
krośnieńską, otwarcie Karpackiej Troi 
w Trzcinicy. Zwiedzali i fotografowali 
zamek „Kamieniec” w Odrzykoniu, 

Rezerwat Przyrody „Prządki”, Skansen 
Przemysłu Naftowego w Bóbrce. Wzię-
li również udział w otwarciu wystawy 
fotograficznej Stanisława Materniaka 
„Namibia i Botswana” w Galerii Foto-
grafii RCKP. 
Organizowanie plenerów fotograficz-
nych jest kontynuacją współpracy euro-
regionalnej, poznawaniem kultur pogra-
nicza, a także formą promocji Krosna 
i okolic. Wykonane fotografie zaprezen-
towane zostaną jesienią w Galerii Po-
granicza RCKP.

FESTIWAL TAŃCA INTERMEDIUM
Regionalne Centrum Kultur Pogra-
nicza w Krośnie jest organizatorem 
i współorganizatorem wielu imprez ta-
necznych. 25 lat temu, po raz pierwszy 
zagościł w naszym mieście taniec towa-

rzyski w formie ogólnopolskiej imprezy 
z udziałem par zagranicznych. Od tego 
czasu dom kultury był realizatorem 
wielu turniejów tańca towarzyskiego, 
m.in. Mistrzostw Polski Południowej 
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i Mistrzostw Polski klasy A i B. Od 20 
lat organizowane są dwa duże przeglą-
dy zespołów tanecznych: „Mikołajko-
we Spotkania Taneczne” i „Kaczucha”. 
Pierwszy obejmuje wszystkie kategorie 
wiekowe, drugi skierowany jest do dzie-
ci ze szkół podstawowych. W tym roku, 
już po raz dziesiąty odbyły się Kroś-
nieńskie Dni Tańca promujące szeroko 
pojmowany taniec współczesny. 
Do tych działań dołączył I Ogólnopolski 
Festiwal Tańca „Intermedium”, który 
odbył się 25 czerwca 2011 roku. W czę-

ści konkursowej festiwalu wystąpiło 
22 zespoły różnych form tanecznych 
z całej Polski. Rywalizowały w trzech 
kategoriach wiekowych 7-11 lat, wy-
różnienie Zespół Tańca Estradowego 
„Mała Volta” z MDK w Stalowej Woli; 
12-15 lat, równorzędne I miejsca zespo-
ły „Piruet” z MDK w Krasnymstawie 
i „Koralik” z CK w Przemyślu; powyżej 
15 lat - pierwszego miejsca nie przyzna-
no, II miejsce Zespół Taneczny „Fatum” 
z DDK SM „Czechów” w Lublinie.

opr. ab

W dniach 24-26 czerwca 2011 roku teatr 
„i t d…” z Regionalnego Centrum Kultur 
Pogranicza w Krośnie miał przyjemność 
uczestniczyć w ZDERZENIACH TE-
ATRALNyCH, czyli Ogólnopolskim 
Przeglądzie Teatrów Amatorskich 2011 
w Warszawie, organizowanym przez 
Ośrodek Pracy Twórczej DOROŻKAR-
NIA. Teatr „i t d…” ze spektaklem „ONO” 
został tam zaproszony tuż po premierze 
tego przedstawienia, która miała miej-
sce w trakcie 8. edycji Festiwalu Teatrów 
Młodzieżowych INNy (organizatorem 
jest RCKP) wraz z ośmioma innymi wy-
różniającymi się teatrami nieprofesjonal-
nymi z całej Polski.
Przegląd zainaugurowały dwa spektakle: 
„Więzy” Teatru Fiakier, gospodarza oraz 
„Małe zbrodnie małżeńskie” Teatru An-
tidotum - gościa specjalnego - nieformal-
nej grupy dorosłych z podkrakowskich 
wsi Kłaj, Wągrzyce, i Balice.
Mocnym akordem pierwszego dnia był 
udział gości festiwalowych w wieczor-
nym spektaklu w Teatrze STUDIO. Mo-
gli podziwiać jedno najciekawszych ak-
tualnie warszawskich wydarzeń teatral-
nych - „Artaud. Sobowtór i jego teatr” 

Teatr „itd…” na warszawskich ZDERZENIACH TEATRALNYCH
na motywach pism i żywotów Antonina 
Artauda, w reżyserii Pawła Passiniego, 
uznanego reżysera młodego pokolenia. 
Spektakl niesamowity, nabudowany 
mnogością środków wyrazu sceniczne-
go i to stosowanych w większości sy-
multanicznie, porywający ekspresyjnym 
aktorstwem, elementami pantomimy, 
plastyką światła i kompozycji scen, pro-
jekcją w scenografii, fantastyczną mu-
zyką, w części wykonywaną na żywo. 
Ten spektakl to wielowymiarowy portret 
wnętrza, psychiki, stanów emocjonal-
nych, obraz nieokiełznanej wyobraźni 
Artauda. Antonin to człowiek - teatr, 
poeta, aktor i męczennik.
Wychodziliśmy z tego przedstawienia 
w ciszy, jakby uderzeni obuchem w gło-
wę. 
Było to wspaniale przeżycie estetyczne 
i emocjonalne, ale również dobra szkoła 
i nowe doświadczenie warsztatowe dla 
dalszych scenicznych działań.
Dzień drugi pobytu w Warszawie przy-
niósł główny nurt Zderzeń Teatralnych, 
czyli przegląd przedstawień. Trzeba pod-
kreślić, że były to szczególne przeżycia 
dla młodych ludzi, albowiem przegląd 
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był zorganizowany w Pałacu Kultury 
i Nauki, a gościny udzielił mieszczący 
się tam Teatr Dramatyczny im. Gusta-
wa Holoubka. Na tej prestiżowej scenie 
kameralnej prezentowane były przedsta-
wienia, a w przerwach Rada Artystycz-
na pod przewodnictwem wykładowcy 
i krytyka teatralnego Janusza Macherka 
była moderatorem Forum Teatralnego, 
w którym brali udział wszyscy uczest-
nicy przeglądu, obserwator z Instytutu 
Teatralnego i zza granicy. Każdy mógł 

usłyszeć opinię o swoim przedstawieniu, 
opinię fachową, która może być bardzo 
pomocna w dalszej pracy nad spekta-
klem.
Na wieczór organizatorzy zaproponowali 
różnorodną ofertę rozrywkowo – arty-
styczną: Sobótkowe Wianki, koncerty 
Moniki Brodki i Wilków, widowisko 
multimedialne – Tańczące Fontanny.
Ostatni dzień to warsztaty aktorskie 
w Dorożkarni, zwiedzanie ciekawych 
miejsc stolicy oraz plebiscyt uczestników 
na najciekawsza prezentację. „ONO” 
stanęło na podium jako trzeci spektakl 
przeglądu. Do drugiego miejsca zabrakło 
nam 1 głosu!!! 
Ale i tak mnóstwo nowych doświadczeń 
artystycznych, znajomości i wrażeń te-
atr „i t d…” zabrał ze sobą do Krosna na 
kolejny sezon artystyczny, który już we 
wrześniu rozpocznie się wyjazdem do 
Jarosławia na TEATRoBRUK. W tym 
samym miesiącu grupa II teatru „i t d…” 
wystawi spektakl „JESTEM” na I Ogól-
nopolskim Festiwalu Teatralnym Dzieci 
i Młodzieży KOCIOŁ TEATRALNy 
2011. 

Henryk Wichniewicz

Z EUROREGIONU
Kultúrne Centrum Košického samo-
správneho kraja w dniach 11-12 czerwca 
było organizatorem 43. Festiwalu Euro 
folk – Rozhanovce 2011. Program nie 
miał charakteru konkursu, lecz prezen-
tował bogaty dorobek słowackiej kultury 
ludowej. Na scenie wystąpiło ponad 300 
wykonawców - tancerzy, muzyków i śpie-
waków, począwszy od grup dziecięcych, 
aż po uznanych twórców oraz laureatów 
różnych konkursów folklorystycznych na 
Słowacji. Jedynym zagranicznym zespo-
łem, jaki wystąpił przed licznie zgroma-
dzoną publicznością, był ZPiT „Bobrza-

nie” z Bóbrki k/Krosna. Zatańczyli oni 
tradycyjnego polskiego poloneza oraz su-
itę krośnieńską, zyskując ogromne brawa 
i uznanie widowni. Z satysfakcją należy 
odnotować, że reaktywacja tego zespołu, 
mającego długoletnią tradycję, przynosi 
oczekiwane efekty i staje się on godnym 
reprezentantem naszego regionu.
11 lipca w Domu Polsko - Słowackim 
w Bardejowie otwarta została wystawa 
malarstwa Iwony Jankowskiej - Kozak 
i Józefa Franczaka.
Artyści pokazali 36 prac z cyklu „Myśli 
niedokończone”. Prezentowane prace to 
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malarstwo figuratywne, którego głów-
nym tematem jest człowiek i jego zma-
gania z otaczającą go rzeczywistością. 
Emocje pokazane w pracach autorów to 
nie tylko kompozycje, to również eksplo-
zja koloru. Poprzez relacje figur i barw 
artyści starają się znaleźć prawdę o czło-
wieku, drogę do poznania siebie i zrozu-
mienia świata.
Intensywność przeżyć, wspomnień wi-
brujących kolorami można oglądać do 31 
lipca.
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DWORy PODKARPACIA
Dwory były niegdyś stałym elementem 
polskiego krajobrazu. Od siedemnaste-
go wieku ukształtował się styl dworu 
polskiego. Początkowo budynek miesz-
kalny występował wspólnie z zabudo-
waniami gospodarczymi, z czasem zo-
stał wyodrębniony, otoczony parkiem, 
sadzawkami, altankami. Aby przy-
bliżyć tematykę dworską szerszemu 
gronu, w czerwcu w pomieszczeniach 
oficyny dworu w Krościenku Wyżnym 
prezentowana była wystawa malarstwa 

Wołodymyra Romaniwa zatytułowana 
„Dwory Podkarpacia”. 
Autor wystawy jest absolwentem Wy-
działu Rzeźby Instytutu Sztuki w Iwa-
nofrankowsku. 
Od kilkunastu lat związany z Krosnem 
i ziemia krośnieńską. Jego wystawę 
„Krosno znane i nieznane” z 2005 roku 
uznano za najpełniejsze ukazanie Kros-
na od początków XX wieku, kiedy pej-
zaże krośnieńskie malowali Seweryn 
Bieszczad i Stanisław Bergman. 

Iwona Jankowska-Kozak

Zespół Bobrzanie, fot. W
. Turek
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Obrazy Wołodii, bo tak nazywają go 
przyjaciele i znajomi, zdobią ściany sali 
posiedzeń Rady Miasta Krosna, siedzib 
firm, instytucji publicznych i prywat-
nych mieszkań. Każdy, kto widział tego 
artystę przy pracy jest zdumiony jego 
biegłością warsztatową. Z jednakową 
lekkością i perfekcją stosuje wszelkie 
techniki malarskie. Spod jego ręki wy-
chodzą delikatne, słoneczne akwarele, 
pełne mistycyzmu pastele oraz rzeźby. 
Dla Romaniwa podstawa jest realizm, 
swoim uczniom powtarza do znudzenia: 
najpierw opanuj studium postaci ludz-
kiej, dopiero później odkształcaj rze-
czywistość i szukaj własnej drogi.

Tadeusz Gajewski

Dwór w Krościenku Wyżnym

fot. W. Turek
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Wydawnictwo opracowane przez Woj-
ciecha Kochanka - syna krośnieńskie-
go artysty – zawiera notę biograficzną 
Stanisława Kochanka oraz podejmuje 
próbę usystematyzowania różnorodno-
ści twórczej artysty. Artysta uprawiał 
malarstwo portretowe i pejzażowe, ry-
sunek, karykaturę, scenografię, grafikę 
oraz rzeźbę, jest m.in. autorem projektu 
pomnika M. Kopernika stojącego przed 
I LO w Krośnie. Poza grafiką artystycz-
ną uprawiał również grafikę użytkową – 
plakat, exlibris. W albumie znajdziemy 
kilkanaście niezwykle udanych autopor-
tretów artysty wykonanych w ołówku 
oraz przykłady wszystkich uprawianych 
przez niego gałęzi sztuk plastycznych. 
Autor wspomina także z sentymentem 
swój pobyt w Żarnowcu w dworku Ma-
rii Konopnickiej, na zaproszenie córki 
poetki - Zofii Mickiewiczowej, zaprzy-
jaźnionej z jego rodzicami, Stefanią 
i Stanisławem Kochankami.
Wydawnictwo „JAMNIK” Kraków

Maturę zdawali przed 55 laty. W tym 
roku spotkali się po raz szósty, aby 
wspomnieć lata młodości, opowiedzieć 
o swoich rodzinach, pracy zawodowej, 
pomodlić się za dusze zmarłych pro-
fesorów i kolegów. Na tę okoliczność 
wydano IV zeszyt zawierający historię 
absolwentów krośnieńskiego Kopernika 
- rocznik 1956. W zeszycie znajdujemy 
m.in. życiorysy i zdjęcia profesorów 
Bazylego Bika, Zofii Bikowej, Kazimie-
rza Horbowskiego, Zofii Pawłowskiej, 
a także prof. dra inż. Jana Jakubowskie-
go (kolegi jubilatów). 
W rozdziale „Pro memoria” zamiesz-
czono nekrologi zmarłych profesorów 
i kolegów z listami kondolencyjnymi, 
testament zmarłego w sierpniu 2008 
roku kolegi - prof. Andrzeja Szeptyckie-
go. W zjeździe uczestniczyło 46 osób.

opr. Anna Bryła





fot. W. Turek
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 RySZARD 
KULMAN 
(1947 - 2011)
Urodził się w Gra-
bownicy Starzeń-
skiej na Podkar-
paciu. Debiutował 
w „ P rometeju” 
(1978). Laureat 
szeregu regional-
nych i ogólnopol-

skich konkursów literackich. Uprawiał 
również prozę i krytykę literacką. Jego 
twórczość, inspirowana podróżami po 
niemalże całym świecie, stanowi orygi-
nalny zapis postrzegania różnych kultur, 
a w nich człowieka. Mieszkał w Sanoku. 
Jego wiersze znalazły się m.in. w albu-
mie „Natchnieni Bieszczadem. Antologia 
poezji” (Rzeszów 2008), w almanachach 
poetyckich, w miesięczniku Croscena. 

Za tomik „Wszystkie kobiety” otrzymał 
Złote Pióro, nagrodę ZLP za 2009 rok. 
Był członkiem rzeszowskiego oddziału 
ZLP i Klubu Literackiego RCKP. 
Zmarł 23 czerwca 2011 roku.
Nad mogiłą na sanockim cmentarzu poe-
ta Jan Tulik w mowie pożegnalnej powie-
dział m.in.: Myślę teraz, że Ci, którzy Go 
nie poznali osobiście, coś bezpowrotnie 
utracili: nie poznają zauroczenia bar-
wnością Jego osoby, spontanicznością 
i naturalnością, zwłaszcza przy pierw-
szym kontakcie z nowo poznawanym 
człowiekiem. On natychmiast rozmawiał, 
jakby kogoś znał od zawsze, jakby chciał 
się dowiedzieć, „co nowego”. Człowiek 
żyje do ostatniej pamięci ludzi – niech ta 
pamięć trwa i przetrwa. Ryszard Kulman 
jest tego szczególnie godny. Jest On, tyl-
ko się oddalił od nas. Na chwilę.

BEZWSTyD

Nasze ręce zahaczają się o życie
Czujemy palce tylko w nagich oddechach nocy
W aromacie storczyka, pokrzywy i lebiody
Obracają nam pamięć jak pierwsze jabłko
Szukam nimi twej niewinności jak bieli w supermarkecie Jysk
W nowoczesnej niebogobojności naszego dziecka 
W ramach happeningu z historią miłości
Wina, mięsa, z melodyjką w oczach jakby noce spędzał poza domem
Słychać wyraźnie, jak ten bezwstyd wciąż działa 
Obejmując krtań porusza nas wspólnym bluesem 
Śpiewanej skargi,..ha!..kołysze duszę w zahipnotyzowanym świecie Edenu
który przyszedł do naszego grzechu bez pereł, konwalii, nowej religii,
I pyta zdziwiony dlaczego płynąca w nas krew szczeka jak wściekły pies
Ale wystarczy jeden dzień życia walki ze śmiertelną chorobą
By w naszych oczach fruwające istnienie, jak cętki słońca 
Wzburzone strachem gorszym niż milczenie prochu,
Dostały ostatnie pięć minut na odpowiedź, gdzie jest NASZA MIŁOŚĆ ?
Bezkarnie dowodząc, że jej istnienie i strach łączą przyjemne skrajności
Internetowej kochanki z bigoterią nieba - nim zabierzemy jej komórkę,
zdąży wysłać smsa: KOCHAM WSZySTKICH



CROSCENA ��

IKONy
Wieśkowi Banachowi

Ich piękne spojrzenia nie boją się ciemności.
Inaczej ciemność byłaby końcem świata.
Dlatego na początek bezwstydnie spijam z nich pierwsze sto łez.
Trwożna dotąd ich wilgotność zamienia się w szał.
W słodko - mokrych oczach pierwszy raz widać 
Baraszkujące śmiechy ikonostasów wokół Dobra i Zła.
 
Czuć autentyczny sanocki zapach uwięzionej wyobraźni.

Na oczach nieprzekupnego jury całują się uliczne grzechy.
Bez drgania powieką otwieram w nim swoje oczy.
Bóg, który przyszedł szukać w nich naszego głodu,
Kwitnie jak szczodrzeniec, zamienia zęby w złote wiśnie.

Z twarzą płaskorzeźby, pożądaną z trybowanym ornamentem
Stylizowanych kwiatów, zdobionych czeskimi kryształami
I polskim bursztynem. Namalowany akwarelą z floraturą 
Czerwonej farby ust Beksińskiego, szepcze na ucho:

Życie jest tymczasowe, bo nie ma w nim miłosierdzia.
Twarde i dzikie jak moje malowane obrazy dla niewinnie wścibskich. 
Jak śmiech, który jest z wiatru, bo nie ma w nim miłosierdzia.
Jak bezruch w ekstazie, gdy doznaję w tobie metaforyczne znamię.
Pierwsze w sobie parnasistowskie spojrzenie.

Wychodzę. Sanocki zamek mam już za plecami.
Umykają ze mnie skwaszone milczące ciernie.
Pozostają tylko dawni ponapinani w swój brillant zakochani.
W zaczarowanych historią zamkowych ścian słyszę i czuję
Szafranowo - marynowe drżenie altu w biodrach madonn.
Ścięgna ich mięśni do dziś modelują niezapomniane dotyki agresji.

IKONy MÓWIĄ TO CO MÓWIĄ: nie intymną wrażliwością 
wilczych języków Bieszczad.

opr. W. Turek
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Kościół Kapucynów zadrzewiony, z wejściem tylko od frontu.
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Zdjęcia przedstawiają stare Krosno z lat 
1916 – 1917. Wszystkie są na tekturach, 
w kolorze sepii, opisane na odwrocie 
tym samym pismem, mają format po-

cztówek. Są to pierwowzory pocztówek, 
które ukazywały się na rynku w Kroś-
nie w latach 20.
Ze zbiorów Wacława Paczosy

Przepiękny widok kościółka Świętego Wojciecha.
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Widok na wieżę kościoła Farnego i grupę ludzi wychodzących z mszy.

Kościół Franciszkanów z targowicą przed jego murami.
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Dziewięćdziesiąta rocznica urodzin 
poety, który zginął mając dwadzieścia 
trzy i pół roku! W przypadku Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego trzeba by 
wszakże lata życia liczyć zupełnie ina-
czej – po kilka za każdy rok. Był bo-
wiem jednym z tych młodzieńców, któ-
rzy – jak mówi o nich biblijna Księga 
mądrości – wcześnie osiągnąwszy do-
skonałość, przeżyli czasów wiele.
Krzysztof podobał się dziewczętom. 
„Był – jak ojciec – blondynem niepozba-
wionym urody  i wdzięku – pisał jego 
kuzyn Zbigniew Baczyński. – Zapewne 
zaś od matki przejął poczucie humoru, 
które wspierała wrodzona inteligencja.”
„Panowie miłościwi, czy wola wasza 
usłyszeć piękną opowieść o miłości 
i śmierci? To rzecz o Tristanie i Izoldzie 
królowej. Słuchajcie, w jaki sposób 
w wielkiej radości, w wielkiej żało-
bie miłowali się, później zasię pomarli 
w tym samym dniu, on przez nią, ona 
przez niego.” Tak zaczyna się jedna 
z najpowszechniej znanych historii mi-
łosnych sprzed wieków, tak też można 
by rozpocząć opowieść o Krzysztofie 
i Barbarze, bohaterach bodaj najbar-
dziej wzruszającej historii miłosnej na-
szych czasów. Ta para młodych kochan-
ków nie doczekała się utrwalenia swoich 
dziejów w osobnym dziele, ale pozostali 
w naszej pamięci, chociaż od ich śmierci 
minęło już trzy razy więcej lat, niż mieli 
w roku 1944!
Oboje byli piękni, młodzi i na swój spo-
sób wyjątkowi. On nie był wprawdzie 
księciem, bo to wszak nie ta epoka, 
ale poetą (co w naszej kulturze ma, no, 

może jeszcze do niedawna miało swoją 
wagę), i to poetą najwybitniejszym spo-
śród własnej generacji. 
Autor Białej magii był poetą miłości. Od 
pierwszych wierszy, dalekich jeszcze od 
lirycznych arcydzieł, był to najważniej-
szy temat i – by tak powiedzieć – głów-
ny powód sięgania po pióro. Nie wojna 
uczyniła z niego poetę, lecz przeciwnie, 
zmusiła do korekty własnej twórczości. 
Poeta, jakby na przekór wszystkiemu, co 
go otaczało, potrafił w swoich wojennych 
lirykach przywoływać szczęśliwy czas, 
niedostępny grozie wojny. Pisał z myślą 
o Basi i dla Basi, o której zaraz po po-
znaniu powiedział do matki, że spotkał 
dziewczynę swego życia, zachwycającą, 
mądrą, inteligentną, świetnie obeznaną 
w literaturze, z którą nie tylko chce się 
rozmawiać, ale po prostu być. Związany 
bardzo głęboko z matką, kochał ją bar-
dziej niż kogokolwiek. Była to wszakże 
– o czym nie ma potrzeby pisać – miłość 
synowska, która nie mogła wypełnić mu 
życia. Nie chciał i nie potrafił zrezygno-
wać z własnych wyborów, chociaż wie-
dział, że dla matki zaakceptowanie ich 
będzie wyjątkowo trudne. 
Na poniedziałkowych spotkaniach 
w mieszkaniu Hiżów przy ul. Kredy-
towej zbierali się ludzie, których do 
studiowania logiki i w ogóle filozofii 
skłaniał często nie tyle świadomy wy-
bór kierunku studiów, co poszukiwanie 
najbardziej dogodnej płaszczyzny dla 
rozwinięcia aktywności i zaspokojenia 
pragnień intelektualnych. Tutaj właśnie, 
na Kredytowej, poznał Krzysztof Bar-
barę, swoją późniejszą żonę. Poniedzia-

KRZySZTOF I BARBARA – PODOBNI JAK DWIE 
KROPLE ŁEZ
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łek w roku 1941 przypadł 1 grudnia, 
znamy więc dokładną datę ich pozna-
nia i… początku miłości, bo nikt z ich 
bliskich nie miał wątpliwości, że była 
to miłość od pierwszego wejrzenia. Od 
razu też wszystko potoczyło się błyska-
wicznie. Krzysztof podczas pierwszego 
wspólnego spaceru został zaproszony na 
imieniny Barbary 4 grudnia. I na tych 
imieninach, a więc trzeciego dnia po po-
znaniu poeta… oświadczył się, a już 12 
grudnia napisał pierwszy wiersz dedy-
kowany Basi – Rzeczy niepokój, otwie-
rający długi szereg utworów, których 
bohaterką bądź adresatką jest młodziut-
ka narzeczona, a wkrótce żona. 
Nie można życia spełnić inaczej, niż 
na ziemi i w danym nam czasie. Kiedy 
rodzice sugerowali Krzysztofowi i Bar-
barze odłożenie ślubu na „po wojnie”, 
oboje odpowiedzieli: A kto nam zagwa-
rantuje, że tę wojnę przeżyjemy… 
Poeta wyjątkową siłę czerpie ze speł-
nionej miłości. Jest to już bowiem czas, 
gdy stali się sobie oddani bez reszty. Ba-
czyński, zafascynowany pięknem swo-
jej narzeczonej, wyśpiewuje prawdziwy 
hymn na cześć jej ciała. Mam tu na my-
śli bodaj najbardziej osobisty wiersz Ba-
czyńskiego Biała magia. Poeta, chociaż 
na zewnątrz nic się nie zmieniło, trwała 
wojna, a okupant coraz bardziej zaost-
rzał represje, dopiero teraz zaczynał żyć 
naprawdę.
Ślubu Krzysztofowi i Barbarze udzielił 
dawny proboszcz państwa Drapczyń-
skich z Wieczfni, ksiądz Ludomir Lis-
sowski, ofiarowując młodym w prezencie 
figurkę Matki Boskiej z napisem: Mon-
stra Te esse matrem (Okaż, że jesteś dla 
nas Matką). Już po wojnie, w roku 1959, 
spisał relację z tej uroczystości, dopiero 
niedawno odnalezioną w Sierpcu przez 

Jana Biernackiego: „…Krzysztofowi 
Baczyńskiemu dawałem ślub w czasie 
okupacji w kościele św. Trójcy nad Wi-
słą. Ożenił on się bowiem z byłą moją 
parafianką z Wieczfni, Basią Drapczyń-
ską, której rodzice przeprowadzili się 
do Warszawy i Ojciec jej – porzuciwszy 
nauczycielstwo – stał się współwłaści-
cielem drukarni B-ci Drapczyńskich na 
ul. Piusa. Ślub odbył się rano na Mszy 
św. i zgromadził w kościele młody Par-
nas poetycki okupowanej Warszawy.”
W miarę ustabilizowaną sytuację mło-
dych małżonków zmieniła decyzja 
Krzysztofa o przystąpieniu do walki 
zbrojnej. Był to niezwykle ważny krok, 
powzięty w czerwcu 1943 roku, po nie-
małym okresie wahań i rozterek. Do 
legendy przeszło słynne zdanie prof. 
Stanisława Pigonia, który dowiedziaw-
szy się o tym od Kazimierza Wyki, po-
wiedział: „Cóż, należymy do narodu, 
którego losem jest strzelać do wroga 
z brylantów.” 
W ostatnim roku okupacji Baczyńskie-
go coraz bardziej pochłaniały powin-
ności żołnierza, twórczość zeszła na 
drugi plan. Ale mimo ćwiczeń, odpraw 
i zbiórek, poeta nie odłożył pióra, a tuż 
przed wybuchem Powstania napisał swój 
ostatni utwór, jeden z najwybitniejszych 
w całym dorobku, „Gdy za powietrza 
zasłoną…”, datowany na 13 VII 1944 
roku. Dzieło, jestem przekonany, ko-
nieczne, zamykające najważniejsze wąt-
ki jego twórczości. 
1 sierpnia, nie zdążywszy nawet po-
żegnać się z Basią, Krzysztof udał się 
na kolejną odprawę swojego plutonu 
w Śródmieściu przy Focha. W umówio-
nym punkcie zjawiło się ich pięciu i tam 
zastał ich wybuch powstania. Przyłą-
czyli się do walczącego w okolicach 
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Na XI Podkarpackim Festiwalu Senio-
rów, który odbył się 11 czerwca br. w Bo-
guchwale, zespół śpiewaczy „Kamrat-
ki”, działający pod patronatem Gminy 
Krosno i RCKP, zdobył wyróżnienie. 
Szesnastoosobowy zespół 
istnieje blisko pół wieku. 
Kierownikiem muzycz-
nym jest Janusz Janas, pe-
dagog krośnieńskiej Szko-
ły Muzycznej. „Kamratki” 
występowały na Słowacji, 
w Dębicy, w Boguchwale. 
Krośnianie znają zespół 
z licznych imprez, takich 
jak Karpackie Klimaty czy 
Sobótka nad Wisłokiem. 
W swoim dorobku zespół 
ma dwie kasety: „Od wio-

„Seniorzy wciąż młodzi twórczo”
seczki do wioseczki” i „Zaszumiały 
góry”, a także płytę CD nagraną w 2000 
roku w Oratorium „Twój Dom” w Kroś-
nie.

placu Teatralnego Dyonu Motorowego. 
Obsadzili posterunki na Ratuszu, brali 
udział w ataku na Pałac Blanka. I tam 
właśnie 4 sierpnia Krzysztof Baczyński 
został ugodzony w głowę kulą niemie-
ckiego snajpera.. 
Basia pierwszego sierpnia wybrała się 
do rodziców na Pańską. Powstanie za-
skoczyło ją w rejonie placu Piłsudskie-
go. Całą noc przesiedziała w piwnicy. 
Była o krok od męża, ale nic o tym nie 
wiedziała. W końcu dotarła do rodzi-
ców. Przez cały czas usiłowała dowie-
dzieć się czegokolwiek o Krzysztofie. 
Bezskutecznie. 26 sierpnia została ran-
na w głowę kawałkiem szkła. Odłamek 
„krowy” trafił w szybę, która rozprysła 
się i niewielki okruch ugodził przecho-
dzącą przez podwórze Barbarę. Miała 
uszkodzony mózg. Przeprowadzona 
w tamtych warunkach operacja nie dała 

rezultatu i 1 września, niespełna mie-
siąc po śmierci męża, Barbara zmar-
ła, zaciskając dłonie na tomiku wier-
szy Krzysztofa i maleńkim kartoniku 
– dyplomie „Agricoli”, podchorążówki 
ukończonej 25 maja 1944 roku. Umie-
rając powtarzała: „Idę do ciebie, już idę 
do ciebie…” 
Krzysztof i Barbara, już na zawsze 
„młodzi, dwudziestoletni”, spoczęli we 
wspólnym grobie na Powązkach między 
kwaterami „Zośki” i „Parasola”. Zatrzy-
mując się przy tej najczęściej odwiedza-
nej powstańczej mogile powtórzmy za 
poetą: „myślisz, że z Boga musi być ta 
miłość, / dla której młodość w grobie się 
prześniło”. 

 Waldemar Smaszcz

Redakcja CROSCENY dziękuje autorowi za udo-
stępnienie materiału i umożliwienie dokonania 
skrótu.
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W Międzynarodowych Spotkaniach 
Estradowych Dzieci i Młodzieży 
w Strzyżowie (18 - 19 czerwca 2011) 
Rafał Stryczniewicz wyśpiewał II na-
grodę w kategorii 6 - 9 lat, jego starszy 
brat Michał Stryczniewicz zdobył I na-
grodę w kategorii 10 - 12 lat, a Karolina 
Patla - III nagrodę w kategorii do lat 18. 
Michał został także laureatem nagrody 
Prezydenta Miasta Krosna za szcze-
gólne osiągnięcia artystyczne w roku 
2010/2011.
24 czerwca br. w Zamościu odbył się 
ogólnopolski finał 7. Zamojskich Spot-
kań Wokalnych „Piosenka w teatralnej 
masce”. Wśród finałowej szesnastki 
znalazły się cztery wokalistki – Natalia 
Niedziela, Klaudia Szeliga, Karolina 
Patla i Aleksandra Oczoś. 
Poziom artystyczny tegorocznych pre-
zentacji był niezwykle wysoki, o czym 
świadczy udział absolwentów akade-
mii teatralnych i muzycznych. Konkurs 
jest organizowany dla osób powyżej 16. 
roku życia. Jury przyznało trzy nagrody 

Nagrody dla wokalistów Studia Piosenki „Swing”

i dwa wyróżnienia. Jedno z nich otrzy-
mała Aleksandra Oczoś. Cała szóstka 
pracuje na co dzień w Studiu Piosenki 
„Swing”, prowadzonym przez Lucynę 
Durał w Regionalnym Centrum Kultur 
Pogranicza w Krośnie

Doroczne nagrody za całokształt dzia-
łalności oraz za szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury 
zostały przyznane przez Zarząd Woje-
wództwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 
Nagrodą za całokształt działalności uho-
norowany został Henryk Wichniewicz 
– instruktor teatralny z Regionalnego 
Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, 
który od 36 lat działa na niwie teatralnej. 
Założył teatry „Krasnal” i „i t d...” . Wy-
reżyserował 37 przedstawień, które były 
prezentowane na rodzimej scenie oraz 

na festiwalach w kraju, na Węgrzech, 
Słowacji i w Czechach. TVP3 Rzeszów 
nakręciła o nim film pt. „Życie to jest 
teatr”. Drugą jego pasją jest malarstwo. 
Ma na swoim koncie 16 wystaw indy-
widualnych i udział w 44 wystawach 
zbiorowych. Za tę działalność otrzymał 
wiele nagród i wyróżnień, a wśród nich 
Honorową Odznakę Zasłużony dla Kul-
tury Polskiej i Złoty Medal za Długolet-
nią Służbę od Prezydenta RP.
Nagrodę za osiągnięcia szczególne 
otrzymali Jan Gancarski – dyrektor 
Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, 

Nagrody dla ludzi kultury

Aleksandra O
czoś
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BWA

Międzynarodowe Triennale Grafiki jest 
jednym z bardziej znaczących wyda-
rzeń artystycznych nie tylko w Polsce, 
ale także na świecie. Jest to impreza 
o ponad czterdziestoletniej tradycji 
– najpierw jako Biennale, a później jako 
Triennale była miejscem spotkania wy-
bitnych artystów z całego niemal świa-
ta, ośrodkiem konfrontacji odmiennych 
i zmieniających się stylów, przenika-
nia nowych idei artystycznych. Wraz 
z XXI wiekiem w grafice zaczęły być 
wykorzystywane nowe media. Pomimo 
tak wielkich zawirowań jej ewolucja 
przebiega spokojnie. Język grafiki po-
zostaje wolny od agresji i prowokacji, 
które obserwujemy w innych sztukach 
plastycznych. Dzięki temu wśród grafi-
ków na całym świecie istnieje od wielu 

8 – 29 lipca
WYSTAWA GRAFIKI – MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE 
GRAFIKI

lat widoczna chęć współuczestnictwa 
i poczucie wspólnoty. Zjawisko to zdu-
miewa szczególnie z uwagi na fakt, iż 
procesy polityczno-społeczne atomizują 

Rafael Gil (Argentyna) „Dziewczęce pieniądze”

Poetka Klubu Literackiego RCKP Ma-
ria Stefanik z Żarnowca otrzymała wy-
różnienie specjalne w XXXIII Ogólno-
polskim Konkursie Poetyckim „U progu 
Kresów”. Organizatorem było Nadbu-
żańskie Towarzystwo Kulturalne – śro-
dowisko Rodzin Kresowych w Chełmie.
DrumStore w Gdyni był organizatorem 
Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficz-
nego „Muzyka w nietypowym miejscu”, 

Nagrodzeni w poezji i fotografii
który skierowany był do wszystkich pa-
sjonatów muzyki i fotografii lubujących 
się w dokumentacji wydarzeń o charak-
terze muzycznym. Należało uchwycić 
muzyczne zdarzenie na tle nietypowej, 
a może nawet irracjonalnej scenerii. 
I miejsca nie przyznano, III nagrodę 
otrzymał Wacław Turek, nasz redak-
cyjny kolega.

opr. ab

pomysłodawca budowy skansenu arche-
ologicznego w Trzcinicy oraz Dawid 
Iwaniec – kierownik Skansenu Archeo-
logicznego Karpacka Troja. Uroczystość 

wręczenia nagród miała miejsce w Wo-
jewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie 
28 czerwca br. 
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Biuro Wystaw Artystycznych, organi-
zując kolejny już III Międzynarodowy 
Plener Malarski „PORTRET KROS-
NA”, stara się o systematyczne groma-
dzenie dzieł sztuki współczesnej. Mamy 
przekonanie, że jako Galeria finansowa-
na przez krośnieński samorząd jesteśmy 
także mecenasem sztuki. Poprzez nasze 
starania Miasto Krosno postrzegane jest 
nie tylko w Polsce, ale także za grani-
cą, jako roztropny przykład inwestowa-
nia w przyszłość Artyści biorący udział 
w tej imprezie to osoby wybitne i o du-

III Międzynarodowy Plener Malarski „PORTRET KROSNA”
żym dorobku twórczym. Zaprosiliśmy 
dwóch artystów z Zalaegerszeg, partner-
skiego miasta na Węgrzech, dwoje ma-
larzy ze Słowenii oraz dwoje artystów 
słowackich. Uzupełniają skład malarze 
polscy z Krakowa, Lublina i Wrocła-
wia. Plener rozpocznie się 15 sierpnia 
i trwać będzie do 27 sierpnia 2011 roku, 
aby artyści mogli również uczestniczyć 
w corocznych „Karpackich Klimatach”. 
Spotkają się oni także z władzami mia-
sta i krośnieńskimi artystami.

opr. Marek Burdzy

wiele społeczeństw i alienują poszcze-
gólnych obywateli. Warto podkreślić 
dynamiczny rozwój polskiej grafiki 
– pojawiła się olbrzymia fala młodego 
pokolenia, która w każdej edycji Trien-

nale reprezentowana jest przez setki bar-
dzo dobrych prac. W ocenie zagranicz-
nych jurorów Triennale grafika polska 
ma niekwestionowaną pozycję na arenie 
międzynarodowej.

2 – 19 sierpnia
II Międzynarodowy Plener Malarski „ PORTRET KROSNA” 
– wystawa malarstwa
Mija niemal rok od chwili, gdy Biuro 
Wystaw Artystycznych w Krośnie goś-
ciło dziesięciu artystów malarzy, którzy 
brali udział w II Międzynarodowym 
Plenerze Malarskim „Portret Krosna”. 
Miasto, w którym żyjemy, reklamuje się 
hasłem: „Niepowtarzalne miasto w wy-
jątkowym miejscu”. Tak - Krosno jest 
jedyne w swoim rodzaju. Bo to ludzie 
stanowią o klimacie miejsca. Umiemy 
być współcześni, będąc również miłoś-
nikami historii i tradycji. Wśród zapro-
szonych artystów byli Słowacy –Franti-
śek Turcsanyi i Boris Vaitović, Węgrzy  
– Edina Laszlo i Dawid Szentgroti oraz 
Bernadetta Stępień z Krakowa, Wa-
lenty Wróblewski z Lublina, Magda-

lena i Marian Waldemar Kuczmowie 
z Wrocławia, Anna i Andrzej Korcowie 
z Rzeszowa. Przed oczami twórców 
przesuwały się zabytki wysokiej klasy 
i współczesne budowle. Zapraszając do 
nas, pragnęliśmy oddać miasto pod ich 
życzliwą ocenę. Mamy nadzieję, że czas 
spędzony w twórczej atmosferze i pod-
czas spacerów po Krośnie i okolicach 
pozostanie na długo w pamięci każdego 
artysty.
Natomiast mieszkańcy Krosna już 
wkrótce podziwiać będą obrazy po-
wstałe w czasie zeszłorocznego plene-
ru. Serdecznie wszystkich zapraszamy 
na finisaż wystawy w dniu 19 sierpnia 
o godzinie 17.



�� CROSCENA

MUZEUM PODKARPACKIE

Wystawy przyrodnicze przypominają 
nam o świecie, który jest tuż za murami 
naszych budynków, a który przestaliśmy 
zauważać. Pokazują świat wokół nas, 
ale z innej perspektywy. Uświadamiają 
nam także nasze interakcje z przyrodą 
– środowiskiem naturalnym i światem 
żywych istot – oraz wskazują, dlaczego 
i jak powinniśmy je chronić. Umożliwia-
ją obserwację świata w skali mikro, któ-
rego nie widzimy gołym okiem, a także 
dostrzeżenie geologicznych i ewolucyj-
nych procesów trwających miliony lat. 
Przenoszą nas w różne, często mało 
znane, miejsca na świecie, pozwalając 
obserwować przyrodę w innych strefach 
klimatycznych. Czasami pozwalają na 
podróż w dawne epoki, pokazując świat, 
który już przeminął. Mamy możliwość 
obserwować ekosystemy, których już 
nie ma oraz życie i zachowanie zwie-
rząt, które wymarły. Wystawy przyrod-
nicze stanowią źródło wiedzy o świecie, 
a także wspaniałą inspirację, by zacząć 
zauważać żywą przyrodę wokół siebie 
oraz poczuć się jej częścią, którą prze-
cież jesteśmy.
Stawonogi kojarzą nam się przede 
wszystkim z owadami, pajęczakami 
i skorupiakami. Jest to jednak najlicz-
niejszy typ zwierząt na świecie. Przed-
stawicieli tej grupy można spotkać 
we wszystkich biotopach. Ze wzglę-
du na ich ogromne rozprzestrzenienie 
i niezwykłą różnorodność, większość 
współcześnie występujących grup sta-
wonogów odgrywa wielką rolę w przy-
rodzie, a także w gospodarce człowieka. 

Prezentowana ekspozycja przedstawia 
początki ewolucji stawonogów oraz ich 
rozwój i różnicowanie się w kolejnych 
epokach, pokazując gatunki związane 
ze środowiskiem wodnym i lądowym. 
Dotychczas opisano około 1 500 000 
gatunków, lecz ich liczbę ocenia się na 
10 do 15 000 000 gatunków. Można je 
znaleźć we wszystkich możliwych do 
życia środowiskach, począwszy od naj-
większych głębin morskich, poprzez 
gorące źródła, pustynie, aż po najwyż-
sze szczyty górskie. Większość gatun-
ków żyje wolno, znane są także liczne 
gatunki prowadzące osiadły tryb życia 
lub żyjące wewnątrz tkanek roślinnych 
i zwierzęcych jako pasożyty. Sama na-
zwa „stawonogi” pochodzi od człono-
wanych odnóży z ruchomymi stawami. 
Ciało stawonogów okryte jest zewnętrz-
nym, chitynowym szkieletem, który 
często jest wzmocniony mineralnymi 
lub białkowymi dodatkami. Często gru-
by szkielet jest prawdziwym pancerzem 
z licznymi kolczastymi lub guzkowa-
tymi wyrostkami chroniącymi miękkie 
ciało. Wzrost osobniczy następuje tylko  
w krótkich okresach, kiedy pancerz jest 
zrzucany. Rozwój jest złożony i zawsze 
występuje stadium larwalne (przeobra-
żenie niezupełne), natomiast w wielu 
grupach stawonogów występuje dodat-
kowe stadium poczwarki (przeobraże-
nie zupełne). Ze względu na masowość 
występowania stawonogi mają ogromny 
wpływ na środowisko przyrodnicze. 
Mogą odgrywać bardzo pozytywną rolę 
jako np. zapylacze roślin, organizmy 

lipiec - wrzesień
EWOLUCJA STAWONOGÓW
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MUZEUM RZEMIOSŁA   Piwnica PodCieniami

Artystka prezentuje artystyczną tkaninę 
lnianą i malarstwo na papierze czerpa-
nym. Wystawa została zorganizowana 
w związku ze zdobyciem w 2010 roku 
przez Krystynę Grzybek pierwszego 
miejsca w konkursie Debiuty 6. Między-
narodowego Biennale Artystycznej Tka-
niny Lnianej „Z krosna do Krosna”. 
Krystyna Grzybek – ur. w 1963 roku 
w Bydgoszczy. Ukończyła z wyróż-
nieniem Wydział Architektury Wnętrz 
w Wyższej Szkole Umiejętności w Po-
znaniu (2010). Zajmuje się projektowa-
niem, działaniami w przestrzeni malar-
skiej oraz tkaniną artystyczną i witra-
żem. Uczestniczka plenerów malarskich 
oraz wystaw: „Sfera Koloru. Malarstwo 
i Witraż” - Muzeum Rzemiosła w Kroś-
nie – Piwnica PodCieniami (2009); 6. 
Międzynarodowe Biennale Artystycznej 
Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna” 
– Nagroda w konkursie Debiuty, Kros-

7 – 31 lipca
 „Materia i struktury” – wystawa Krystyny Grzybek

KROŚNIEńSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przez całe wakacje oglądać można wy-
stawę malarstwa Stanisława Rybickiego 
z Ustrobnej – 13 lipca odbył się werni-
saż jego prac w Saloniku Artystycznym. 
Ekspozycja wzbudziła niekłamany po-

Mistrz z Ustrobnej. Czyli o malarstwie Stanisława Rybickiego
dziw publiczności. Świat wyobraźni tego 
malarza porusza i wzrusza wyobraźnię 
odbiorców – tak profesjonalnie traktują-
cych sztukę artystów, jak i amatorów tej 
dziedziny tworzenia.

no (2010); „Przestrzeń Koloru”, MBWA 
– Leszno (2011). 

Bożena Paradysz

wspomagające rozkład materii lub ata-
kujące szkodniki upraw. Jednak gatunki 
prowadzące pasożytniczy tryb życia lub 
roznoszące szkodliwe grzyby, bakterie 
czy wirusy groźnych chorób są często 
uciążliwymi sąsiadami człowieka.

Organizatorami oraz autorami aranża-
cji wystawy są pracownicy Muzeum 
Przyrodniczego Instytutu Systematyki 
i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie.

Katarzyna Krępulec -Nowak
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Konkurs adresowany jest do autorów 
przed debiutem. Warunkiem uczestni-
ctwa jest nadesłanie zestawu 5 wierszy, 
które nie były dotychczas publikowane 

ani nagradzane, w czterech egzempla-
rzach maszynopisu lub wydruku kom-
puterowego. Utwory muszą być podpi-
sane godłem (pseudonimem). Tym sa-

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETyCKI  
IM. JANUSZA RÓŻEWICZA

Stanisław Rybicki zaskakuje samymi 
obrazami – i to najważniejsze przecież 
– ale także ich tytułami, choć stosuje je 
wybiórczo. Tytuły te wiele widzowi pod-
powiadają. 
Maluje także portrety i ikony, święte 
obrazy, niemal „pachnące” bukiety kwia-
tów, ale i obrazy z pogranicza abstrakcji 
i impresjonizmu. Portrety żony i córki 
Joli świadczą o jego umiejętnościach 
warsztatowych. Konterfekt papieża bł. 
Jana Pawła II, godny jest umieszczenia 
w każdym kościele. Zresztą, Rybicki już 
kilkoma obrazami uświetnił świątynie 
na Podkarpaciu. Niejako sumując, malar-
stwo Stanisława Rybickiego to w jakiejś 
mierze baśniowość bliska wyobraźni 
Henry Rousseau, to wizje i metafory bli-
skie pomysłom Dudy-Gracza, z drugiej 
zaś strony bliskie unikalnym wizjom 
amatorów, nurtowi Art-brut – przy czym 
dotyczy to sfery szlachetnej szczerości, 
spontaniczności i wyjątkowości wyob-
raźni - zdrowej i pięknej. 
Stanisław Rybicki to jeden z ostatnich, 
co tak uroczo plastycznego „poloneza 
wodzi”, nie ogląda się na trendy i mody, 
maluje to, co mu w duszy gra, maluje 
w zgodzie z własnym sercem i olbrzymią 
wyobraźnią. To zapewne także jest po-
wodem, że jego twórczość obsypywana 
była nagrodami, a przyznawali je jurorzy 
legitymujący się wysokimi kwalifikacja-
mi artystycznymi. 

Stanisław Rybicki – od urodzenia 
w 1927 r. mieszka w Ustrobnej pod Kros-
nem. Pasja rysowania objawiła się u nie-
go jeszcze w szkole podstawowej, za co 
otrzymywał najwyższe cenzurki. W cza-
sie okupacji ukrywał się, gdyż udało mu 
się zbiec z transportu na roboty do Nie-
miec. I wtedy, w ukryciu, współpracując 
z polskim podziemiem, zaczął malować. 
Jego pierwszy obraz miał tytuł „Bóg 
– Honor – Ojczyzna” i po wyzwoleniu 
wisiał on na domowej ścianie. Poszedł 
do szkoły rolniczej i tam namalował 
drugi obraz – orła białego z… koroną. 
Potem został dekoratorem w domu kul-
tury w Turaszówce (w latach 1952-1983). 
Realizował także scenografie do sztuk 
teatralnych, widowisk artystycznych. 
Wystawiał swoje prace, zyskiwał ważne 
nagrody. W przeglądach plastyki organi-
zowanych przez dom kultury w Krośnie 
(dziś RCKP) otrzymał pierwsze nagro-
dy w latach 2007, 2008, 2010. Maluje 
(pisze!) również ikony, które wystawiał 
w Krośnie i Mielcu, pisze też wiersze. 
Jego obrazy wiszą w kościele w Łobo-
zewie. a także w kaplicy w rodzinnej 
Ustrobnej. Znajdują się w zbiorach we 
Francji, Austrii, Niemczech, USA a także 
w prywatnych kolekcjach.

Jan Tulik
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KONKURS NA PAMIĄTKĘ Z KROSNA I OKOLIC.
Ma nawiązywać do regionu, jednoznacz-
nie kojarzyć się z Krosnem i okolicami, 
służyć promocji regionu, być atrakcyj-
nym upominkiem dla turystów. Uczest-
nikami konkursu mogą być zarówno 
osoby fizyczne, jak również twórcy pro-
wadzący działalność gospodarczą. Pra-
ce należy przesyłać do 10 sierpnia na 
adres organizatora konkursu: Centrum 
Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o., ul. Blich 2, 
38-400 Krosno lub dostarczyć osobiście 
w godzinach 8.00 – 15.00. Każda praca 

musi mieć dołączoną metryczkę zawie-
rającą swoją nazwę oraz imię i nazwisko 
autora. Regulamin i karta zgłoszenia 
dostępne na stronie www.krosno.pl oraz 
w siedzibie organizatora. Do 12 sierp-
nia specjalnie powołana komisja oce-
ni zgłoszone prace. Pod uwagę będzie 
brana zarówno wartość artystyczna, jak 
również koszty i czas wytworzenia pa-
miątki w ilościach hurtowych. Wyniki 
konkursu zostaną ogłoszone podczas 
imprezy „Karpackie Klimaty”.

„PODKARPACIE DLA EUROPy”

Fundacja Podkarpacka Akademia Roz-
woju ogłasza konkurs malarski pod ha-
słem „Podkarpacie dla Europy”. Kon-
kurs nawiązuje do objęcia przez Polskę 
prezydencji w Radzie UE, w której 
województwo podkarpackie będzie ak-
tywnie uczestniczyć. Celem Konkursu 
jest przedstawienie regionu Podkarpa-
cia jako malowniczego zakątka pełnego 
wspaniałych krajobrazów, architektury, 
nieskazitelnej przyrody i kulturowej 
wielobarwności widzianych oczami 
młodych artystów, a także populary-

zowanie wiedzy o nim i jego znacze-
nia w zjednoczonej Europie. Konkurs 
malarski pozwoli także odkryć młode 
talenty artystyczne oraz włączy dzieci 
i młodzież z Podkarpacia do współ-
kształtowania europejskiego oblicza na-
szego regionu. W konkursie mogą wziąć 
udział dzieci, młodzież i studenci. Do 
konkursu dopuszczone będą prace we 
wszystkich technikach malarskich, jak 
np. ołówek, kredka, pastele, farby olej-
ne itp. Prace winny być przygotowane 
do ekspozycji w dowolnym formacie 

mym godłem należy opatrzyć kopertę, 
zawierającą dane: imię i nazwisko au-
tora, wiek, telefon, adres e-mail, krótką 
informację o autorze. Prace konkursowe 
należy nadsyłać do 1 sierpnia 2011 r. na 
adres organizatora: Miejski Dom Kul-
tury, ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radom-
sko z dopiskiem „Konkurs”. Informacje 
tel./fax. 44/ 683 28 29, 683 24 86, 683 52 
55, e- mail: imprezy@mdkradomsko.pl, 
www.mdkradomsko.pl. Nagrodą głów-
ną jest wydanie tomiku poetyckiego.
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Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszo-
wie zaprasza do udziału w XIV Mię-
dzynarodowym Niekonwencjonalnym 
Konkursie Fotograficznym „FOTO 
ODLOT” organizowanym pod patrona-
tem Międzynarodowej Federacji Sztuki 
Fotograficznej FIAP, Marszałka Woje-
wództwa Podkarpackiego, Fotoklubu 
Rzeczypospolitej Polskiej i Fundacji 
„Fotografia dla Przyszłości”. Konkurs 
kierowany jest do twórców odkrywa-
jących niezwykłe wymiary rzeczywi-
stości i próbujących znaleźć wizualne 
odzwierciedlenie swoich artystycznych 
wizji przez dowolną niekonwencjonalną 

i zabezpieczone przed zniszcze-
niem. Autor projektu sam może 
zdecydować o użyciu treści hasła 
promującej pracę malarską. Jeden 
uczestnik może zgłosić jedną pracę 
malarską. Mogą zostać zgłoszone 
jedynie te prace malarskie, które 
nie zostały uprzednio zgłoszone do 
innego konkursu. Każdy z uczest-
ników konkursu dostarczy pracę 
malarską wyłącznie drogą poczto-
wą na adres siedziby Organizatora: 
Fundacja Podkarpacka Akademia 
Rozwoju, ul. Traugutta 13, 37-100 
Łańcut z dopiskiem: „Konkurs ma-
larski – Podkarpacie dla Europy”  
w nieprzekraczalnym terminie do 
16 sierpnia 2011 r. (decyduje data 
stempla pocztowego). Regulamin 
konkursu dostępny w siedzibie Or-
ganizatora konkursu oraz na jego 
stronie internetowej www.fpar.pl

KONKURS FOTOGRAFICZNy „FOTO ODLOT”
interpretację tematu „odlot”. Temat jest 
dowolny, preferujący jednak nowator-
stwo, pomysłowość, oderwanie od utar-
tych schematów, norm 
i wzorców. Konkurs jest dostępny dla 
wszystkich fotografujących. Można 
przesyłać do 4 prac wykonanych w do-
wolnej technice na adres WDK, ul. 
Okrzei 735-959 Rzeszów do 20 sierpnia 
2011 r. Regulamin do pobrania na http://
www.wdk.podkarpackie.pl/ Szczegóło-
wych informacji udziela Adam Kus, tel. 
17 853 52 57, w. 29, e-mail: wdk2@pod-
karpackie.pl  





GALERIA JEDNEGO ZDJĘCIA
Ján Zahornacký


