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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: Praca Lidii Klimek z Otwartej Pracowni RCKP, str.2 – 1. Letnia Przygoda 
w Ogródku Jordanowskim, 2. Smyczki na Wojciechu – Anna Gutowska - skrzypce, Antoni 
Lichnamow – akompaniament, 3. Letnia Scena w Rynku - Teatr Kubika 
fot. P. Fiejdasz, P.Matelowski, A. Michelis

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

EDWARD MARSZAŁEK

Lipiec
 Hani

Brzęczeniem pszczoły w każdym kielichu
Wznoszę toast za lato
Kubkiem syconego miodu
Ocieka spadź
Zwiewny pyłek drży
I gałąź dziejów
Rytych w lipowym klocu
Zapiera dech wiatru
Co wieje

I skrzyp olbrzymi we wrotach stodół
Podpiera wierzeje
Strzechom wygraża bez litości
Szuka w upale chłodu
Lato otwiera na oścież

Pień lipy struga chojraka
Pod dłutem
Gdzie chmielu sieć w słońcu się mieni
Pająki splute
Rzeźbią lato do rdzenia jesieni
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W numerze:

3. Witryna RCKP
 Wystawy
 Young Arts Festival czyli…

Małgorzata Baranowska -Mika
 Jego Królewskiej Mości Jana 
 Kazimierza wjazd do Krosna

Dorota Cząstka
 70-lecie Miejskiej Górniczej Orkiestry  
 Dętej

7. Polecamy

9.  Rozmaitości
 Jan Tulik w dukielskim Pałacu - 
 Muzeum

Jan Belcik
 Wystawa fotografii Tomasza Świątka

Edward Marszałek
11. Przeczytane

12. Poezja

19. Kolekcjonerstwo
 Zegar słoneczny na Guzikówce
  Zbigniew Więcek
21.  Podium

24. BWA
 Portret Krosna VII – wystawa
 Sylwester Stabryła – malarstwo
  Marek Burdzy
25. Muzeum Rzemiosła
 Iluminacje. Instalacja świetlna. 
 Tomasz Prymon
 9. MBATL „Z krosna do Krosna”
  Iwona Jurczyk
28. KBP
 Marlena Makiel-Hędrzak - Linia 
 i popiół, rysunek

29. CDS
 Witold Śliwiński – szkło
 
30. Muzeum Podkarpackie
 Wystawa „Broń i szuka Japonii”
  Tomasz Pisarek
31. Konkursy, festiwale

W KROŚNIE STANĄŁ POMNIK 
JANA ZYCHA

W 2014 roku w 83. rocznicę urodzin Jana Zycha na 
skwerze przy zbiegu ulic Powstańców Warszaw-
skich i Wojska Polskiego odsłonięto tablicę upa-
miętniającą związanego z Krosnem poetę. Inicjato-
rem przedsięwzięcia był Tadeusz Gajewski, członek 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, 
który postanowił wypromować postać poety oraz 
przypomnieć jego twórczość. W tym roku przypada 
85. rocznica urodzin poety i na tym samym skwerze 
stanęło popiersie Jana Zycha. Wykonane z brązu, 
posadowione na cokole z szarego piaskowca. Rzeź-
ba została zaprojektowana przez artystę rzeźbiarza 
Andrzeja Samborowskiego - Zajdla. Napis na coko-
le głosi: Jan Zych 1931 - 1995, poeta, tłumacz litera-
tury, poliglota, ambasador kultury polskiej.
Jan Zych urodził się 27 grudnia 1931 w Korczynie. 
Uczęszczał do gimnazjum im. Mikołaja Koper-
nika w Krośnie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim 
ukończył filologię polską, a następnie filologię 
południowosłowiańską. Przekładał poezję i prozę 
z języków: rosyjskiego, francuskiego, angielskiego, 
serbsko-chorwackiego, czeskiego, macedońskiego, 
bułgarskiego, hiszpańskiego. Dwukrotnie był sty-
pendystą w Meksyku, gdzie poznał swoją przyszłą 
żonę i osiadł tam na stałe. Zmarł w roku 1995. Prze-
tłumaczył na język hiszpański poezję m.in. polskich 
noblistów (Miłosza, Szymborską). W swoim do-
robku miał pięć tomików poezji: Zielone skrzypce, 
Wędrująca granica, Układ serdeczny, Pochwała 
kolibra, Blizny po świetle. Jan Zych często w swojej 
poezji nawiązywał do Krosna.

ab

fot. A. Bryła
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1- 31 sierpnia
Jubileuszowa wystawa fotografii Volodimira Norby z Użgorodu

Volodimir Norba urodził się w 1966 r. 
w zakarpackiej miejscowości Czorno-
tysowo na Ukrainie. Fotografią zajmuje 
się od 12 roku życia. W 1988 ukończył 
Kijowski Instytut Handlu i Ekonomii. 
Od 2009 jest przewodniczącym Związku 
Artystów Fotografików Zakarpacia, zrze-
szającego obecnie 38 mistrzów obiekty-
wu, dla których najważniejsze jest poka-
zanie na fotografii piękna ziemi, walorów 
swojego regionu. Członek Narodowego 
Związku Dziennikarzy Ukrainy, Naro-
dowego Związku Fotografików Ukrainy 
oraz Międzynarodowej Federacji Sztuki 
Fotograficznej (AFIAP). Autor dwóch 
indywidualnych wystaw fotograficznych. 
Organizator i uczestnik cyklu wystaw 
fotograficznych Karpaty na Słowacji, 
w Polsce i w Kijowie. Organizator mię-
dzynarodowych plenerów malarskich 
i fotograficznych: Międzygórska Wer-
chowyna (2000), Szlakami Turianszczy-
ny (2004), Serce Europy (2008), Karpaty 

(2009 i 2011). Założyciel i dyrektor wy-
dawnictwa Krajobrazy Karpat mogące-
go pochwalić się najliczniejszą na całej 
Ukrainie ilością publikacji albumów 
fotograficznych poświęconych Zakarpa-
ciu. Jego działalność autorska obejmuje 
zarysy krajoznawcze oraz fotoalbumy, 
m.in. Użgorod (1999), Rejon Użgorodu 
(2001), Pereczynszczyna - Kraina Zakar-
packich Beskidów (2004), Mukaczewo - 
Miasto nad Latoricą (2005), Irszawszczy-
na - Kraina Zaczarowanej Doliny (2006), 
Miasta Zakarpacia (2007), Zamki Zakar-
pacia (2008), Chust - Perła Rejonu Ma-
ramuresz, Heraldyka Zakarpacia (2010).
Volodimir Norba od wielu lat współpra-
cuje z Fotoklubem RCKP, uczestniczył 
w plenerach i zapraszał na ukraińskie 
plenery kolegów z Krosna. Jubileuszowa 
wystawa z okazji 50 urodzin jest prezen-
tacją części dorobku artystycznego auto-
ra. 

WaT.
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Nad początkiem wakacji w Krośnie 
berło dzierżyła muzyka klasyczna, a to 
za sprawą pierwszej – oby nie ostatniej 
– edycji Young Arts Festival. Pomysło-
dawcami i organizatorami festiwalu jest 
para wychowanków krośnieńskich szkół 
muzycznych - Anna Nawrocka -Tełe-
wiak i Bartłomiej Tełewiak. Im właśnie 
zamarzyła się impreza muzyczna w ro-
dzinnym mieście, z rozmachem łącząca 
warsztaty, klasy mistrzowskie, koncert, 
projekcje i spotkania.
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza 
w Krośnie gościło 2 lipca 2016 artystów 
na koncercie inauguracyjnym i to w wy-
konaniu mistrzów. Popis wirtuozerii dali 
znakomici skrzypkowie Szymon Krze-
szowiec i Łukasz Błaszczyk, altowiolista 
Piero Massa regularnie współpracujący 
jako muzyk solista z Teatrem La Scala 
w Mediolanie, wiolonczelista Roberto 
Traini, znakomity włoski wirtuoz i pe-

YOUNG ARTS FESTIVAL CZYLI „KLASYKA TO TEŻ MUZYKA” 

dagog i Michał Sadzikowski akompaniu-
jący na fortepianie.
Young Arts Festival zagościł również 
w Ogródku Jordanowskim w ramach 
Letniej Przygody czyli cyklu wakacyj-
nych zajęć dla dzieci spędzających wa-
kacje w mieście. Quizy, zagadki, muzy-
ka z bajek i odwiedziny samego Mozarta 
sprawiły, że ten dzień był dla małych 
krośnian bardzo wyjątkowy i pouczają-
cy. Dzieci zaskakiwały wiedzą na tema-
ty muzyczne, znajomością instrumentów 
i wielką ochotą na zabawę w takt muzyki 
klasycznej.
Koncert finałowy festiwalu 10 lipca po-
prowadził na krośnieńskim rynku sam 
Krzesimir Dębski. Frekwencja przerosła 
nasze najśmielsze oczekiwania. A ma-
estro pokierował orkiestrą festiwalową 
z brawurą i wdziękiem, którym od lat 
czaruje publiczność. Wokal Anny Jurk-
sztowicz i „Dumka na dwa serca” spra-
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Anna Jurksztowicz Krzesimir Dębski
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Kazimierz, z Bożej łaski król Polski, 
wielki książę litewski, ruski, pruski, ma-
zowiecki, żmudzki, inflancki, smoleński, 
siewierski i czernihowski, a także dzie-
dziczny król Szwedów, Gotów i Wan-
dalów w Roku Pańskim 1656 przybył 
do Krosna... tak przez kilka kolejnych 
miesięcy rozpoczynaliśmy wiele artyku-
łów i informacji prasowych zapraszając 
mieszkańców miasta do współorgani-
zacji działań, a pozostałych do udziału 
w kolejnym, bardzo interesującym wy-
darzeniu w Krośnie. 

Imprezy rekonstrukcyjne w całej Eu-
ropie święcą obecnie pewien tryumf. 
Miasta, miasteczka, wioski prześcigają 
się w pomysłach na działania nawiązu-
jące do historycznych wydarzeń. Jest to 
zarówno wspaniała lekcja historii, jak 
i doskonała okazja do integracji, spotkań 
i wspólnego tworzenia. Jeśli jeszcze z tej 
pracy powstanie „owoc” w postaci cie-
kawego wydarzenia promującego miej-
scowość – sukces wydaje się być pełen. 
Trochę zainspirowani, trochę zachę-
ceni postanowiliśmy także w Krośnie 
taką imprezę rekonstrukcyjną stworzyć. 
Wiele przy tym było wahań, dyskusji, 
omówień. Długie wieczory kończyły się 
nad ranem przy lekturze historycznej, 
legendach, wspomnieniach. Długie też 
były debaty, którego „elementu” historii 
wydarzenie miałaby dotyczyć, a może 
nie jednego, tylko w kolejnych latach 
różnych?
W końcu decyzja zapadła! Wizyta Jana 
Kazimierza w Krośnie! 
W przypływie melancholii za rodzinnym 
miastem opracowaniem koncepcji arty-
stycznej wydarzenia zajął się Jacek Bu-
czyński, gromadząc wokół siebie coraz 
większą rzeszę pomocników. RCKP zaś 
stało się głównym sztabem dowodzenia 
tą niezwykłą batalią. Teksty historycz-
ne dotyczące przyjazdu Króla Jana Ka-
zimierza do Krosna, zgłębiając tajniki 
dawnych czasów przygotował Tadeusz 
Łopatkiewicz, który jak przystało na 
znawcę historii gwałtownie się z nami 

wiły, że niekończące się oklaski i kolej-
ne bisy przedłużyły znacznie spotkanie 
z muzyką filmową dyrygenta. 
Możemy z dumą powiedzieć, że Re-
gionalne Centrum Kultur Pograni-
cza w Krośnie, jako partner festiwalu, 

obok Europejskiego Centrum Muzyki 
Krzysztofa Pendereckiego i naszego 
miasta, przyczyniło się do sukcesu tej 
wyjątkowej imprezy muzycznej.

Małgorzata Baranowska-Mika
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spierał i bronił historycznej prawdy. Za 
co jesteśmy bardzo wdzięczni, bo nam 
„artystom” czasem zdarza się z nią roz-
mijać… I tak na przykład wymyśliliśmy 
wjazd króla do Krosna w lipcu… choć 
w rzeczywistości Jego Królewska Mość 
odwiedził nasze miasto zimą w Roku 
Pańskim 1656. 
Mnóstwo elementów tworzy tę imprezę 
– obozowisko historyczne z pokazami, 
wielkie przygotowanie do przyjazdu kró-
la z grupą kuglarzy, warsztatami, straga-
nami jarmarcznymi, tańcami dworskimi 
przy dźwiękach muzyki, orszak paradny, 
wielkie powitanie króla na krośnieńskiej 
starówce. Wszystko to współtworzo-
ne przez mieszkańców Krosna. Weso-
ło, radośnie, z wiwatami i wystrzałami 
z muszkietów. Barwnie, hucznie, zabaw-
nie !
Jednak cóż to byłaby za impreza bez 
wątku miłosnego? Na zakończenie przy-
gotowaliśmy pierwszą odsłonę (w ko-
lejnych latach mamy zamiar je znów 
tworzyć) teatralnej opowieści o Annie 
i Stanisławie. Ten pomysł kiełkował już 
od wielu lat i być może właśnie tutaj do-
brze się rozgości. Podjęliśmy wręcz kar-
kołomną próbę wystawienia widowiska 
zza muru franciszkańskiego, uznaliśmy 
bowiem, że sceneria wyjątkowego muru 
klasztornego doda blasku widowisku 
przygotowanemu przez grupę warszta-
tową „Teatr Na Bruku” pod bacznym 
okiem Alana Bochnaka, Mariusza Tar-
nożka i Jacka Buczyńskiego. Na szczęś-
cie Ojcowie Franciszkanie nie przestra-
szyli się naszych artystycznych wizji.
Jak na imprezę o zabarwieniu historycz-
nym przystało i tym razem nasza arty-
styczna natura została opatrzona plaster-
kiem prawdy historycznej, której skrzęt-
nie bronili kustosze Muzeum Rzemiosła 

wprowadzając prawdziwą historię Anny 
i Stanisława w otoczeniu jednego z naj-
cenniejszych zabytków Krosna – kaplicy 
Oświęcimów.
Do grona twórców widowiska na róż-
nych etapach dołączały coraz to nowe 
osoby i instytucje. Ostatecznie tego-
rocznej imprezie „Jego Królewskiej 
Mości Jana Kazimierza wjazd do Kros-
na” kształt nadają najróżniejsze grupy 
i osoby prywatne z Krosna oraz zapro-
szeni goście - Teatr Wagabudna, Zespół 
Muzyki Dawnej, Pracownia Nomina 
Rosae, Grupa pokazów historycznych 
AMATUM. 
Na stargany zapraszają przekupki pani 
Ania i pani Małgosia, w swojskiej cha-
cie proziakami goszczą uczestnicy WTZ 
PPOSUU, tajniki drukarstwa zdradzają 
Joasia i Justyna, żywymi szachami kie-
ruje Klub Szachowy Urania, wyjątkowe 
„mądrości z kości” przygotowała Gabry-
sia, opowieści o węgrzynie snują człon-
kowie Stowarzyszenia Portius, a war-
sztat przeróbek krawieckich w śpiewa-
jącym nastroju opanowały „Kamratki”. 
Szczególne podziękowania dla Kroś-
nieńskiego Przedsiębiorstwa Budow-
lanego, za to że pomogli, akurat moje, 
„widzimisię” artystyczne spełnić.
Lista ta jednak nie może zostać uznana 
za zamkniętą, bowiem każdego dnia do-
łączały do nas kolejne osoby, a i o udzia-
le w samym przemarszu z królem też 
wiele zapewnień mamy.
I o to właśnie chodziło. Naszym na-
czelnym zadaniem jest zainspirować 
mieszkańców Krosna, by sami tworzyli 
tę imprezę. Kilka miesięcy przygotowań 
dało nam wiele nowych pomysłów i cały 
bagaż doświadczeń na kolejne lata..., ale 
o tym później..

Dorota Cząstka
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14.00 – 22.00
Trochę nauki w środku lata – warszta-
ty, pokazy, wystawy, spektakl dla dzieci 
„Fabryka zabawek”, koncert przebojów 
Karin Stanek

6 sierpnia, 10.00
XVI Festiwal Kultury Japońskiej ,,Letni 
powiew Japonii” z elementami kultury 
Indii i Chin
Wystawy, koncerty, warsztaty, prezenta-
cje taneczne
Piwnica PodCieniami

7 sierpnia, 19.00
Letnia scena w Rynku
Wieczór operowo - operetkowy 

Orkiestra powstała w 1946 roku przy 
ówczesnym Kopalnictwie Naftowym. Jej 
założycielem był Józef Jurczak, prezes 
ZZ Górników, pierwszym dyrygentem 
Stanisław Wołkowicz. Od 2005 roku 
orkiestra działa pod egidą Regionalnego 
Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. 
Koncertuje pod kierunkiem Wiesława 
Wojnara uświetniając uroczystości pań-
stwowe, religijne i okolicznościowe. 
Członkowie orkiestry, z okazji swego ju-
bileuszu kompletują materiały do jubile-
uszowego wydawnictwa. Jeżeli jesteście 

Państwo w posiadaniu pamiątek, zdjęć 
lub chcecie się podzielić ciekawostkami 
dotyczącymi działalności orkiestry, bar-
dzo prosimy o kontakt z kapelmistrzem 
zespołu - Wiesław Wojnar rckp@rckp.
krosno.pl skasww@op.pl telefon służ-
bowy 134321898 w. 215, prywatny 665 
954 587.
Jubileuszowe spotkanie członków Miej-
skiej Górniczej Orkiestry Dętej zaplano-
wano na 15 października 2016 roku.
Już dzisiaj serdecznie wszystkich zapra-
szamy.

70 - LECIE MIEJSKIEJ GÓRNICZEJ ORKIESTRY DĘTEJ
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Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne 
oraz Kwartet Team For Voices
W programie: słynne arie i duety z oper, 
operetek i musicali

12 sierpnia, 19.00
Smyczki na Wojciechu

14 sierpnia, 19.30
Letnia scena w Rynku
VII Wieczór Pieśni Patriotycznych „Żeby 
Polska była Polską” 
Chór Mieszany „Echo” pod dyr. Mario-
li Rybczak, akompaniament Antoni Te-
łewiak. Gościnnie zespół „Krak-Trio” 
w składzie: Bolesław Kozdronkiewicz 
- akordeon i wokal, Danuta Kuczyń-
ska -Docew - skrzypce i wokal, Maciej 
Jamroga - kontrabas

19 – 21 sierpnia
Festiwal Kultur Pogranicza 
KARPACKIE KLIMATY

28 sierpnia, 19.00
Letnie koncerty organowe 
Jan Szydło – organy, Marek Szydło – ba-
ryton, gościnnie młode talenty: Jan Chłap 
- flet, Michał Dziki - organy
W programie: H. Purcell, G.F. Haendel, 
D. Buxtehude, J.S. Bach, A. Hollins, C. 
Franck, S. Moniuszko, M. Surzyński, F. 
Nowowiejski, S. Karg-Elert
Bazylika Mniejsza

28 sierpnia, 17.00
Pożegnanie wakacji - program teatralny 
dla najmłodszych
19.00
Czarno - Białe Piosenki - recital Alana 
Bochnaka

8 - 10 września

9. Festiwal Sztuk Alternatywnych Nocne 
Teatralia Strachy 
Organizatorzy: Stowarzyszenie Teatr 
s.tr.a.c.h. i RCKP

2 września, 19.00
Smyczki na Wojciechu

11 września, 19.90
Letnie koncerty organowe 
Marek Stefański – organy, Elżbieta To-
warnicka – sopran 
Bazylika Mniejsza

13 września, 18.00
Taniec. Taniec. Taniec
ZTW Strecz inauguruje rok artystyczny 
2016/2017

14 - 17 września

XIII GALICJA BLUES FESTIVAL
Wystąpią: Laurence Jones, Mark Olbrich 
Blueseternity, Gorczyca i Przyjaciele, 
Los Agentos, Limit Blues i inni
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28 czerwca br. po 244 latach duch Amalii 
Mniszchowej został przywołany w sali 
dukielskiego Pałacu - Muzeum Histo-
rycznego. Przywołanie to zostało zain-
spirowane poematem Jana Tulika Trze-
wiczek Amalii – albo umarłych z żywymi 
obcowanie. Była to prezentacja nowego 
tomu wydanego przez rzeszowską Fra-
zę. Jest tu ważna próba ożywienia du-
chowego dziedzictwa (Dziady Mickie-
wicza, Maria Malczewskiego) w swojej 
esencji splatająca problematykę Thana-
tosa z Erosem. Prowadzący proponują 
czytać ten tekst na głos, bo wtedy sma-
kuje najbardziej. Równocześnie odbyła 
się promocja drugiego tomu Jana Tulika 
Nocny deszcz. Spotkanie prowadzili Jan 
Wolski, autor posłowia i współwydawca 
poematu, oraz Jerzy Fąfara, rzeszowski 
wydawca, pisarz, poeta i autor słucho-
wisk radiowych. Wiersze wirtuozersko 

Jan Tulik w dukielskim Pałacu – Muzeum

interpretował aktor Jan Niemaszek, zaś 
oprawę muzyczną przygotował kroś-
nieński saksofonista Jarosław Sereda.
Jak pisze na okładce tomu krytyk litera-
cki Grzegorz Kociuba, że to najważniej-
sza książka w dorobku Jana Tulika[…], 
gdzie prowadzi swój prywatny spór z te-
raźniejszością i tradycją, konsekwentnie 
broni fundamentów etycznych naszego 
świata, przestrzega przed wyborami 
i ocenami, które podpowiadają doraźne 
koniunktury i mody.
Spotkanie wzbudziło wiele pozytyw-
nych, życzliwych emocji i zakończyło 
się interesującą dyskusją, jednoznacznie 
wskazującą, że zdań o kryzysie współ-
czesnej poezji brać na poważnie nie mo-
żemy. A już na pewno w stosunku do 
poezji Jana Tulika.

Jan Belcik

na zdj. od lewej J. Niemaszek, J. Wolski,  J. Tulik i J. Fą fara,  fot. W. Turek
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przy ul. Mickiewicza 31 w Krośnie od 
26 lipca do 9 sierpnia br. Organizato-
rem jest Fundacja im. Jana Grudysza 
przy udziale Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych w Krośnie. 
Tomasz Świątek – z urodzenia „Sucho-
dolak”, z przekonania krośnianin, jak 
twierdzi- mieszkaniec „51. stanu Amery-
ki”. Z pasji rowerzysta, który pokonał na 
swoim rowerze prawie taką odległość, 
jak z ziemi do księżyca – ponad 350 tys. 
km, przemierzając samotnie całą Euro-
pę, od Portugalii po Bajkał i od Sycylii 
po North Cape. Obywatel świata, czło-

wiek skromny, niebanalny, myśliciel, 
poszukujący wolności i swojego miej-
sca w świecie. W 2004 r. uhonorowany 
ministerialną odznaką „Za zasługi dla 
turystyki”, najlepszy ambasador Krosna 
i Polski na dwóch kółkach. Nocując pod 
tysiącem gwiazd, znosi trudy życia co-
dziennego podczas samotnych wypraw, 
przemierzając samotnie tysiące kilome-
trów. Od ponad 30 lat to jego sposób na 
życie. 

Edward Marszałek

Leśne tablice informacyjne, ostrze-
gawcze i edukacyjne w różnych kra-
jach przybierają bardzo ciekawe formy. 
Uwiecznił je na fotografiach Tomasz 

„Znaki lasu” - wystawa fotografii Tomasza Świątka
Świątek z Krosna, niestrudzony rowe-
rowy wojażer po krajach Europy i Azji. 
Zdjęcia tych „Znaków lasu” będzie moż-
na obejrzeć w galerii Domu Fotografii 

fot. archiwum T. Świątka
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To już drugie Wołanie z połonin. Przecie-
kawe, zebrane przez mojego przyjaciela, 
Edwarda Marszałka, opowieści ludzi ochot-
niczo narażających się na niebezpieczeń-
stwo, by ratować życie tych, którzy na biesz-
czadzkich połoninach znaleźli się w zagro-
żeniu z powody choroby, wypadku, kapry-
sów pogody, braku przygotowania, własnej 
bezmyślności – pisze Elżbieta Dzikowska. 
Natomiast autor wydania Edward Marsza-
łek we wstępie wyraża przeświadczenie, że 
górska służba to nie tylko dramaty i tragedie, 
bo nie same smutki składają się na te górskie 
opowieści. Wierzy, że czytelnik zapamięta 
treści pomocne w poznawaniu Bieszczadów 
i Beskidu, może w niektórych z nich znajdzie 
własne przeżycia. Ma nadzieję, że opowieści 
zawarte w tomie, obudzą w kimś refleksję. 
Niechby to drugie Wołanie… nie było tylko 
wołaniem na puszczy.
Wydawnictwo Ruthenus Krosno 2016

Nocny deszcz to najważniejsza książka poe-
tycka w dotychczasowym dorobku Jana Tu-
lika. Nie dlatego, że coś radykalnie w tej poe-
zji zmienia; porzuca dotychczasowe tematy, 
tonacje języki, aby proponować jakości zu-
pełnie nowe. Jest raczej tak, że ten rodzaj 
poetyckiego mistrzostwa, czyni z wiersza 
nie tylko język, aby wyrażać przekonująco 
i wiarygodnie to, co prywatne i publiczne, 
egzystencjalne i estetyczne, intelektualne 
i empatyczne, profaniczne i sakralne... Do-
dajmy, że umiejętność syntezy doświadczeń 
życiowych nie osłabia w tej poezji wrażliwo-
ści na los każdego żyjącego stworzenia. Ale 
Jan Tulik jest poetą ważnym również dlate-
go, że prowadząc swój prywatny spór z te-
raźniejszością i tradycją, konsekwentnie bro-
ni fundamentów etycznych naszego świata, 
przestrzega przed wyborami i ocenami, które 
podpowiadają doraźne koniunktury i mody – 
pisze Grzegorz Kociuba.
Wydawca: Gmina Miejsce Piastowe 2016
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A MAREK PETRYKOWSKI

Po burzy

Przyszła owinięta deszczem włosów
mokra chmura ocalała
z tęczy 

Miała w ręce promienistą obręcz 
palce wysadzane w niebieskie 
diamenty 

Stała przy mnie jak bogini grecka 
przyodziana w chiton z kwiatów zerwanych 
w pośpiechu

Znikła w chwili gdy wyjrzało słońce 
mogła stać się wiosną  
każdej łąki

I przysiąc że wróci na zmokniętej tęczy 
po ostatnią strofę 
pochmurnego wiersza 

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
sitowiu nad rowem
może jeszcze ktoś uplecie
z twoich pędów warkocz
I pozwolisz go związać
wstążką moich smutków

I ugładzisz je we mnie

HALINA KUREK

Wielki targ w Dukli

Ulica zamieniona w deptak
zajęty przez kupców
możesz wybrać i przebrać targować się
być świadkiem demonstracji
perpetum mobile

Tu nikt się nie spieszy – wszyscy
z małego miasteczka
wyruszyli na targ

Co ziemia dała
co można udźwignąć w spracowanych 
rękach
wszystko wyświeżone jak masło
co w nocy było jeszcze śmietaną

Ubiory na każdą kieszeń i okazję
z określonym okresem używalności

Tylko indykom i kaczkom w klatkach
jest wszyto jedno

Koń te się nie przejmuje
bo gospodarz rozumie jego spojrzenie

MARIA STEFANIK

Akacja

Pod opieką wspomnień dzieciństwa
Starsza dama w peruce jasny blond,
Z twarzą w bruzdach
Od spotkań z wiatrem
Przeżyć z historią i naturą,
Pochylona ale ciągle ze smukłą linią
w drodze po wiosenną ambicję
Sukces z kwiatu i woni…
Użyć perfum z górnej półki
Na krótko, aby potem w swój
Długowieczności rodowód
Spokojnie wrócić.
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STEFAN ŻARÓW

Późne lato wspomnień

Malwami okraszone
Przydomowe skrawki
Trawiastych ogrodów

Jeszcze lato
Rozciągnięte na bezkresnych
Ścierniskach

Przymglone
Wypłowiałe
Pastelowe słońce

Ukwiecone
Zadziornie krzewy
Krągłych kwiatów ketmii

Na śródpolnej drodze
Przygasający śpiew
Pasikonika

Wszechobecna
Muzyka

KAROLINA WITKIEWICZ

* * *

Dorosłam

Potrafię latać
gdy zbiegam z pagórka
gubić klucze
w odmętach kieszeni
zapraszać myśli
na niewidzialną herbatę
i witać pytania
grymasem znawcy

co dzień suszę kwiaty
w meandrach czupryny
mam też kolekcje snów
w pudełku po butach

TADEUSZ WOJNAR

Ars poetica

Złoto – sztuka milczenia

Dlaczego
poeci
wylewacie z siebie
tyle
niepotrzebnych fraz

W szkole nauczono mnie
wielu pięknych słów
więc przez całe życie
oszczędzam
na stare lata
każdy wyuczony zwrot

Nawet moje wiersze
są coraz krótsze
jakby brakło w piórze
atramentu

Nie zburzysz
Panie
mojego wiersza
nawet jeżeli
znajdzie się w nim
choć jedno
zbędne słowo?

BRONISŁAWA BETLEJ

Zefir sierpniowy

Czyżby się zakochał w niezgrabnej staruszce
przecież już nie mogę z wiatrem stawać
w zawody – może żal ogarnął – na balkonie
siedzi smutna samotna wciąż przywołuje
tamte dawne wspomnienia – nie znam
przyczyny i wiedzieć nie pragnę – dobrze
mi z ta pieszczotą – ciepło serdecznie
gładzi delikatnie poorane czoło – lica
już niemłode dotyka pieszczotą
przypomina sierpnie – tamte młode gorące –
wiatr letni swawolny igra z uczuciami…

opr. W
. Turek
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Z cenną inicjatywą wydawniczą wystąpiło 
Liceum Plastyczne im. T. Brzozowskie-
go w Krośnie, ustanawiając „Bibliotekę 
Szkolną”, która wydała pierwszy zeszyt 
poetycki swej uczennicy Karoliny Witkie-
wicz; jej tomik „Trochę” już zyskał uzna-
nie czytelników. Oficyną opiekuje się jej 
inicjator Piotr Wójtowicz, nauczyciel tej 
szkoły, wybitny malarz. Projekt graficzny 
i techniczna strona opracowania jest autor-
stwa Stanisława Wójtowicza. Na okładce 
znalazła się praca „W chmurach”, rów-
nież uczennicy krośnieńskiego „Plastyka”. 
O wierszach w tomiku „Trochę” pisze (na 
4 str. okładki) Jan Tulik: To dobre i orygi-
nalne wiersze […] barwna i bujna wyob-
raźnia, samodzielne wypowiedzi poetyckie. 
Karolina Witkiewicz urodziła się w 1997 
r. Jest uczennicą III klasy krośnieńskiego 
„Plastyka”. Wielokrotnie uczestniczyła 
w konkursach poetyckich zarówno ogól-
nopolskich jak i lokalnych. Konfrontacje 
te przyniosły jej wiele nagród i wyróżnień.

wt.

Dzięki profesorom, którzy uznali naszą 
wiedzę za dojrzałą mogliśmy „dać” kra-
jowi kilkunastu naukowców z tytułami 
doktorskimi i profesorskimi, liczną grupę 
magistrów i inżynierów, lekarzy, nauczy-
cieli, wspaniałych fachowców pracują-
cych w krośnieńskich zakładach pracy 
i administracji. Los rozrzucił nas po ca-
łej Polsce. W poszczególnych zeszytach 
podajemy biogramy naszych profesorów, 
koleżanek i kolegów, to nie tylko wspo-
mnienia dla naszych dzieci i wnuków, to 
przede wszystkim wkład do historii na-
szej szkoły i naszego miasta. Podajemy 
też ciekawostki ze 116 letniej historii na-
szej szkoły – pisze we wstępie Zbigniew 
Więcek. 
Zbigniew Jaskulski – Zakład Usług Poli-
graficznych – Drukarnia Krosno



fot. D. Krzanowski



fot. P. Fiejdasz



fot. P. Fiejdasz



fot. P. Fiejdasz
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Do 1867 roku Guzikówka była gminą 
wiejską, podobnie jak Polanka, Tura-
szówka, Białobrzegi, Krościenko Niżne 
i Suchodół. W XVII wieku znajdował 
się tu folwark, którego właścicielem był 
Jan Kleth. Folwarczny charakter Guzi-
kówki zachował się do II wojny świato-
wej, chociaż w XIX i XX w. przybyło 
pojedynczych domostw. 
Na mapie Krosna z 1867 roku w doli-
nie Lubatówki, w pobliżu dzisiejszego 
mostu nad rzeką zaznaczono zabudo-
wania zespołu dworskiego z budynkiem 
mieszkalnym, stodołą, stajniami, spi-
chlerzem, drewutnią itd.

W latach 20 i 30 XX wieku właścicie-
lami folwarku była rodzina Maciejow-
skich. 
Po II wojnie światowej gospodarstwo 
Maciejowskich jak też sąsiednie gospo-
darstwo Kurowskich nie uległo parcela-
cji. Obie rodziny zmniejszając stopnio-
wo areał uprawny, przeznaczały działki 
pod zabudowę jako darowiznę pracow-
nikom folwarcznym lub na sprzedaż.
W latach 1973 – 74 miasto przygotowy-
wało teren pod budowę tzw. obwodnicy 
– dzisiaj ul. Podkarpacka. Wytyczona 
droga miała przebiegać przez ogrody 
i zabudowania dworku Maciejowskich. 

Zegar słoneczny na Guzikówce

Strona południowa dworku Maciejowskich
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Projektowana jezdnia nie przechodzi-
ła przez dworek. Spadkobiercy rodziny 
Maciejowskich pp. Wojtkiewiczowie 
zgodzili się na wykup - wywłaszcze-
nie całego majątku wraz z dworkiem. 
Dworek był budynkiem parterowym. 
We wszystkich pokojach znajdowały się 
bardzo ładne piece kaflowe z kafli mo-
zaikowych, kolorowych, zielonych lub 
brązowych z wyjątkiem salonu, gdzie 
kafle były gładkie, białe. We wszyst-
kich pokojach były dębowe parkiety, 
a w dużej kuchni piec chlebowy, w któ-
rym piekło się ok. 20 bochenków chleba. 
Na południowej ścianie dworku był ze-
gar słoneczny, prawdopodobnie ostatni 
taki zegar w Krośnie. Na zegarze napi-

sano „VIVIS VOCO” – co tłumaczono 
wówczas – „Żywych zwołuję, zmarłych 
opłakuję, pioruny kruszę”
W ogrodzie otaczającym folwark ro-
sły stuletnie klony, lipy, kasztanowce, 
modrzewie, dęby. W ten przepiękny 
zakątek Królewskiego Wolnego Mia-
sta Krosna wkroczył sprzęt budowlany 
i zmiótł z powierzchni ziemi część hi-
storii naszego miasta z zabytkowym 
dworkiem ze słonecznym zegarem. Cze-
go nie uczyniły dwie wojny światowe, 
uczynił człowiek pod koniec XX wieku

Zbigniew Więcek
zdjęcia ze zbiorów autora

Zegar słoneczny na ścianie południowej dworku Maciejowskich
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Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Pio-
senkobranie” organizowany przez Mło-
dzieżowy Dom Kultury co roku ściąga 
do Opola wielu utalentowanych młodych 
wokalistów z najdalszych zakątków Pol-
ski. 64 uczestników (oceniani w 4 katego-
riach wiekowych) zaprezentowało juro-
rom i publiczności wokalne umiejętności 
i ambitny repertuar. Laureatami tegorocz-

nej 24. edycji festiwalu zostali wokaliści 
Studia Piosenki Swing Regionalnego 
Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. 
Julia Błaszczyk za wykonanie piosenki 
„Naprawdę chcę” otrzymała I nagrodę 
w kategorii klas I – III szkół podstawo-
wych. Ignacy Błażejowski za wykonanie 
piosenki „Melodyjka się tuła” zdobył II 
nagrodę w kategorii klas IV – VI. 

Sukcesy wokalistów SP Swing

Przemysław Niepokój - Hepnar i To-
masz Okoniewski zdobyli nagrody 
w międzynarodowym konkursie fotogra-
ficznym Family of Man. Konkursy pod 
patronatem International Photography 
Awards (IPA z siedzibą w Los Angeles) 
należą do najbardziej prestiżowych na 
świecie. Na konkurs napłynęło ponad 
15000 zgłoszeń ze 103 krajów świa-
ta. Przemysław Niepokój - Hepnar za 
zdjęcia wykonane w romskiej wiosce 
Lenartov na Słowacji zdobył I nagrodę 
w kategorii „Adult Love”, III nagrodę 
w kategorii „Youth” oraz 4 Honorowe 

Wyróżnienia. Jest jedynym Polakiem na-
grodzonym głównymi nagrodami. Prze-
mysław Niepokój - Hepnar - członek 
Fotoklubu RCKP, członek rzeczywisty 
Fotoklubu RP w Warszawie, Artysta Fo-
tograf RP, administrator największej pol-
skiej grupy fotograficznej Street Dogs of 
Poland.
Tomasz Okoniewski za fotografię przed-
stawiającą wypalacza węgla drzewnego 
z Bieszczad zdobył Honorowe Wyróż-
nienie. Jest członkiem Fotoklubu RCKP, 
członkiem rzeczywistym Fotoklubu RP 
w Warszawie, Artystą Fotografem RP.

Prestiżowe nagrody dla członków Fotoklubu RCKP

fot. W
. Turek
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Film zatytułowany „Be a Mensch. Spacer 
po żydowskim Krośnie” zdobył I miejsce 
w ogólnopolskim konkursie dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów „Na 
wspólnej ziemi”. Była to już ósma edycja 
konkursu zorganizowanego przez Funda-
cję SHALOM pod Honorowym Patrona-
tem Ministerstwa Edukacji Narodowej 
oraz Patronatem Naukowym Instytutu 
Historycznego Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Instytutu Judaistyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN i Żydowskiego Instytutu 
Historycznego. Do konkursu zgłoszono 
133 prace, a jury pod przewodnictwem 
prof. Pawła Śpiewaka nagrodziło 8 auto-
rów prac, pośród których znaleźli się mło-
dzi krośnianie.
Dziesięciominutowy film powstał w opar-
ciu o historię życia Alexandra B. White’a, 

Nagroda dla młodych „filmowców” z Krosna

ostatniego żyjącego krośnieńskiego Żyda, 
któremu życie ocaliła obecność na tzw. 
Liście Schindlera. Ten emerytowany le-
karz mieszka na stałe w Stanach Zjedno-
czonych , jednak często odwiedza swoje 
rodzinne miasto, spotyka się z młodzie-
żą i opowiada o życiu jego żydowskich 
mieszkańców w czasie II wojny świa-
towej. Autorką scenariusza do nagro-
dzonej produkcji jest Faustyna Poręba, 
uczennica III klasy Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej II stopnia w Kroś-
nie, a w realizacji filmu uczestniczyli jej 
koledzy: Gabriela Ross, Wojciech Bia-
łowąs, Bartłomiej Sawicki i Bartłomiej 
Wethacz. Finałowa gala konkursu, pod-
czas której zostały ogłoszone wyniki kon-
kursu oraz wręczono nagrody odbyła się 
w warszawskim Teatrze Kwadrat. 

opr. Anna Bryła
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Rozstrzygnięty został Ogólnopolski 
Konkurs Poezji ,,Dźwiękosłowa” 2016, 
organizowany przez Stowarzyszenie 
,,Natchnieni Bieszczadem” w Cisnej. 
Patronat honorowy nad konkursem objął 
Rzeszowski Oddział Związku Literatów 
Polskich. 22 lipca 2016 r. komisja pod 
przewodnictwem Adama Ziemianina za-
kończyła ocenę nadesłanych prac, a lau-
reatom wręczone zostały pamiątkowe 
dyplomy i nagrody rzeczowe. Do kon-
kursu 18 autorów zgłosiło 50 wierszy. 
II miejsce zdobył Marek Petrykowski 
z Klubu Literackiego RCKP w Krośnie 
za wiersz ,,Święte deski”.

Podczas tegorocznego VIII Festiwalu 
Natchnieni Bieszczadem, który odbył 
się w dniach 22-23 lipca w Cisnej na 
autorski poetycko – muzyczny program 
pn. ,,Barwinek”, poety Mirosława Wel-
za, również członka Klubu Literackiego 
RCKP złożyły się m.in. Przegląd Piosen-
ki Turystycznej, konkurs „Dźwięko-sło-
wa”, wieczór poezji Adama Ziemianina, 
połączony z promocją jego najnowszego 
tomiku wierszy „Zakamarki”, spotkania 
autorskie poetów Ryszarda Szocińskiego 
oraz Jana Tulika, a honorowe wyróżnie-
nie otrzymał  M.A. Łyp z Rzeszowa za 
wiersz „Czytanie ikony”.

tekst i fot. Wacław Turek

Natchnieni Bieszczadem - poeci nagrodzeni

Na zdj. Marek Petrykowski (z lewej) otrzymuje dyplom z rąk Adama Ziemianina, w tle bieszczadzki 
poeta i juror konkursu Ryszard Szociński. 
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BIURO WySTAW ARTySTyCZNyCH

Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie 
poprzez plener miejski „Portret Krosna„ 
realizuje ideę kształtowania świadomości 
estetycznej mieszkańców miasta i po-
mnażania zbiorów dzieł sztuki. Wiemy 
o wielu wyjątkowych miastach – jednak 
Krosno jest jedyne w swoim rodzaju. Bo 
przecież to ludzie stanowią o klimacie 
miejsca. Mieszkańcy Krosna potrafią być 
współcześni będąc również miłośnikami 
historii i tradycji. Obraz miasta, który uka-
zuje się przyjeżdżającym gościom z każ-
dej strony: i z tej ciekawej i tej gorszej 
- jest również kalejdoskopem wszystkich 
mieszkańców – i młodszych, i starszych.  
Zapraszając do nas artystów oddaliśmy 

26 lipca - 12 sierpnia 
Portret Krosna VII – wystawa poplenerowa 

miasto pod Ich życzliwą ocenę. Wiedzą 
to dobrze artyści, że uczestnictwo w ple-
nerze jest spotkaniem niezwykłym. Jak 
każdy z nas podlegają oni tym samym 
prawom fizyki. Jednak spotkanie arty-
stów niesie ze sobą niezwykłe wartości. 
Każdy dzień jest dniem pełnym pracy 
twórczej, pracy nad kolejnymi obrazami 
wbrew pogodzie, na przekór okolicznoś-
ciom, w zapamiętaniu charakterystycz-
nym dla pasjonatów. Postronni często 
mówią, że plener to czas relaksu, bez-
troski i zabawy. Jak bardzo obraża to ar-
tystów wiedzą o tym tylko nieliczni. Bo 
koniec końców dla potomnych zostaje 
przede wszystkim sztuka i jej artefakty.

Na zdj. Arkadiusz Andrejkow z Sanoka, Portret orzeźwiający, spray, płyta fot. archiwum BWA
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Urodził się w roku 1975 w Brzozo-
wie. W latach 1996-2001 studiował 
na Wydziale Sztuki Politechniki 
Radomskiej. Dyplom obronił w pra-
cowni malarstwa prof. Andrzeja Gie-
ragi i pracowni grafiki warsztatowej 
prof. Krzysztofa Wyznera. Jest auto-
rem i uczestnikiem kilkudziesięciu 
wystaw prezentowanych w kraju 
i za granicą (m.in. Anglia, Włochy, 
Niemcy, Belgia, Austria). Zajmuje 
się malarstwem, rysunkiem, grafi-
ką, fotografią. Sportretowani w jego 
obrazach wydają się być pochłonię-
ci czynnościami, które są związane 
z ich codziennością. Swoich modeli 
artysta umieszcza na neutralnym tle, 
które skupia uwagę na psycholo-
gicznym i emocjonalnym nasyceniu 
wizerunków. Artysta skoncentrował 
uwagę na osobowościach i wyjątko-
wości modeli. Sterylne i wystylizo-
wane do ostatniego szczegółu obrazy 
przedstawiają postacie uchwycone z elek-
tryzującą bezpośredniością a niekiedy też 
z nutą ironii. W istocie portrety są huma-
nistycznym i życzliwym opisem indywi-

12 sierpnia – 2 września 
Sylwester Stabryła - malarstwo

dualności, ale nader wszystko są udaną 
próbą dostrzeżenia głębszych, ukrytych 
pod powierzchnią wyglądu, uczuć i emo-
cji.

opr. Marek Burdzy

Sylwester Stabryła, Złota Rybka

MUZEUM RZEMIOSŁA

14 lipca – 7 sierpnia 2016
Iluminacje. Instalacja świetlna. Tomasz Prymon

W Wieży Farnej można zobaczyć insta-
lację świetlną „Iluminacje” wykonaną 
przez Tomasza Prymona – krakowskiego 
artystę zaliczanego do najmłodszego po-
kolenia przedstawicieli nurtu abstrakcjo-
nizmu geometrycznego. 

Pomiędzy światłem a ciemnością, czyli 
gdzie?
Zaskakujących doznań może spodzie-
wać się odbiorca, który znajdzie się 
w rzeczywistości instalacji świetlnej To-
masza Prymona. Mocno zakorzeniony 
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w naturze człowieka podział na światło 
i ciemność, zarówno w tym dosłownym 
- zmysłowym, fizycznym, jak i meta-
fizycznym znaczeniu, staje się w owej 
rzeczywistości bezużyteczny. Widz ma 
wrażenie przebywania w nieodgadnio-
nym miejscu. Czuje się niemal obez-
władniony nagromadzeniem jaskrawych 
punktów umieszczonych w głębi zaciem-
nionej przestrzeni. Ich energia jednak 
nie pozwala mu na długo się zatrzymać. 
Punkty, układające się w linie proste, 
tworzą wrażenie świetlnych tuneli. Widz 
wręcz odbiera zmysłami ich pozorny bar-
dzo szybki ruch i owładnięty niewidzial-
ną siłą podąża za nimi w wyznaczonym 
przez świetlne linie kierunku. 

Tomasz Prymon urodził się 1986 r. 
Mieszka i tworzy w Krakowie. Ukończył 
Wydział Malarstwa ASP w Krakowie 
– dyplom w Pracowni prof. Zbigniewa 
Bajka (2011). Tworzy minimalistyczne 
obrazy oraz instalacje świetlne w nurcie 
abstrakcji geometrycznej, w których bar-
dzo istotna jest intensywność oddziały-
wania koloru. Multiplikacja linii otwiera 
kompozycję obrazów, oraz sugeruje że 
są one wycinkiem większej i nieograni-
czonej przestrzeni. Obrazy w zbiorach 
Mazowieckiego Centrum Sztuki Współ-
czesnej „Elektrownia” w Radomiu oraz 
w kolekcjach prywatnych.

Iwona Jurczyk
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9. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej 
„Z krosna do Krosna” oraz Konkurs Debiuty 2016

Organizatorem Biennale „Z krosna 
do Krosna” jest Muzeum Rzemiosła 
w Krośnie. 105 artystów zgłosiło się do 
tegorocznej – 9. edycji wydarzenia. 97 
artystów przystąpiło do konkursu głów-
nego, a 7 do konkursu towarzyszącego 
skierowanego do adeptów tkaniny: De-
biuty 2016. W bieżącej edycji, oprócz 
Polski, uczestniczą twórcy z 8 krajów 
świata (Irlandia, Japonia, Litwa, Łotwa, 
Niemcy, Słowacja, Ukraina i Węgry). 
19 sierpnia 2016, w Galerii Biura Wy-
staw Artystycznych w Krośnie odbędzie 
się uroczyste otwarcie wystawy premie-
rowej 9. edycji biennale „Z krosna do 
Krosna” połączone z uhonorowaniem 
laureatów. Zapraszamy do śledzenia wy-
darzenia na oficjalnej stronie: www.len.
muzeumrzemiosla.pl
Oficjalny motyw graficzny 9. Między-
narodowego Biennale Artystycznej 
Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna” 
2016, który będzie promował tegoroczną 
edycję wydarzenia, został zaprojekto-
wany przez polskiego artystę fotografi-
ka, ilustratora książek, autora projektów 
graficznych – Andrzeja Pilichowskiego 
- Ragno.
Patronat honorowy nad 9. MBATL 
„Z krosna do Krosna” sprawują: Mar-
szałek Województwa Podkarpackiego 
– Władysław Ortyl i Prezydent Miasta 
Krosna – Piotr Przytocki. 
Wystawę można będzie oglądać do 9 
września 2016 r.

Iwona Jurczyk

Barbara Nachajska - Brożek, Majdan, len Grand 
Prix 8. MBTL 2014
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Urodzona w 1968 roku w Krośnie. Ab-
solwentka PLSP im. T. Brzozowskiego 
w Miejscu Piastowym. Studia w Instytu-
cie Wychowania Artystycznego UMCS 
w Lublinie. Dyplom z wyróżnieniem 
w pracowni rysunku prof. Stanisława 
Góreckiego w 1995 r. Od roku 1996 pra-
cuje w Zakładzie Rysunku na Wydziale 
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
obecnie na stanowisku profesora nad-
zwyczajnego. Działalność artystyczna 
w zakresie rysunku, malarstwa i grafiki. 
Prezentowała swoje prace na kilkuna-
stu wystawach indywidualnych. Brała 
udział w około 200 wystawach zbioro-

KROŚNIEńSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

wych, ogólnopolskich i międzynarodo-
wych w kraju i za granicą. Uczestniczka 
plenerów i sympozjów ogólnopolskich 
i międzynarodowych. Autorka tomu 
poezji Linia (Kraków 2000) i wielu teks-
tów o sztuce, publikowanych w katalo-
gach wystaw i pismach naukowych. Jest 
autorką opracowań graficznych książek. 
Laureatka kilku nagród i wyróżnień za 
twórczość plastyczną i literacką. Współ-
pracuje z ogólnopolskim pismem litera-
cko-artystycznym „Fraza”.

Joanna Łach

13 lipca – 10 września 
Marlena Makiel-Hędrzak - Linia i popiół, rysunek

Marlena Makiel-Hędrzak, Linia i popiół III, 2016, ołówek, akryl, akwarela
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CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA

Witold Śliwiński urodził się 
w 1963 r. w Krośnie. Jest absol-
wentem PSLP w Miejscu Piasto-
wym, kierunek – formy użytko-
we i wychowankiem znanego 
artysty rzeźbiarza Władysława 
Kandefera, ucznia Ksawerego 
Dunikowskiego. W 1996 roku 
zafascynowało go szkło jako 
tworzywo. Obok form trady-
cyjnych, harmonijnie zakom-
ponowanych, o klasycznej linii 
i powściągliwym zdobnictwie, 
pojawiły się formy o charakterze 
dekoracyjnym, można by rzec, 
rzeźbiarskie, i to one właśnie 
zaczęły dominować. Te poszuki-
wania mają swoje odzwiercied-
lenie w ogólnej tendencji roz-
wojowej współczesnego szkła 
artystycznego.
„Szkło to dziwna substancja. 
Z jednej strony wymagająca, 
żądna skupionej uwagi i rozle-
głej wiedzy. Z drugiej, wyrazi-
sta, a zarazem chętna do zmian. 
Jako materia może być podda-
na różnego rodzaju działaniom 
i technikom, może być barwiona, wycią-
gana, stapiana, rozciągana, cięta, dmu-
chana, tłuczona i na nowo łączona. Idąc 
tym tropem rozpocząłem eksperymenty 
z formami szklanymi łącząc je z inny-
mi materiałami tak odmiennymi jak np. 
metal czy drewno. Cały czas poszukuję 
nowych rozwiązań testując możliwości 
i kondycję szklanej materii. Łącząc ją 
z nowymi elementami uzyskuję niejed-

25 sierpnia - 4 grudnia
Witold Śliwiński – Szkło

nokrotnie nieprzewidywalny, zaskakują-
cy rezultat.”
Efekty tej pracy są wypadkową doświad-
czenia i dojrzałości twórczej, jak i jego 
pasji eksperymentatorskiej połączonej 
z odwagą i ryzykiem działań nowator-
skich. Bo szkło, niezależnie od sposobu 
produkcji i obróbki, zawsze pozostanie 
materiałem na swój sposób magicznym. 
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MUZEUM PODKARPACKIE

Jest to wystawa poświęcona 
militariom i sztuce japońskiej 
z polskich zbiorów prywatnych 
oraz z Muzeów. Na wystawie 
prezentowane są militaria: 
miecze, sztylety, zbroje, uzu-
pełnione o malarstwo i rzeźbę, 
drzeworyty, ceramikę, wyro-
by z laki i brązu oraz tkaniny. 
Przedmioty te pochodzą z okre-
su Edo (1603-1868), okresu 
Meiji (1868-1912), a także 
w nielicznych przypadkach 
z czasów nam współczesnych. 
Miłośnicy dalekowschodnich 
militariów i sztuki, mogą po-
dziwiać kunszt i wykonanie 
wspaniałych przedmiotów. 
Obiekty te zawierają sceny ro-
dzajowe, fikcyjne i historycz-
ne, portrety pięknych kobiet, 
obrazy ptaków i kwiatów, pej-
zaże, wizerunki zbrojnych mę-
żów, samurajów, tematy fanta-
styczne z legend i opowieści. 

7 lipca – 16 września
Wystawa „Broń i sztuka Japonii”

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

W Centrum Dziedzictwa Szkła odbę-
dą się wakacyjne warsztaty, na których 
można będzie się zapoznać z tajnikami 

fotografii szkła. Odbędą się końcem lipca 
i końcem sierpnia. Szczegółowe informa-
cje będą dostępne na stronie internetowej 
www.miastoszkla.pl.

CHARYTATYWNA AUKCJA DZIEŁ 
SZTUKI

W trakcie Karpackich Klimatów (20 
sierpnia) w CDS będzie miała miejsce 
charytatywna aukcja dzieł sztuki (m.in. W. 

Śliwińskiego, J. Maraja, P. Borowskiego). 
Dochód z aukcji zostanie przeznaczony 
na leczenie Łukasza Mercika, chorego na 
rzadką chorobę neurologiczną SLA, czyli 
stwardnienie boczne zanikowe. 

Karolina Połomska
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Gminny Ośrodek Kultury w Harasiukach 
i Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie 
zapraszają do udziału w Konkursie Fo-
tograficznym „Piękno Podkarpacia”. 
Warunki uczestnictwa: konkurs jest orga-
nizowany w ramach imprezy plenerowej 
„Grzyby – Harasiuki 2016”. Tematem 
konkursu jest ukazanie piękna przyrody 
Podkarpacia z uwzględnieniem darów 
natury jakimi są grzyby. Konkurs jest do-

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie 
zaprasza do udziału w Konkursie Foto-
graficznym Foto Odlot organizowanym 
pod patronatem Międzynarodowej Fe-
deracji Sztuki Fotograficznej FIAP Fo-
toklubu RP i Marszałka Województwa 
Podkarpackiego. Konkurs Foto Odlot 
to jedna z najważniejszych imprez tego 
typu ciesząca się dużym uznaniem wśród 
wielu artystów fotografików zarówno 
w naszym kraju jak i na świecie. Kon-
kurs kierowany jest do twórców odkry-
wających niezwykłe wymiary rzeczy-
wistości i próbujących znaleźć wizualne 

XVII MIĘDZYNARODOWY NIEKONWENCJONALNY KONKURS 
FOTOGRAFICZNY FOTO ODLOT

odzwierciedlenie swoich artystycznych 
wizji przez dowolną niekonwencjonalną 
interpretację tematu „odlot”. Temat kon-
kursu jest dowolny, preferujący jednak 
nowatorstwo, pomysłowość, oderwanie 
od utartych schematów, norm i wzorców. 
Konkurs jest dostępny dla wszystkich 
fotografujących a każdy autor można 
przesyłać do czterech prac wykonanych 
w dowolnej technice na adres: WDK 
w Rzeszowie, ul. Okrzei 7 do 22 sierpnia 
2016 r. Regulamin na stronie http://www.
wdk.podkarpackie.pl/

XIII WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY „PIĘKNO POD-
KARPACIA”

stępny dla wszystkich fotografujących, 
a każdy autor może przesłać do czterech 
prac wykonanych w dowolnej technice 
o minimalnych wymiarach 20 x 30 cm. 
Nadsyłanie prac do 12 sierpnia 2016 
r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury, 
37-413 Harasiuki. Otwarcie wystawy 
pokonkursowej nastąpi dnia 4 września 
2016 r. o godz. 16.00 podczas imprezy 
„Grzyby – Harasiuki 2016”

Zasady są proste. Nagrywamy na płytę 
CD nie mniej niż 3 utwory. Piszemy zwar-
tą informację o wykonawcy i wszystko to 
pakujemy w kopertę. Idziemy na pocztę 

XIII GALICJA BLUES FESTIVAL, KONKURS
i wysyłamy na adres organizatora: Re-
gionalne Centrum Kultur Pogranicza ul. 
Kolejowa 1, 38-400 Krosno z dopiskiem 
GALICJA BLUES FESTIVAL. Wysła-

Wystawa japońska eksponowana w Mu-
zeum Podkarpackim przybliża wspania-
łą, starą kulturę, jakże odmienną od eu-
ropejskiej czy polskiej, a która miała tak 
znaczący wpływ na rozwój sztuki i zdob-
nictwa europejskiego od połowy XIX 

wieku. Ekspozycja przygotowana została 
ze zbiorów prywatnych kolekcjonerów, 
a także Muzeum w Gliwicach oraz Mu-
zeum – Zamku w Baranowie Sandomier-
skim

Tomasz Pisarek
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Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja 
Bursy w Krakowie zaprasza do udziału 
w Festiwalu amatorskie grupy teatralne 
z całej Polski! Wiek uczestników: od 17 
lat. Poszukiwania repertuarowe, tema-
tyczne i formalne spektakli nie są niczym 
ograniczone, jedyne kryterium to wartość 
artystyczna prezentacji. czas prezentacji 
nie może przekroczyć 60 min., montażu 
30 min. W komisji oceniającej zasiądą 

VII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRALNY W SCENIE „I”
21- 23 X 2016

krytycy i twórcy teatralni. Do 25 wrześ-
nia 2016 r. należy przesłać na adres or-
ganizatorów wypełnioną kartę zgłoszenia 
i informacje o zespole: 31– 606 Kraków, 
os. Tysiąclecia 15, tel., fax (12) 648 49 
95, 648 67 54, e-mail: mdk@mdk.kra-
kow.pl. Regulamin i karta zgłoszenia 
w załączeniu oraz na stronie organizato-
ra www.mdk.krakow.pl www.facebook.
com/MDKbursa

Festiwal Windowisko odbędzie się w Te-
atrze Miejskim Miniatura w Gdańsku, ul. 
Grunwaldzka 16, w dniach 21-22 paź-
dziernika 2016 r. W festiwalu mogą brać 
udział teatry realizujące spektakle oparte 
na tekstach autorskich, własnych lub na-
pisanych dla teatru oraz teatry realizujące 
swoje spektakle w oparciu o teksty nie-
sceniczne (proza, publicystyka, poezja). 
Czas trwania prezentacji nie może prze-
kroczyć 60 min. Z udziału w festiwalu 
wyłączone są kabarety, teatry ruchu, 
pantomimy, tańca oraz teatry realizujące 

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL SZTUK AUTORSKICH I ADAPTACJI 
WINDOWISKO 2016

repertuar dla dzieci. Do udziału w Win-
dowisku zespoły są kwalifikowane przez 
radę artystyczną po nadesłaniu: wypeł-
nionej karty zgłoszenia, scenariusza oraz 
płyty z zarejestrowanym spektaklem 
(CD, DVD). Zgłoszenia należy przesłać 
na adres: WINDA – Gdański Archipe-
lag Kultury, ul. Racławicka 17, 80–406 
Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie 
do 15 września 2016 r. tel. 58 344 90 
53, fax 58 344 77 93 e-mail: winda@gak.
gda.pl, www.winda.gda.pl, www.windo-
wisko.pl

nie płyty potwierdzamy drogą elektro-
niczną. Proszę  pisać na adres: lenert@
o2.pl. W mailu podajemy numer telefo-
nu kontaktowego. Ostateczny termin 
zgłoszeń upływa 1 września 2016 /data 
nadejścia płyty. Te kilka słów to cały re-
gulamin. Finał konkursu w dniach 15 i 16 

września 2016 r. Laureat do dyspozycji 
organizatora 17 września. Główna nagro-
da 3 000 zł plus puchar, dodatkowo sesja 
w studio, koncert podczas gali festiwalu. 
Jest jeszcze nagroda publiczności oraz 
nagrody indywidualnie przyznane przez 
jurorów i dyrektora RCKP w Krośnie.





GALERIA JEDNEGO ZDJĘCIA
Jerzy W
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