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CROSCENA LAUREATEM HONOROWEJ NAGRODY LITERACKIEJ „ZŁOTE PIÓRO” 2010 PRZYZNANEJ PRZEZ ODDZIAŁ 
ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH W RZESZOWIE ZA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PROMOCJI KULTURY I LITERATURY.

Na okładce: akwarela Anny Muni, str. 2 – 1. Konkurs mówienia wierszy Żaczek Przedszkolaczek 
na scenie  2. Amerykańska gitarzystka Jennifer Batten na scenie RCKP, 3. Za kurtyną… gra ze-
spół Monkey Junk z Kanady, 4. Robert Sikora, autor wystawy fotografii Roztocze – pejzaż sub-
telny i Dorota Cząstka, dyr. RCKP podczas wernisażu, 5. Wernisaż wystawy Dla Was  Martina 
Kutneho ze Słowacji  fot. P. Fiejdasz, P. Matelowski, W. Turek

ZESPÓŁ REDAKCYJNY CROSCENY LAUREATEM NAGRODY PREZYDENTA MIASTA KROSNA PIOTRA PRZYTOCKIEGO ZA 
WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE KULTURY W 2012 ROKU.

ADAM ZIEMIANIN 

Piwonie z Ogrodowej

Na Ogrodowej kiedyś
świat się zaczął
Wtedy nikt nie wiedział
jakie będzie lato

Pamiętam pierwszą burzę
to było na balkonie
I rzuciłem ci do stóp
piwonie z Ogrodowej

Zapłonęły od piwonii
piersi twe szalone
Musiałaś je wypuścić
bo były niespokojne

Całowałem w gorączce
piwoniowe płatki
I odkrywałem zawiłe
piwonii zagadki

Dziś idę ogrodową
i piwonii tyle
Lecz gdzie tamte piwonie
co kwitły przez chwilę



W numerze:

3. Witryna RCKP
 Wystawy
 Przedszkolaki mówią wiersze
 Koncert „Ave Maria”
 Polecamy

7. Rozmaitości
 Podkarpacka Edukacja Kulturowa
 Krośnieńska Noc Muzeów
  Anna Bryła
 Ksiądz Dariusz Wilk Przełożonym…
  Wacław Turek
 Poezja Jana Belcika
  Marek Petrykowski
 Horror – realizacja pracy dyplomowej

12. Kolekcjonerstwo
 Krośnieńskie pochody trzeciomajowe
  Zbigniew Więcek

14. Poezja

20. Z kart wspomnień
 Lenik Wojciech – drukarz krośnieński

21. Przeczytane

22. Podium

26. BWA
 Łemkowie
  Marek Burdzy

 CDS
 Roszkowski – pasja szkła
  Karolina Połomska
 Zbigniew Święciński – pejzaże
  Stanisław Tabisz

27. Muzeum Podkarpackie
 Wielki Album Krośnieński
  Tomasz Pisarek

28. Piwnica PodCieniami
 Krośnieńskie spotkania z podróżnikami
  Dorota Piwka

29.  KPB
 Okno otwarte na świat
  Beata Szarek

31.  Konkursy

POLSKO - NIEMIECKI 
ROK JUBILEUSZOWY 
2016

W tym roku mija 25. rocznica pod-
pisania polsko-niemieckiego trak-
tatu o dobrym sąsiedztwie i przyja-
znej współpracy. Inicjatywy zwią-
zane z rokiem jubileuszowym mają 
podkreślić bliskie więzi, jakie wy-
kształciły się w stosunkach polsko-
-niemieckich na przestrzeni minio-
nych 25 lat. Na pierwszym planie 
znajdują się projekty o charakterze 
partycypacyjnym. Zaplanowane są 
również wydarzenia, które wska-
żą na związki między instytucjami 
i ścisłe powiązania między sceną 
kulturalną w Polsce i w Niemczech.
25 lat dobrego sąsiedztwa pomię-
dzy Polską i Niemcami to fakt, któ-
ry istnieje nie tylko na papierze, ale 
to także rzeczywistość dotycząca 
ludzi po obu stronach Odry. Impre-
zy o charakterze ogólnopolskim od-
bywać się będą głównie w dużych 
miastach – Warszawie, Krakowie, 
Gdańsku, Wrocławiu. Do wspólne-
go świętowania zapraszają Goethe-
-Institut oraz Ambasada Niemiec. 
Pełny program wydarzeń jest do-
stępny na: www.goethe.de/swietu-
jemy.
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16 - 30 maja

Czasem nasycone i działające intensyw-
nością, czy kontrastem. Innym razem 
delikatne i „mówiące” subtelnymi półto-
nami. A czasem po prostu czarne i białe, 
ograniczone do najprostszego, choć tak 
mocnego zestawienia. Ale 
zawsze są wyrazem emo-
cji, uczuć i wrażliwości. 
Mówią czasem głośno albo 
bardzo delikatnie i subtel-
nie, charakteryzując sposób 
patrzenia autorów, którzy 
w tym przypadku są młody-
mi, wrażliwymi i pełnymi 
emocji i indywidualności 
osobami. Kolory, ich wy-
bór, sposób intensywności, 
zestawienia, to ich emocje, 
temperament, wrażliwość 
na świat - sposób patrze-
nia i przedstawiania tego 
co wokół nas. Wystawa 
jest nie tylko prezentacją 
wybranych prac fotogra-
ficznych uczniów Techni-
kum Organizacji Reklamy 
z Michalickiego Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
z Miejsca Piastowego. Jest 
również zaproszeniem au-
torów do konfrontacji z ich 
wewnętrznym światem oraz 
obrazem możliwości jakie 
daje szkoła poczynając od 
profesjonalnie wyposażonej 
pracowni fotograficzno-me-

dialnej, a skończywszy na najnowszej 
generacji sprzęcie do wydruków wiel-
koformatowych (wszystkie prace zostały 
wydrukowane w pracowni druku cyfro-
wego).
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Łukasz Jaracz, rocznik 88. Absolwent 
Państwowego Pomaturalnego Studium 
Kształcenia Animatorów Kultury i Bi-
bliotekarzy w Krośnie. Mieszka i pracuje 
w Krośnie, od święta poza nim. Od po-
nad 6 lat współpracuje z KrosnoCity.pl 
- krośnieńskim portalem informacyjnym, 
dla którego przygotowuje fotoreportaże 
z miejskich wydarzeń. W wolnym cza-
sie fotografuje detal oraz architekturę. 
W niedalekiej przyszłości planuje zająć 
się również fotografią reklamową, żyw-
ności oraz analogową.

1 czerwca – 15 lipca
detal, forma, minimalizm 
wystawa fotografii 
Łukasza Jaracza
wernisaż 1 czerwca, 18.00

3 maja w kościele oo. Franciszkanów 
w Krośnie już po raz szesnasty odbył się 
koncert „Ave Maria”. W tym roku miał 
szczególny wymiar z uwagi na przypa-
dającą 1050 rocznicę chrztu Polski, co 
zaakcentowano uroczystym wykona-

niem hymnu „Gaude Mater Polonia”. Do 
udziału w tym wydarzeniu zaproszony 
został Chór Mieszany „Jutrzenka”z para-
fii św. Józefa w Lubomierzu wraz z ka-
pelą „Mali Muzykanci”. Goście w pięk-
nych strojach regionalnych zaprezento-

KONCERT „AvE MARIA”
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Dwa dni, od 9 do 10 maja, trwały zmaga-
nia przedszkolaków ze słowem mówio-
nym.
W konkursie mówienia wierszy pod na-
zwą Żaczek Przedszkolaczek na scenie 
Regionalnego Centrum Kultur Pograni-
cza w Krośnie wystąpiło blisko 200 dzie-
ci z kilkudziesięciu przedszkoli miejskich 
i samorządowych z Krosna i powiatu 
krośnieńskiego. Celem konkursu orga-
nizowanego od dwunastu lat jest rozbu-
dzanie zainteresowań literaturą u dzieci 
w wieku przedszkolnym. Jury konkursu 
w składzie: Kamila Ziemiańska – Sta-
niek, Alicja Chrzanowska – Truś, Paweł 
Fiejdasz przyznało kilkadziesiąt nagród 
i wyróżnień najmłodszym „mistrzom” 
słowa. Pełna lista nagrodzonych i wyróż-
nionych na stronie www.rckp.krosno.pl

Przedszkolaki mówią wiersze
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Książka za złotówkę
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza 
w Krośnie zaprasza do udziału w kierma-
szach książki, które odbywają się w art-
Kinie przy ulicy Bieszczadzkiej 1 w każ-
dy czwartek od godz. 17.00 przed sean-
sem w DKF „16 mm” oraz we wtorki 
przed Filmowym Klubem Seniora, także 
od godz.17.00. Polecamy beletrystykę  
dla dorosłych i młodzieży oraz poezję. 

Kiermasze organizowane będą do końca 
czerwca br.

1 czerwca, 9.00 i 10.30
„Dziadek do orzechów”
Widowisko baletowe na podstawie baśni 
H. Ch. Andersena w wykonaniu grup ba-
letowych RCKP. Swoją premierę wido-
wiskowo miało w ramach tegorocznych 
Krośnieńskich Dni Tańca. Zespół baleto-

wali pieśni maryjne w gwarze góralskiej. 
Dyrygowała Dorota Wcisło. „Echo” pod 
dyrekcją Marioli Rybczak specjalnie na 
ten koncert przygotowało nowe utwory: 
„Matko o twarzy jak polska ziemia czar-
nej” w opracowaniu Moniki Brewczak 
oraz „Ave Maria” Petera Wolfa. W obu 
utworach chórowi akompaniował na or-

ganach Maciej Zaforemski. Na koniec 
w gościnnej świątyni franciszkańskiej 
zabrzmiało „Alleluja” Leonarda Cohena 
w wykonaniu „Echa”, solistek (Marii Sy-
rek i Teresy Szmyd) oraz zaproszonych 
gości. Koncert prowadziła Aleksandra 
Dućka. 

MR

fot. P. Fiejdasz
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wy, liczący aktualnie 5 grup, w tym po-
nad 90 tancerek (od 5 – 19 lat), istnieje od 
2011 roku. Instruktorem i choreografem 
jest Monika Waga. Na bazie tańca kla-
sycznego przygotowywane są choreogra-
fie do widowiska baletowego, w którym 
udział biorą wszystkie grupy. Muzyka 
Piotr Czajkowski, kostiumy: Monika 
Waga i Stanisława Haręzga, scenografia 
Nina Rostkowska

3 czerwca 
Nocny Maraton Filmowy
19.25 – Sąsiedzi 2, komedia prod. USA
21.05 – Nice Guys. Równi goście, kome-
dia kryminalna prod. USA
23.10 – 7 rzeczy, których nie wiecie o fa-
cetach, komedia prod. Polska

3 - 5 czerwca
DNI KROSNA - MIASTA SZKŁA
3 czerwca (piątek)
13.00 - Szklana pułapka - Młodzieżowa 
Rada Miasta Krosna 

Gra miejska dla młodzieży/ Rynek 
16.00 - Krośnieński Konkurs Piosenki 
Dziecięcej
Konkurs Piosenki dla najmłodszych, de-
biutujących wykonawców oraz prezenta-
cja działań artystycznych wychowanków 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego
Świetlica Środowiskowa w Ogródku Jor-
danowskim, ul. Grodzka 20
17.00 -Uroczysta msza w intencji miasta 
i mieszkańców 
Oprawa artystyczna - Chór młodzieżowy 
I LO im. M. Kopernika w Krośnie 
Kościół oo. Franciszkanów, ul. Francisz-
kańska 5
18.30 - Jubileusz 10-lecia Kabaretu 
SSOK /RCKP, ul. Kolejowa 1 
19.25 - Nocny maraton filmowy „Spró-
buj się nie zaśmiać”
„Sąsiedzi 2”, „Nice Guys. Równi go-
ście”, „7 rzeczy, których nie wiecie o fa-
cetach”
artKino, ul. Bieszczadzka 1

4 czerwca (sobota)
10.00 - Uroczysta sesja Rady Miasta 
Krosna połączona z wręczeniem nagród 
Prezydenta Miasta Krosna w dziedzinie 
kultury oraz „Za zasługi dla Krosna”
Sala narad Urzędu Miasta, ul. Staszica 2
9.00 - 16.00 -Międzynarodowy Festiwal 
Gier Umysłowych Krosno 2016 
Krośnieński Klub Szachowy Urania 
Gimnazjum nr 4, ul. Kisielewskiego 18
10.00 - I Festiwal Bezzałogowych Stat-
ków Powietrznych 
PWSZ Krosno i Aeroklub Podkarpacki
Lotnisko, ul. Żwirki i Wigury 18
10.00 - Filmowy piknik dla dzieci w art-
Kinie 
Czytanie przy ekranie „Proszę słonia”, 
„Parauszek”, „Angry Birds” (film 2D 
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i 3D), „Były sobie człowieki”, konkur-
sy, zabawy, atrakcje / artKino, ul. Biesz-
czadzka 1 
10.00 - Krośnieńskie zawody rowerowe 
dla dzieci i młodzieży 
Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów
Start - ul. Lotników. Wręczenie nagród 
zwycięzcom zawodów około 12.15 – Lot-
nisko scena
14.00 - Gala Jubileuszowa „Rodzina 
zastępcza z Wielkim Sercem” z okazji 
10-lecia powstania Podkarpackiego Sto-
warzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego 
„Wielkie Serce”
RCKP, ul. Kolejowa 1 
Scena Główna Rynek 
16.30 - Kabaret Entuzjaści - Krośnieński 
Uniwersytet Trzeciego Wieku
17.00 - Wręczenie nagród - Krośnieński 
Mistrz Ortografii
17.30 - Studio Piosenki Swing
18.30 - Wręczenie nagród - Szklana Pu-
łapka. Belgijka na Rynku 
19.00 - Jazzavu
20.30 - DAAB 

5 czerwca (niedziela)
9.00 - 13.00 KrosnoGra - przystanki gry 
w obrębie Starego Miasta
Rynek, Dziedziniec PWSZ, ul. Kazimie-
rza Wielkiego 8
10.00 -13.30, 15.00 - 17.30 Spotkanie 
z krośnieńskimi organizacjami pozarzą-
dowymi 
Rynek, Dziedziniec PWSZ, ul. K. Wielkie-
go 8
15.00 - 17.30 Dzień Otwarty - Grawita-
cyjne Sporty Rowerowe
Pokazy wolnego stylu w jeździe ro-
werem, próba sił dla maluchów, pokaz 
sprzętu rowerowego/ Park Rowerowy, ul. 
Okrzei, wjazd za ogródkami działkowymi 
15.00 - Jarmark Franciszkański 

Plac przy ul. Franciszkańskiej 
15.00 - Przejście Mażoretek i Miejskiej 
Górniczej Orkiestry Dętej na plac Kon-
stytucji 3 Maja
wręczenie nagród w I Ogólnopolskim 
Przeglądzie Amatorskich Zespołów Ma-
żoretek „Majorki” /Start: parking przy 
RCKP ul. Kolejowa 1
Scena główna, Rynek
10.30 - Grupa wokalna Hufiec Krosno
11.00 - Pokaz taneczny „Zumba Power 
Dance Studio”
11.30 - Krośnieński Uniwersytet Trzecie-
go Wieku - Program dla dzieci
12.00 - Prezentacja taneczna - Aktywny 
Klub Emerytów i Rencistów Dzielnicy 
Polanka
12.30 - Pokaz sztuk walki - Karate Ky-
okushin
13.30 - Wręczenie nagród zwycięzcom 
KrosnoGry
18.00 - Glass Kids
19.00 - The Friends
20.00 - MELA KOTELUK

19 czerwca, 19.00
19 czerwca, 19.00
Letnie Koncerty Organowe
Adam Klarecki – organy
Karol Lipiński - skrzypce
Koncert inauguracyjny w wykonaniu An-
drzeja Chorosińskiego - organy i Michała 
Chorosińskiego – recytacja, z udziałem 
młodych talentów - Weronika Podkul– 
skrzypce i Michał Dziki – organy odbył 
się 22 maja br. 
Bazylika Mniejsza

opr. ab
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Pierwsza Noc Muzeów miała miejsce 
w styczniu 1997 w Berlinie. Cieszyła 
się ogromnym powodzeniem. W ślady 
Berlina poszły inne europejskie miasta. 
Obecnie organizuje ją ponad 120 miast 
Europy. Noc Muzeów to impreza kultu-
ralna, polegająca na otwarciu muzeów, 
galerii i instytucji kultury, w wybranym 
dniu, w godzinach nocnych i co naj-
ważniejsze umożliwienie zwiedzania 
za symboliczną złotówkę lub za darmo. 
Organizatorzy, prócz zwiedzania stałych 

KROŚNIEŃSKA NOC MUZEÓW

i czasowych ekspozycji przygotowują 
także specjalne atrakcje m.in. zwiedza-
nie obiektów zazwyczaj niedostępnych, 
koncerty, warsztaty, kiermasze. 
W Polsce pierwszą Noc Muzeów zorga-
nizowano w 2003 roku w poznańskim 
Muzeum Narodowym. Krosno włączyło 
się do realizacji Nocy Muzeów dziesięć 
lat temu z inicjatywy Muzeum Rzemio-
sła. Dzisiaj realizują ją wszystkie kroś-
nieńskie instytucje kulturalne, otwie-
rając swoje podwoje od popołudnia do 

Ruszył Projekt Podkarpacka Edukacja 
Kulturowa. Tylko w czerwcu będzie 
można skorzystać z bezpłatnych warszta-
tów prowadzonych przez specjalistów:
- metoda dramy integracji grup (Aleksan-
dra Chowasz), 
- podstawy logiki projektów (Renata Ste-
faniak),  
- media społecznościowe w komunikacji 
z odbiorcami edukacji kulturowej i ani-
macji (Michał Pałasz). 
Każdy uczestnik zajęć nie tylko nauczy 
się czegoś nowego, ale także może stać 
się pomysłodawcą nowego projektu 
i zdobyć na nie środki. Zgłoszenia do 29 
maja 2016 roku. 
17 czerwca organizatorzy zapraszają na 
Wojewódzką Giełdę Projektów. Szcze-
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góły wkrótce. Jednym z narzędzi diagno-
zy środowiska zajmującego się edukacją 
kulturową na Podkarpaciu jest ankieta 
internetowa. Organizatorzy zachęcają do 
jej wypełnienia: http://podkarpackie-pek.
ankietka.pl
Projekt Podkarpacka Edukacja Kultural-
na jest prowadzony i dofinansowywany 
przez Narodowe Centrum Kultury w ra-
mach programu Bardzo Młoda Kultura 
w latach 2016-2018. Operatorem na wo-
jewództwo podkarpackie jest Centrum 
Kulturalne w Przemyślu. Regionalne 
Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie 
będzie jednym z partnerów realizujących 
ten projekt. Więcej informacji na stro-
nach: www.pek-ck.pl; www.ck.przemysl.
pl; www.facebook.com/pek.bmk 
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Ksiądz Dariusz Wilk Przełożonym Generalnym Michalitów

późnych godzin nocnych. Tak też było 
14 maja tego roku. Mieszkańcy Kros-
na, a także turyści i kuracjusze z oko-
licznych uzdrowisk, nie zrażeni fatalną 
pogodą mogli odwiedzić Muzeum Rze-
miosła, Muzeum Podkarpackie, Centrum 
Dziedzictwa Szkła, Muzeum Misyjne 
Sióstr Klawerianek, (zgromadziło około 
1000 eksponatów, obrazujących życie 
i kulturę narodów żyjących na czterech 
kontynentach) oraz Muzeum Przemysłu 

Naftowego w Bóbrce i Muzeum Marii 
Konopnickiej w Żarnowcu. Regionalne 
Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie 
zaproponowało w tym roku zwiedzanie 
dwóch wystaw fotograficznych, pracow-
ni kostiumu historycznego oraz kiermasz 
książek za złotówkę. Dzień wcześniej 
(13 maja) Krośnieńska Biblioteka Pub-
liczna zorganizowała NOC (z krasnolud-
kami) w bibliotece!

Anna Bryla

Ksiądz Dariusz Wilk był członkiem Klu-
bu Literackiego Regionalnego Centrum 
Kultur Pogranicza w Krośnie. Jego wier-
sze zamieszczane były w almanachach 
poetyckich. Swoje fotografie wielokrot-
nie prezentował na wystawach indywidu-
alnych oraz zbiorowych krośnieńskiego 
Fotoklubu. Jest członkiem krośnieńskie-
go oddziału Polskiego Towarzystwa Nu-
mizmatycznego.
XXI Kapituła Generalna Michalitów, ob-
radująca w domu generalnym w Markach 

koło Warszawy, w kwietniu br. dokonała 
wyboru nowego Przełożonego General-
nego. Został nim ks. Dariusz Wilk, uro-
dzony w 1967 roku. Pochodzi z parafii 
p.w. Wszystkich Świętych we Wrocan-
ce koło Krosna. Po ukończeniu szkoły 
podstawowej w rodzinnej miejscowości, 
wstąpił do Niższego Seminarium Du-
chownego w Miejscu Piastowym. Po ma-
turze wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia 
św. Michała Archanioła. W roku 1988 
rozpoczął studia filozoficzno -teologicz-
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Poezja Jana Belcika w Mielcu

ne w Instytucie Teologicznym Księży 
Misjonarzy w Krakowie. W 1994 roku 
przyjął święcenia kapłańskie. Pracował 
jako wychowawca w Niższym Semina-
rium w Miejscu Piastowym, był dusz-
pasterzem w Niemczech i wychowawcą 
w Domu Dziecka w Prałkowcach. Od 
2001 r. pełnił obowiązki dyrektora Ka-
tolickiego Gimnazjum i Liceum w Kroś-
nie. Był ekspertem z Listy Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. Prowadził audycje 
w archidiecezjalnym radio „Fara”. Od 
kilku lat z jego inicjatywy w Krośnie or-
ganizowany jest Orszak Trzech Króli.

tekst i fot. Wacław Turek
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„Zamyślił się Bóg
przemówię przez piękno…”
Wystawa fotografii ks. Dariusza Wilka w 2006 r. 
w KDK
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7 maja br. w Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej mieleccy miłośnicy poezji mieli 
okazję spotkać się z krośnieńskim poetą 
Janem Becikiem, członkiem Klubu Li-
terackiego RCKP. Gościa przedstawił 
Zbigniew Michalski – prezes Grupy Li-
terackiej „Słowo”, zapoznając zebranych 
z jego bogatym dorobkiem literackim, 
zawartym w kilku znaczących zbiorach 
wierszy. Wybrane teksty, w recytacji 
Barbary Augustyn i Stefana Żarowa zy-
skały uznanie słuchaczy. Spotkanie było 
również okazją do zaprezentowania no-

wych utworów w autorskiej interpretacji 
Belcika. Wiersze inspirowane pobytem 
w Izraelu i Białorusi, wzbogacone o „dia-
log literacki”, nie stanowią tylko „kroniki 
z podróży”. Osadzone w biblijnych i kre-
sowych historiach dokumentują kontem-
placyjne przeżycia autora, jakie można 
odnaleźć w „przestrzeni słów”, która 
wkrótce zostanie zamknięta w przygoto-
wywanym przez poetę kolejnym tomiku. 
Na wernisażu wystąpił zespół muzyczny 
„Cantica Romanza”.

Marek Petrykowski

Do 30 maja 2016 roku w Domu Fotogra-
fii w Krośnie przy ul. Mickiewicza 31 
oglądać można wystawę Damiana Paw-
lusia. Autor jest słuchaczem II roku fo-
tografii w Państwowym Pomaturalnym 
Studium Kształcenia Animatorów Kultu-
ry i Bibliotekarzy w Krośnie. Przygodę 
z fotografią zaczął w 2009 roku, kiedy 
dostał od rodziców aparat kompaktowy. 
Fotografuje krajobraz i życie ludzi. Dru-

„Horror” – realizacja pracy dyplomowej
gą jego pasją jest fantastyka, a w szcze-
gólności jej mroczny podgatunek. Dla-
tego też stał się on tematem praktycznej 
realizacji pracy dyplomowej. Inspiracje 
do zdjęć czerpał z filmów, jak i książek 
autorów takich jak Steven King czy H.P 
Lovecraft oraz gatunku muzycznego 
zwanego „Horrorcorem”. Prace autora to 
głownie fotomontaże oparte na fotogra-
fiach i klasyczne stylizowane zdjęcia.

fot. Ł. G
rudysz
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Józef Mól – pracownik Krośnieńskie-
go Sądu. Urodził się 5 vII 1906 roku 
w Limanowej. Ukończył gimnazjum im. 
Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu. 
Maturę zdał w 1926 r. Egzamin urzędni-
ka II kategorii złożył w 1928 r. Pracował 
w Radomyślu Wielkim, Dębicy, Tarno-
wie i Bochni. Do Krosna skierowanie 
otrzymał w 1933 r. i tu zamieszkał wraz 

Krośnieńskie pochody trzeciomajowe

z małżonką Danutą. W 1939 r. jako oficer 
rezerwy dostał się do niewoli niemieckiej 
- Oflag Woldenberg. Po powrocie zgłosił 
się do służby sądowej 26 II 1945 roku. 
Pełnił funkcję kierownika Ksiąg Grunto-
wych.

Zbigniew Więcek
zdjęcia ze zbiorów autora  

i Małgorzaty Busz - Perkins

3 maja 1936 r. – Pochód w rejonie „bramy węgierskiej”
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3 maja 1939 r. Pochód członków krośnieńskiego gniazda „Sokoła” prowadzi Józef Mól

3 maja 1946 r. W pochodzie harcerki 25 drużyny ZHP z Miejsca Piastowego
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***
Gdy przyjeżdżam do Krosna, 
Łukasiewiczowi się kłaniam

Jan Zych

Nie przyjeżdżaj do Krosna.

Jakiś szaleniec kazał wypalić trawę 
i ziemię pod jego stopami,
wokół zgliszcza i kamienie.
Bukszpanowy płaszcz, bukszpanowe 
buty i mosiężna lampa przypominają
Lwów, Mirandolę - Pika, Szczepanika
i hrabiów z twej spółki (och! Karol K.,
och, Tytus T.).
Stoi więc teraz Ignacy 
na martwej planecie. 
Na karpackiej Grenlandii.

Plastry kaczeńców 
jak kosze pomarańczy w słońcu
jeszcze świecą nad Kombornią.
Jeszcze płoną pamięcią o tobie
Zielone skrzypce każdego lata. 

Jeszcze nie wszyscy przyjaciele Twoi 
pomarli, wzdychają: och, Janie, 
Janie korczyński, krośnieński, 
meksykański, krakowski. Nasz Janie.

Jednak przyjedź - ale z zamkniętymi 
oczami – abyś
znów nie umierał, na marne; 
Cierpiałeś na memento 
mori – to choroba nieuleczalna - 
a zmiotło cię na exegi monumentum .

Lepiej przyjedź zimą. Uduszone
śniegiem kamienne, miasto oddycha wtedy
rześkim mrozem.
(Wiersz pochodzi z tomu „Nocny deszcz”, 
który ma się wkrótce ukazać) 

RYSZARD STACHURSKI

Droga
Synowi Łukaszowi

Wkroczyłeś w dorosłe życie
nie jest usłane różami
kolce ranić będą
twoje stopy
ból może być
nie do zniesienia
stawiaj mężnie czoła
bierz życie za rogi
jak Ursus byka
z Quo vadis
łamiąc kark
bo nie masz
innej dogi

WIKTOR GROMADZKI

Wieczór

Chodź tu i usiądź przy stole
Rozmawiaj ze mną do trzeciej nad 
ranem i powiedz na końcu 
Powiedz tak czule żeby nie płakać

Chodź tu i zamknij mnie w bezkresie
Nie odwracaj wzroku i niech ta twoja 
chuda twarz znowu
Przybierze ten niecodzienny wygląd

Słuchaj mnie słuchaj jak nikt
I zasyp mnie tajemnicami 
Opowiedz

Wyszeptaj 
Wyszeptaj dobranoc



KONCERT PSM PRO MUSICA 
Z OKAZJI DNIA MATKI
fot. W. Turek



fot. P. Matelowski





fot. P. Fiejdasz
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BRONISŁAWA BETLEJ

Gałązka bzu

Bzy się kładą
na mój stół
kusząco i niedbale –
kiście zwisają
kwiatów nie zliczę
w miniaturkach kielichów
słodycz –
odkładam pióro
wypijam zachwyt
do dna…

TERESA PARYNA

Kartka z dzieciństwa

Nie mam dla ciebie wielkich
słów!
mam za to małe sentymenty
co cichutko śpią
za pagórkiem lat
w słodkim zapachu czeremchy…

Podchodzę z różnych stron
staję na palcach
wypatruję świata co odszedł
choć nigdzie się nie śpieszył –
może coś jeszcze ocalić się da
schować na jutro
na smutną jesień…

Bywa, że wraca szczęśliwa karta.
Zwija się złotą spiralą snów:
- matczyny warkocz
- ojcowa czapka
- organki brata
- ciotki Józefki zęby dwa…

ZDZISŁAW PĘKALSKI

* * *

Na powitanie otworzę
wrota ramion i usiądziemy
pod uptaszoną jabłonią.
W kieliszku rozmowy
pogubimy słowa.
Odnajdziemy czas
całkiem inny
niż w zegarze.
Przy rozstaniu
w oba policzki
ucałujemy
puentę dnia.

JANINA ATAMAN

do zakochanego w miłości

Franciszku z Asyżu
szańcu boży
w aureoli ptaków
nad głową

najbardziej ludzki
ze Świętych
ty piegowatą biedronkę
nazwałeś siostrą
a bratem
przydrożny chwast
to ty obłaskawiłeś wilka
i uczyniłeś zeń
baranka

spraw
żeby człowiek
co nie dorasta
do twych bosych pięt
i nie umie czynić dobra

niech przynajmniej
nie czyni zła

 opr. W
. Turek
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Urodził się 17 kwietnia 1851 r. w Kroś-
cienku Niżnym. Uczył się w szkole try-
wialnej w Krośnie w latach 1859 – 1862, 
a następnie przez rok w gimnazjum jasiel-
skim. Naukę zawodu drukarza rozpoczął 
u Jana Pelara w Rzeszowie, a w trzy lata 
później został wyzwolony na Towarzysza 
Sztuki Drukarskiej. W latach 1873 – 1888 
pracował kolejno w drukarniach war-
szawskich (Józefa Ungera, Aleksandra 
Pajewskiego) i krakowskich (Wincente-
go A. Korneckiego, Władysława Anczy-
ca). W 1888 roku powrócił do Krosna, 
a w rok później uruchomił własną drukar-
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LENIK WOJCIECH – DRUKARZ KROŚNIEŃSKI

nię. Do 1893 r. wydrukował 20 książek 
i broszur oraz 2 czasopisma. Wydawał 
też druki urzędowe, handlowe, kościelne, 
afisze, bilety wizytowe i firmowe. Treść 
wydawnictw odpowiadała potrzebom 
regionu krośnieńskiego. Były to dzieła 
o treści religijnej i druki użytkowe. Waż-
ne miejsce zajmowały wydawnictwa to-
warzystw, instytucji, sprawozdania szkol-
ne i książki naukowe. Z drukarni Lenika 
wychodziły regionalne przewodniki tury-
styczne m.in. „Przewodnik turystyczny 
po Krośnie i okolicy” J. Krukierka, „Po-
czątki i wspomnienia” z sanockiej ziemi” 

J. Trzecieskiego, „Dzwony 
w Krośnie” J. A. Łukaszkie-
wicza oraz regionalne cza-
sopisma („Powściągliwość 
i Praca” w l. 1888 – 1900). 
Wydawnictwa Lenika były 
sprzedawane we własnej 
księgarni. Księgarnia ta wraz 
z drukarnią odegrały ważną 
rolę w rozwoju życia kultural-
nego miasta w początkach XX 
wieku. Wojciech Lenik zmarł 
w Krośnie w 1917 roku.

Wybitni ludzie Podkarpacia 
Informator bibliograficzny

opr. Wanda Pietrzkiewicz 
wyd. WBP Krosno 1988

Na zdj. od lewej Maria z Lisow-
skich, żona drukarza Wojciecha 
Lenika z synem Stanisławem i mę-
żem (stoi). Po prawej siedzi brat 
Wojciecha – Andrzej, art. rzeź-
biarz. 
Czas powstania: 1885-1886
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Taki tytuł nosi dziesiąty już tomik wier-
szy ilustrowanych fotografią. Ulotna 
sztuka tańca została w nim uchwycona 
i zamknięta w fotograficznym kadrze 
i krótkiej poetyckiej formie. Nie jest ła-
two opowiadać o tak różnorodnej skali 
uczuć, ale sztuka słowa potrafi nazwać 
to, co nienazwane. Autorami tekstów 
i zdjęć są słuchacze Państwowego Stu-
dium Kształcenia Animatorów Kultury 
i Bibliotekarzy w Krośnie. Tomik tra-
dycyjnie już ukazał się z okazji Między-
narodowego Dnia Tańca (29 kwietnia), 
a promocja odbyła się podczas Krośnień-
skich Dni Tańca organizowanych przez 
RCKP w Krośnie od piętnastu lat. 
Wydawca: Drukarnia Hedom w Krośnie 
2016
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To kontynuacja opowieści bieszczadz-
kich goprowców, które drukiem ukazały 
się 10 lat temu jako „Wołanie z połonin”. 
Tym razem to nowe opowieści 55 ra-
towników, przypominających tragiczne 
i dramatyczne wydarzenia z gór w cią-
gu 55 lat istnienia Grupy Bieszczadzkiej 
GOPR. Swoje wspomnienia z wypraw ra-
tunkowych snują przedstawiciele starsze-
go pokolenia. Są też relacje goprowców 
młodego pokolenia. Redaktor wydania 
Edward Marszałek zadbał, żeby wśród 
tych opowieści nie zabrakło bieszczadz-
kich akcentów turystycznych i przy-
rodniczych ciekawostek. Można będzie 
przeczytać skąd wzięło się w górach 
pozdrowienie „Hules!”, dowiedzieć się, 
jak przed laty wypalano węgiel w mie-
lerzach, wspomnieć kolibę pod Obnogą, 
czy dowiedzieć się o goprowskich epizo-
dach Wojtka Belona.
Wydawnictwo Ruthenus - 2016
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Film „Czas Leśnych Kurierów” po suk-
cesie na targach filmów dokumentalnych 
w Cannes znów został doceniony w or-
ganizowanym przez Polską Izbę Komu-
nikacji Elektronicznej Ogólnopolskim 
Konkursie Programów Telewizji Lokal-
nych „To Nas Dotyczy”. Jury przyznało 
temu fabularyzowanemu dokumentowi 
Nagrodę Główną w kategorii Moja Mała 
Ojczyzna. Nagrodę i statuetkę odebrał 
Bogdan Miszczak, prezes Tv Obiektyw 
podczas gali, która odbyła się 27 kwiet-
nia w Jachrance.
Film zrealizowany we współpracy z Re-
gionalną Dyrekcją Lasów Państwowych 
w Krośnie miał swoją premierę 7 stycz-
nia tego roku i był już wielokrotnie wy-
świetlany w kinach Podkarpacia. Opo-
wiada on o losach kurierów beskidzkich, 
którzy w czasie II wojny światowej prze-

kradając się z Polski na Węgry, przeno-
sili meldunki, dokumenty i broń, a także 
przeprowadzali emisariuszy, utrzymując 
w ten sposób kontakt okupowanego kraju 
z rządem na uchodźctwie.
W filmie „zagrały” plenery sanockiego 
skansenu, okolice Jasiela i Balnicy, część 
zdjęć zrealizowano w Jaśle i w Ryma-
nowie. Wystąpili w nim zarówno profe-
sjonalni aktorzy, jak i statyści, których 
agencja wybrała spośród mieszkańców 
województwa podkarpackiego. Na ekra-
nie pojawiają się też leśnicy z terenu 
Bieszczadów i Beskidu Niskiego, przy-
pominający rolę ludzi lasu w organizacji 
działalności kurierskiej. Kolorytu akcji 
dodaje udział grupy rekonstrukcji histo-
rycznej z Sanoka. 

Edward Marszałek

Nagrodę odbiera prezes TV Obiektyw Bogdan Miszczak, fot. archiwum
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Zwycięski zestaw wykonany przez 
AFRP Przemysława Niepokoja - Hep-
nara, AFRP Tomasza Okoniewskiego 
i AFRP Wacława Turka zdobył dla Fo-
toklubu RCKP w Krośnie jedną z trzech 
głównych nagród na XIv Podkarpackich 
Konfrontacjach Fotograficznych, poko-
nując kluby i stowarzyszenia z całego 
województwa. Zaprezentowany zestaw 
nosi tytuł „Na styku kultur” i przedstawia 
życie słowackich Romów. W konkursie 
pojawiło się blisko 500 zdjęć wykona-
nych przez fotografów z 25 organizacji 
i stowarzyszeń fotograficznych.
„Fotoreportaż wykonany przez krośnień-
ski fotoklub jest wybitny, zwięźle i intere-
sująco wykonany. To jeden z najlepszych 
zestawów zaprezentowanych w tegorocz-
nych konfrontacjach” – skomentował 

Fotograficy na konfrontacjach

przewodniczący jury Janusz Wojewo-
da, znany rzeszowski artysta fotografik. 
Równorzędną główną nagrodę otrzyma-
ło także krośnieńskie koło fotograficzne 
Kuźnia Światła, wyróżniono: Koło Na-
ukowe Diafragma z WSIiZ w Rzeszowie 
kierowane przez Przemysława Niepokoja 
- Hepnara, grupę fotograficzną działająca 
przy Środowiskowym Domu Samopo-
mocy w Potoku prowadzoną przez An-
drzeja Drozda i Pracownię Fotograficz-
ną PPSKAKiB w Krośnie, prowadzoną 
przez Krzysztofa Antosza. Podkarpackie 
Konfrontacje Fotograficzne organizo-
wane przez Wojewódzki Dom Kultury 
w Rzeszowie pod patronatem Marszałka 
Województwa Podkarpackiego i Fotoklu-
bu RP to najważniejszy konkurs na foto-
graficznej mapie naszego województwa.

U
roczystość w

ręczenia nagród fot. K
. H

epnar

Tomasz Okoniewski – niedościgniony „łowca” medali
O osiągnięciach tego fotografika pisali-
śmy już wielokrotnie. Nadal przybywa 
medali i nagród jakie zdobywa w mię-
dzynarodowych konkursach i na sa-

lonach fotograficznych całego świata. 
Tylko od początku kwietnia br. zdobył 7 
złotych medali w Serbii (w jednym z sa-
lonów brało udział ponad 400 autorów 
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mku Królewskim w Warszawie podczas 
Nocy Muzeów. Zaśpiewał obok takich 
gwiazd jazzu jak Krzysztof Sadowski, 
Maria Sadowska, Olga Boczar, Bogdan 
Hołownia czy Warsaw Dixielanders, 
Dreaming Ukulele Trio. Zaproszenie 
było efektem zdobycia w roku ubiegłym 
Grand Prix Międzynarodowego Młodzie-
żowego Konkursu Jazzowego w Warsza-
wie. Ignaś pracuje na co dzień w Studiu 
Piosenki Swing pod kierunkiem Lucyny 
Durał.

Wokaliści Studia Piosenki Swing 7 maja 
br. uczestniczyli w XvI Konkursu Pio-
senki Angielskiej w Tarnobrzegu. W ka-
tegorii najmłodszych wykonawców 
tryumfowały - Julia Błaszczyk zdoby-
wając I nagrodę i Maja Stadler II nagro-
dę. III nagroda w drugiej kategorii wie-
kowej przypadła Ignacemu Błażejow-
skiemu. W grupie finalistów znaleźli się 
Rafał Stryczniewicz i Daniel Wiernasz.
14 maja br. młody wokalista Ignacy Bła-
żejowski wystąpił na Scenie Jazzu na Za-

Kolejny sukces Swingu

z 51 państw), srebrne medale 
w Chinach, w Indiach, Serbii. 
Brązowe medale zdobywał na 
salonach w Irlandii, Chorwa-
cji, Kosowie (ponad 4900 prac) 
i Turcji. Do tej puli nagród do-
szły wyróżnienia zdobyte we 
Włoszech (650 autorów), In-
diach, na Ukrainie (udział bra-
ło 412 fotografów z 45 krajów 
świata, którzy nadesłali 6363 
prace), w Serbii, w Bośni. Zdo-
był również 5 nagród w Serbii 
i I miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Fotograficznym 
„Kocham psa, bo...” - Rybnik. 
Przypominany, że jest człon-
kiem Fotoklubu RCKP.

Na zdj. Julia Błaszczyk Na zdj. Ignacy Błażejowski, fot. W.Turek
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Wyśpiewana nagroda

Łemkowski zespół „A Gdzie To Daw-
niej Stroiło” pochodzący z Krosna zdo-
był II nagrodę na Podkarpackim Festiwa-
lu Zespołów Folkowych. Na festiwalu, 
który odbył się 15 maja br. w Gminnym 
Centrum Kultury w Ulanowie, wystąpiło 
ogółem sześć zespołów. Ideą festiwalu 
jest kultywowanie folkloru i pieśni lu-
dowych Podkarpacia oraz promowanie 
polskiej muzyki opartej na tradycyjnych 
źródłach, wykorzystującej nowe opra-
cowania, a także integracja pokoleń. 
„A Gdzie To Dawniej Stroiło” gra od 
2013 roku. Inspiruje się pieśniami wy-
konywanymi kiedyś przez ludność łem-
kowską. Zespół wykonuje folk-rock łem-
kowski, a tworzą go: Sabina i Anna Ro-
mańczak (wokal), Staszek Grela (gitara), 

Bartek Bykowski (bas), Jakub Chodynie-
cki (instrumenty perkusyjne) i Przemek 
Polański (akordeon). W trakcie festiwalu 
na gitarze basowej zagrał gościnnie Artur 
Biedroń znany z zespołów Loose & Blu-
ese oraz Euro Band Blues.

21 maja br. Zespół Tańca Współczesne-
go  Strecz z RCKP w Krośnie sięgnął po 
kolejne nagrody na X Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Tańca Nowoczesnego „Tańcząc 
w jasnościach” w Tarnowskich Górach.  
Jury w składzie: Anna Budnicka, Mate-
usz Pietrzak i Łukasz Huzik przyznało III 

miejsce grupie II za choreografię „Lost” 
oraz wyróżnienie dla grupy I za choreo-
grafię „Tutaj”. Obie prezentacje zostały 
przygotowane przez instruktora i choreo-
grafa zespołu Sabinę Wójcik - Grygolec. 
ZTW Strecz obecny jest na krośnieńskiej 
scenie tanecznej od piętnastu lat.

Taneczne laury

fot. archiwum zespołu

fot. archiw
um

 zespołu
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BIuRO WySTAW ARTySTyCZNyCH

Wystawa zorganizowana w ramach XIv 
edycji Łemkowskiego Jeruzalem w za-
mierzeniu organizatorów jest „komen-
tarzem do aktualnej rzeczywistości, wy-
konanym przez twórców pochodzenia 
łemkowskiego”. Jak powiedziała kurator 
wystawy Natalia Hładyk, główną ideą 
Łemkowskiego Jeruzalem jest integracja 
artystów łemkowskich z różnych krajów, 
zajmujących się różnymi rodzajami sztu-
ki, dlatego na wystawie obok prac ma-
larskich będzie można obejrzeć również 
m.in. fotografie czy rysunki. 
„Autoportret potrójny” w pełni pokry-
wa się z aktualnym trendem odkrywa-
nia twórczości mniejszości etnicznych. 
Krośnieńska Galeria BWA zawsze była 
i jest miejscem ukazywania sztuki we 
wszelkich jej przejawach. Łemkowie 
w osobach Edwarda Dwurnika, Leona 

20 maja - 10 czerwca
„Łemkowie”

W Kolbuszowej odbył się vI Makrore-
gionalny Konkurs Pianistyczny „Wio-
senne spotkania muzyczne”. W dwudnio-
wym konkursie wzięli udział młodzi pia-
niści m.in. z  Krakowa, Rzeszowa, No-
wego Sącza, Tarnowa, Leżajska, Gorlic, 
Kolbuszowej, Nowego Targu, Mielca, 
Przeworska, Tarnobrzegu, Łącka, Trzcia-
ny, Wieliczki, Jaworzna. Sukces odniosła 
uczennica Iv klasy Prywatnej Szkoły 
Muzycznej I St. Pro Musica w Krośnie 
– Zuzanna Műnzberger – Gąbka. Jury 
pod przewodnictwem Elżbiety Hoffman 
-z Akademii Muzycznej w Krakowie - 
przyznało Zuzi II miejsce. Nauczycielką 
jest Anna Műnzberger. Zuzia jest nie tyl-

Sukces Zuzi

Danyło Mowczan Autoportret z Serafinem

ko zdolną pianistką, ale odnosi też sukce-
sy w śpiewie, recytacji i plastyce.

wt, ab

Tarasewicza, Małgorzaty Dmitruk czy 
Grzegorza Sztwiertni stanowią najlepszą 
rękojmię, że grupy etniczne wnoszą do 
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Prezentowany na wystawie zbiór to uni-
katy Czesława Roszkowskiego, wybit-
nego artysty tworzącego w szkle. Szkła 
urzekające precyzją wykonania, barwą, 
kształtem dekoru. W większości abs-
trakcyjne kompozycje, zachwycające 

szlachetnością detalu i mistrzostwem 
warsztatu, tworzą czarowne wizje, obok 
których trudno przejść obojętnie.
Czesław Roszkowski – ur. we Wrocławiu 
w 1952. Absolwent Wydziału Elektroniki 
Politechniki Wrocławskiej, doktor nauk 
technicznych w dziedzinie akustyki. 
W latach 1976-1991 był pracownikiem 
naukowym macierzystej uczelni. Od 
1989 roku wykonuje zawód artysty pla-
styka, usankcjonowany uprawnieniami 
artysty plastyka wydanymi przez Mini-
sterstwo Kultury i Sztuki. Od tego czasu 
prowadzi autorską pracownię plastyczną 
w zakresie projektowania i wykonywa-
nia witraży, szkieł architektonicznych 
i szkieł unikatowych. Współpracuje 
z przemysłem w dziedzinie technologii 
szkieł formowanych wtórnie w piecu, 
oraz projektuje dla przemysłu formy 
szklane (meble, lampy, lustra, naczynia).

Karolina Połomska

kultury narodowej tylko najlepsze pier-
wiastki swego bytu i wręcz stanowią o jej 
różnorodności i pełni.
Według Natalii Hładyk wybór prac pla-
stycznych na czternastą edycję imprezy 
jest nieprzypadkowy, ponieważ organi-
zatorzy chcą wszystkim w tym również 

samym Łemkom pokazać dorobek łem-
kowskich artystów. Chcemy pokazać, że 
Łemkowie nie zajmują się tylko śpiewem 
i tańcami, z czym powszechnie są koja-
rzeni. I temu służy ta wystawa.

Marek Burdzy

CeNTRuM DZIeDZICTWA SZKŁA

20 maja – 18 sierpnia
„Roszkowski - pasja szkła”

Czesław Roszkowski Inicjacja

30 maja – 5 czerwca
Zbigniew Święciński – pejzaże

Studiował na wydziale architektury Po-
litechniki Krakowskiej oraz na wydziale 
malarstwa ASP w Krakowie w pracowni 
prof. Juliusza Janiaka. Od wielu lat pro-

wadzi pracownię projektową w Krośnie 
oraz pracownię malarską. Dorobek ar-
tysty prezentowany był na wielu wysta-
wach indywidualnych i zbiorowych. 
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„Skrajnie spontaniczne 
podejście i żywiołowy 
temperament pozwalają 
zaliczyć malarstwo Zbi-
gniewa Święcińskiego 
do improwizowanego, 
inspirowanego podświa-
domością ekspresjoni-
zmu. W gruncie rzeczy 
jednak jest to malarstwo 
„materii”, nie pozbawio-
ne realistycznych aluzji. 
Co prawda Święciński 
sięga po różne bodźce 
umożliwiające mu znale-
zienie jakiegoś pretekstu 
do namalowania obrazu, 
ale zasadniczą siłą jego 
malarstwa jest rekonstru-
owanie subiektywnych 
przeżyć. Malarstwo to 
jest kreacją wyzwalających się emocji, 
zwłaszcza w obszarze koloru i materii. 
Z jednej strony autor dąży jakby do ra-
dosnej, niczym nie skrępowanej euforii, 
a z drugiej, do pewnego dramatyzmu 
i niesamowitości. Cenną rzeczą jest to, 
że artysta chce być prawdziwy i sponta-
niczny i chce pokazać coś wyjątkowego, 

MuZeuM PODKARPACKIe

Od połowy maja do końca lipca 2016 
r. Muzeum Podkarpackie w Krośnie 
prezentować będzie portrety krośnian 
powstałe w ramach zeszłorocznej ak-
cji Wielki Album Krośnieński, mającej 
miejsce podczas corocznej Krośnieńskiej 
Nocy Muzeów. Kochamy zdjęcia. Każdy 
z nas je wykonuje, mamy ich setki w ro-
dzinnych albumach. Pielęgnujemy je, 

Wielki Album Krośnieński

jak wspomnienia, pamiątki. Takich okru-
chów przeszłości w archiwach muzeum 
krośnieńskiego jest wiele, w każdym 
drży jeszcze czar minionej epoki i jej 
przedstawicieli. Jest w nich coś magicz-
nego, dusza. Te stare fotografie stały się 
inspiracją do stworzenia nowej kolekcji, 
fotografii współczesnych. Tak kilka lat 
temu podczas Nocy Muzeów rozpoczę-

czym mógłby zadziwić i zachwycić na-
wet tych najbardziej wybrednych i kon-
serwatywnych odbiorców sztuki i tych, 
którzy stykają się z malarstwem w spo-
sób intuicyjny, a którym potrzebne są na 
co dzień optymizm i niezwykłość. (...)” 

Stanisław Tabisz
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MuZeuM RZeMIOSŁA - Piwnica PodCieniami

Marcin Obałek „Transtrabant - Traban-
tami i Maluchem przez Australię”. 
Podczas majowego spotkania podróż-
nik podzielił się wrażeniami z udziału 
w australijskim etapie międzynarodo-
wej wyprawy na antypody. Grupa skła-

dająca się z dziewięciu osób z Czech, 
Słowacji i Polski, zasiadła za sterami 
żółtych pojazdów z minionych dekad: 
dwóch trabantów, fiata 126p i dwóch 
motocykli. Swoją ekspedycję rozpoczęli 
w Perth, a zakończyli w Darwin. W cią-

Krośnieńskie spotkania z podróżnikami

ła się akcja Wielki Albumu Krośnieński. 
Głównym celem było sfotografowanie 
współczesnych krośnian, którzy w tą 
wyjątkową majową noc zechcieli odwie-
dzić Pałac Biskupi. To ciekawe przed-
sięwzięcie było i jest organizowane przy 
współpracy z pedagogami i słuchaczami 
Państwowego Pomaturalnego Studium 
Kształcenia Animatorów Kultury i Bi-
bliotekarzy w Krośnie. Stworzono dwa 
studia fotograficzne – atelier, w którym 
wykorzystano aparat wielkoformatowy 
Globika na błony cięte, w którym po-
wstawały fotografie tradycyjne oraz stu-

dio cyfrowe. Osoby biorące udział w ak-
cji zyskiwały pamiątkę po krośnieńskiej 
Nocy Muzeów w postaci portretu wi-
zytowego z oryginalną, specjalnie na tą 
okazję zaprojektowaną ozdobną tekturką 
lub ramką. Muzeum natomiast zyskało 
fenomenalny zbiór fotografii, niezwy-
kłą dokumentację prezentującą miesz-
kańców Krosna z początku XXI wieku. 
Tym razem, przed oglądającymi zdjęcia 
krośnian powstałe podczas zeszłorocznej 
Nocy Muzeów.

Tomasz Pisarek

fot. W
.Turek
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KROŚNIeńSKA BIBlIOTeKA PuBlICZNA

Zofia Grzyb - krośnianka, z zawodu 
ekonomista (obecnie na emeryturze). 
Swoją przygodę z malarstwem rozpo-
częła w 2013 r. uczestnicząc w zaję-
ciach z malarstwa w Łańcuckim Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku, gdzie pod 
kierunkiem artystki plastyka Barbary 

11 maja – 4 czerwca
Okno otwarte na świat

Marii Skałbani doskonali warsztat i po-
znaje historię sztuki. Maluje pejzaże 
inspirowane obrazami impresjonistów, 
martwe natury, portrety, konie. Swo-
je obrazy prezentowała na wystawach 
zbiorowych, ukazujących dorobek gru-
py malarskiej UTW i wystawach pople-

gu kilku miesięcy pokonali ponad 6 ty-
sięcy km bezdroży, od wybrzeży Ocea-
nu Indyjskiego po Ocean Spokojny. Była 
to kontynuacja większego projektu „Tra-
bantami na koniec świata” czeskiego 
„łowcy przygód” i dziennikarza - Dana 
Pribána, w ramach którego flota cze-
skich trabantów zdobyła Afrykę, Azję 
Środkową i Amerykę Południową. 
Marcin Obałek - wprawiony podróż-
nik. Realizuje projekty edukacyjne 
Akademii Podróżowania oraz Podlaski 

Festiwal Kultur i Podróży ToTuToTam, 
za co został wyróżniony przez „Gazetę 
Wyborczą” w plebiscycie „Przystanek 
Młodzi”. Do tej pory dał się poznać jako 
współautor takich projektów jak: „Trak-
toriada”, podczas którego ciągnikiem 
Ursus przemierzał Amerykę Południo-
wą, „Z Kopyta - konno dookoła świata” 
czy „Polskiej Ekspedycji Amazońskiej” 
- wyprawy archeologicznej. 

Dorota Piwka
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„Szklana pułapka” to gra miejska przy-
pominająca podchody, w trakcie której 
uczestnicy – uczniowie krośnieńskich 
szkół ponadgimnazjalnych lub krośnia-
nie uczący się w takich szkołach poza 
Krosnem – w różnych częściach miasta 
rozwiązują zagadki związane m.in. z hi-
storią i zabytkami. Pierwsza edycja gry 
odbyła się podczas zeszłorocznych Dni 
Krosna. Zasady pozostają niezmienne: 
3-osobowe drużyny spotkają się w pią-
tek 3 czerwca w wyznaczonym miejscu. 
Od przedstawicieli Młodzieżowej Rady 
Miasta Krosna (MRMK), organizatorów 
zabawy, otrzymają wskazówki, dzięki 
którym będą mogli dotrzeć do miejsc 

ukrycia kolejnych wytycznych. W wy-
ścigu do każdego z takich miejsc wezmą 
udział po dwie drużyny. Ta, która dotrze 
tam pierwsza, wygrywa i walczy dalej. 
Przegrani kończą zabawę. 
I tak aż do wyłonienia najlepszego zespo-
łu. Zgłoszenia należy wysłać mailem do 
31 maja 2016, na adres: szklanapulapka-
krosno@gmail.com (na ten adres kiero-
wać można także ewentualne pytania). 
W treści wiadomości muszą się znaleźć 
imiona i nazwiska członków drużyn, ich 
wiek, nazwa szkoły, do której chodzą 
oraz nazwa drużyny. Liczba miejsc jest 
ograniczona (decyduje kolejność zgło-
szeń).

SZKLANA PUŁAPKA II

nerowych m. in. w Łańcucie, Rzeszo-
wie i Krasiczynie. Wystawa w KBP jest 
jej pierwszą wystawą indywidualną. 
Artystka pokazuje ponad 40 prac, któ-
re są najbardziej charakterystyczne dla 
jej twórczości i w pełni ilustrują pasję 
z jaką tworzy.
W folderze do wystawy autorstwa Stani-
sława Wójtowicza czytamy:
Istotnym elementem aranżacji pejzażu 
w obrazach Zofii Grzyb bywają kwia-
ty jako barwne urozmaicenie jednolitej 
zieleni rozległych łąk. Kwiaty to także 
samodzielny temat obrazów, na których 
występują jako kwitnące rabaty i bukie-
ty, wielobarwne „wiejskie” i wysmako-
wane „jednogatunkowe” kompozycje, 
zawsze w żywych barwach (...)
I wreszcie konie, temat szczególnie wy-
różniany przez malarkę, która wciąż 
doskonali ich wizerunki, poznając ana-
tomię i sposób poruszania się, wzmac-
niając wrażenie ruchu.

Beata Szarek

fot. archiw
um

 K
BP
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Organizatorem konkursu „Pogranicze ma 
talent” jest Centrum Projektów Europej-
skich - Wspólny Sekretariat Technicz-
ny Programu Interreg Polska-Słowacja 
z siedzibą w Krakowie. Celem konkursu 
jest wyłonienie najlepszych filmowych 
opowieści promujących polsko-słowa-
ckie pogranicze, pokazujących partner-
stwo ponad granicami, polsko-słowacką 
transgraniczną współpracę i zmiany 
jakie dzięki temu, że Polacy i Słowacy 
podejmują wspólne działania, zaszły na 
polsko-słowackim pograniczu. Konkurs 
jest adresowany do grup (od 2 do 6 osób). 
Zadanie konkursowe polega na znalezie-
niu/wymyśleniu opowieści dotyczącej 
polsko-słowackiego pogranicza, part-
nerstwa i współpracy, nagranie jej oraz 

przesłanie nagrania na adres: Wspólny 
Sekretariat Techniczny ul. Halicka 9, 31-
036 Kraków, Polska do 15 czerwca 2016 
roku. Nagranie może mieć dowolną for-
mę artystyczną – może to być skecz, pan-
tomima, mini-sztuka teatralna, teatrzyk 
kukiełkowy, czy musical. Może być na 
poważnie albo na wesoło. Musi jednak 
dotyczyć polsko-słowackiego pograni-
cza, jego specyfiki oraz transgranicznej 
współpracy. Liczy się kreatywność i in-
wencja. Promowane będą nagrania wy-
konane wspólnie przez polsko-słowackie 
grupy. Więcej na stronie www.umwp.
podkarpackie.pl/ Aktualności oraz regu-
lamin „Szklanej Pułapki” dostępne są na 
Facebooku.

POGRANICZE MA TALENT

Nowe Źródła 2016 to konkurs dla uta-
lentowanych młodych muzyków. Orga-
nizatorem jest Stowarzyszenie Anima-
cji Kultury Pogranicza „Folkowisko”. 
Uczestnikami mogą być soliści i zespoły 
muzyczne. Zgłoszenie do konkursu jest 
równoznaczne z uznaniem warunków 
niniejszego regulaminu. Organizatorzy 
chcą, aby konkurs stał się dla uczestni-
ków także źródłem inspiracji. Miejscem, 
w którym rodzą się pomysły, a muzy-
ka wypełnia nie tylko każdy kąt, ale też 
i najdalsze zakamarki umysłu. Wielu mu-

zyków, różne gatunki muzyczne, inspira-
cje tradycyjne i współczesne, spotkania 
ze znanymi zespołami koncertujący-
mi nie tylko po Polsce, ale także Euro-
pie i świecie. Etap zgłoszeń trwa do 10 
czerwca 2016. Komisja przyznaje Na-
grodę Główną, na którą składa się: tytuł 
laureata Konkursu, nagrody rzeczowe, 
możliwość występu na koncercie głów-
nym Festiwalu Folkowisko (9 lipca). In-
formacje na stronie internetowej www.
nowezrodla.gorajec.info, nowezrodla@
gmail.com

NOWE ŹRÓDŁA – GORAJEC 2016
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