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Wydarzenia

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie powstało w 1935 
roku i jest związane z Rzeszowem i regionem, mimo że 
wartość artystyczna i naukowa oraz jakość zbiorów jest 
wysoka i bardzo istotna w skali kraju. Na przestrzeni  
75 lat instytucja trwale zapisała się w historii polskiej 
kultury, na którą pracowały pokolenia muzealników. 
Działania merytoryczne: ekspozycje stałe i czasowe, 
konferencje, specjalistyczne opracowania naukowe  
i inne formy upowszechniania kultury i sztuki, za któ-
re Muzeum od lat otrzymuje nagrody i wyróżnienia  
w ogólnopolskich konkursach – potwierdzają tę ocenę. 
Zabytkowy gmach Muzeum w centrum miasta mieści 
działy: Archeologii, Sztuki, Historii oraz Bibliotekę, 
Administrację i Pracownię Konserwacji Dzieł Sztuki; 
natomiast Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Ko-
tuli i Muzeum Historii Miasta Rzeszowa są oddziałami 
Muzeum Okręgowego i znajdują się w Rynku. W skład 
muzeum wchodzi również Izba Pamięci im. Juliana 
Przybosia w Gwoźnicy Górnej.

Przez cały 2010 rok trwały obchody rocznicowe 
– z wystawami, koncertami, konferencjami i licznymi 
wydawnictwami. Ich kulminacja miała miejsce 17 li-
stopada, dniu uroczystego spotkania jubileuszowego  
w Kinie „Zorza”, podczas którego dyrektor Bogdan Kacz-
mar przedstawił historię Muzeum i perspektywy jego 
rozwoju. Była też okazja, aby uhonorować szczególnie 
zasłużone dla rozwoju tej placówki osoby i instytucje. 
Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymali  
prof. Sylwester Czopek oraz dr Krzysztof Ruszel. Trady-
cyjnie przyznano tytuły „Przyjaciela Muzeum”; w tym 
roku przypadły w udziale dla firm wspierających instytu-
cje kulturalne: PGE Dystrybucja SA, ICN Polfa Rzeszów 
SA, WSK PZL Rzeszów oraz Zakład Gazowniczy w Rze-

75 lat Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

n	Na	zdjęciu	od	lewej:	
uhonorowani	medalami	
„Gloria	Artis”		
dr	Krzysztof	Ruszel	oraz	
prof.	Sylwester	Czopek	
wraz	z	dyrektorem		
Bogdanem	Kaczmarem		
fot.	G.	Stec

szowie. Spotkanie zwieńczył koncert Anny Gutowskiej 
(skrzypce) i Dariusza Kota (akordeon).

Głównym elementem obchodów jest wystawa pt. 
„Szlachta w blasku swej chwały”, która prezentuje naj-
świetniejsze zabytki polskiej kultury szlacheckiej po-
chodzące od XVII do początku XX wieku. To wystawa 
poświęcona w dużym stopniu sarmatyzmowi – jedne-
mu z najważniejszych prądów obyczajowo-kultural-
nych, który począwszy od XVI wieku na kilka stuleci 
zawładnął kulturą szlachty polskiej, określił jej ideolo-
gię i tożsamość. Na ekspozycji można zobaczyć bogaty 
zbiór sarmackich portretów szlacheckich tworzonych 
na zamówienie przedstawicieli znanych polskich ro-
dów od XVII do XX wieku. Obrazy sprowadzone z kil-
ku polskich muzeów ukazują szlachciców najczęściej 
– jak nakazywała ówczesna moda – z podgolonymi 
głowami i sumiastymi wąsami, odzianych w kontusze  
z szerokimi pasami i szablami u boku. Sporą część wy-
stawy stanowią oryginalne ubiory z epoki, stroje kontu-
szowe, ozdobne tkaniny oraz biżuteria, guzy, starodruki, 
grafiki. Wystawa daje świadectwo bogactwa kulturowe-
go, jakiego ostoją była szlachta i odpowiada na pytania: 
Czym był sarmatyzm? Skąd się wziął? Jak wpłynął na 
sztukę i kulturę Rzeczypospolitej?

W tym samym czasie podczas obchodów jubile-
uszowych został zaprezentowany po konserwacji baro-
kowy gobelin Bitwa pod Arbelą powstały na początku 
XVIII wieku we Flandrii według projektów Charlesa  
Le Bruna. Konserwację gobelinu sfinansowano ze środ-
ków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  
w ramach programu operacyjnego Dziedzictwo Kultu-
rowe Priorytet 2 „Rozwój Instytucji Muzealnych”.

Michał Rut
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Teatry

W repertuarze • Duża Scena

Czerwony kapturek
Michał Wierzbicki

reż. Przemysław Dąbrowski
Bajka przygotowana w nowej, nietuzinkowej od-

słonie. Obok aktorów, na scenie można zobaczyć mały 
zwierzyniec – kilka zabawnych ptaków, zajączka, jelon-
ka. Spektakl bez grozy i makabry, jaka zwykle towarzy-
szy opowieści o zjadanych przez wilka osobach. Jest za 
to dużo humoru i muzyki. Niewykluczone, że jedyna 
postać, jakiej będziemy współczuć to… wilk.

Murzyn (Może odejść)
Remigiusz Caban

reż. Remigiusz Caban • scen. Krzysztof Szczęsny • ko-
stiumy Zofia Mazurczak • chor. Dariusz Brojek • muz. 
Jarosław Babula

Akcja sztuki, osnuta wokół historycznego zdarzenia 
– wizyty i nagłej śmierci w Łodzi w roku 1867 świato-
wej sławy czarnoskórego aktora Iry Aldridge’a, toczy się  
w teatrze. Wartki tok zdarzeń, napędzany jak w klasycz-
nym kryminale poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie 
„Kto zabił?”, przynosi wiele zaskakujących i bardzo za-
bawnych sytuacji.

niC nie Może wieCznie trw@ć
Remigiusz Caban, Adam Słowik

reż. Remigiusz Caban
W akcję komediodramatu, z młodością z gierkow-

skiej epoki w tle, wplecione zostały przeboje z repertu-
aru niezapomnianej Anny Jantar, pamięci której przed-
stawienie jest dedykowane.

o dwóCh takiCh Co ukradli księżyC
Kornel Makuszyński

reż. Cezary Domagała

TEATR IM. WANDY SIEMASZKOWEJ
W RZESZOWIE

35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 7/9

Dyrektor naczelny: Przemysław Tejkowski
Telefony: 17 853 20 01 (centrala)
 17 853 27 48 (dyrekcja)
Faks: 17 853 27 48
E-mail: sekretariat@teatr-rzeszow.pl
Internet: www.teatr-rzeszow.pl
Sprzedaż i rezerwację biletów indywidualnych i zbio-
rowych prowadzą Biuro Obsługi Widzów oraz Kasa 
Teatru: poniedziałki 8.00–16.00, wtorki–piątki 8.00– 
–18.00, soboty i niedziele 15.00–18.00

Historia braci bliźniaków – Jacka i Placka. Kiedy 
chłopcy mają zaledwie kilka lat, już nikt nie ma złu-
dzeń, że z tych dwóch nic dobrego nie wyrośnie. Nie-
sforni braciszkowie wciąż płatają spokojnym obywate-
lom złośliwe figle. Wspaniała kolorowa baśń muzyczna 
dla całej rodziny.

odprawa posŁów greCkiCh   
(MusiCal sarMaCki)

Jan Kochanowski, Jacek Kaczmarski
reż. Sławomir Gaudyn • scen. Jerzy Rudzki • chor. Da-
riusz Brojek • songi: Jacek Kaczmarski, Zbigniew Łapiński, 
Przemysław Gintrowski • aranż. Jarosław Babula

Często zastanawiamy się, ile w nas jest z naszych 
przodków, antenatów, protoplastów. Ile jest w nas z XVI- 
-wiecznego sarmaty, czy coś w nas zostało z przodka 
„co na Turka chadzał, Węgra królem wybierał i tra-
tował Szweda”? A jeśli jest coś, to czy jest w nas to 
dobre? Czy może wręcz przeciwnie? Te pytania sta-
wia najnowszy spektakl Teatru powstały w oparciu  
o twórczość dwóch wielkich poetów – Jana Kochanow-
skiego i Jacka Kaczmarskiego.

pan tadeusz
Adam Mickiewicz

reż. Irena Jun
Dla widzów, którzy kojarząc wyjątkowe miejsce Pana 

Tadeusza w kanonie narodowej literatury, spodziewają 
się przedstawienia pomnikowego, ten spektakl może być 
niespodzianką. Irena Jun, autorka opracowania tekstu  
i reżyser, osadziła ów zaprawiony nostalgią literacki 
portret polskości w świecie prawdziwych ludzi. Insceni-
zowana według tej zasady, w dekoracjach i kostiumach 
Aleksandry Semenowicz, historia jaką wszyscy znamy, 
objawia zaskakująco obfitą dawkę humoru.

przyjazne dusze
reż. Marcin Sławiński • scen. Janusz Pokrywka

Historia perypetii młodego małżeństwa – Mary  
i Simona oraz pary duchów – Jacka i Suzie, która stara 
się pomóc lokatorom ich dawnego domu pod Londy-
nem. To zabawna i wzruszająca opowieść z odrobiną 
dreszczyku o miłości, dążeniu do spełnienia marzeń  
i wpływie istot z zaświatów na nasze życie.

sŁodkie lata 20., 30.
Jan Szurmiej

reż. Jan Szurmiej • scen. Wojciech Jankowiak • kostiu-
my Marta Hubka
obsada: Joanna Baran, Karolina Dańczyszyn (adept), 
Magdalena Kozikowska-Pieńko, Mariola Łabno-Flau-
menhaft, Małgorzata Pruchnik, Beata Zarembianka,  
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Teatry

k	 „Ławeczka”	•	fot.	J.	Paszkowski

Robert Chodur, Sławomir Gaudyn, Aleksander Janiszew-
ski, Adam Mężyk, Grzegorz Pawłowski, Robert Żurek
premiera: 8 stycznia

Czas odradzania się i scalania państwa polskiego. 
Czas błyskawicznego rozwoju nie tylko administracyjno- 
-gospodarczego, ale i… kulturalnego. Polska, która po-
wróciła na mapę świata po półtora wieku niebytu poza 
wszystkimi błyskawicznymi osiągnięciami stworzyła 
także wspaniałą kinematografię. Odnotowaliśmy też 
rozkwit rewii i kabaretu. Słodkie lata 20., 30. wprowa-
dzą nas w magiczny nastrój tamtej epoki.

W repertuarze 
Mała Scena im. Zdzisława Kozienia

ŁaweCzka
reż. Stanisław Brejdygant
obsada: Małgorzata Machowska, Aleksander Janiszewski

Niebanalna historia dwojga samotnych ludzi spo-
tykających się niby przypadkiem na parkowej ławecz-
ce. On szuka dziewczyny na jedną noc. Ona poszukuje 
mężczyzny na całe życie. Prowadzą dialog, w którym 
odkrywają przed sobą i widzem swą przeszłość. Oszu-
kują się wzajemnie, by za chwilę odkryć przed sobą 
najskrytsze tajemnice.

n	„18729”		
fot.	J.	Paszkowski

Mój boski rozwód
Geraldine Aron

reż. i scen. Grzegorz Mrówczyński
Spektakl jest szalenie dowcipną, błyskotliwą i in-

teligentną komedią o miłości i zdradzie, o przyjaźni  
i seksie, o przemijaniu i radości życia, o kobiecych  
tęsknotach i odwiecznych problemach w stosunkach 
damsko-męskich.

wszystko Co wieM o MężCzyznaCh 
i kobietaCh

Nadieżda Michajłowna Ptuszkina
reż. Szymon Kuśmider

Wodewil nawiązujący do klasycznego wariantu  
francuskiego czworokąta, gdzie w finale dochodzi do 
zamiany partnerów i szczęśliwego zakończenia, zo-
staje sparodiowany i osadzony w rosyjskiej współ-
czesności.

zapiski oFiCera arMii Czerwonej
Sergiusz Piasecki

reż. Sławomir Gaudyn
Prezentowana satyra jest opisem polskiej rzeczywi-

stości na Kresach, widzianej oczami „wyzwolicieli”.

edukaCja rity
reż. Sławomir Gaudyn
obsada:  Małgorzata Pruchnik, Robert Chodur
premiera: 29 stycznia

Młoda żona postanawia kontynuować przerwaną 
naukę i zdać zaległe egzaminy. W szkole spotyka pro-
fesora, który uczy ją także jak żyć i cenić własne prze-
konania. Jej pewność siebie zaczyna przeszkadzać mę-
żowi, co wywołuje liczne nieporozumienia.

Szajna Galeria

18729 • Jerzy Fąfara

reż. Sławomir Gaudyn • scen. Grzegorz Janiszewski • muz. 
Zbigniew Lampart • zdj. filmowe: Maciej Flaumenhaft

Opowieść o losach wybitnego, związanego z Rze-
szowem i Teatrem im. Wandy Siemaszkowej artysty 
– Józefa Szajny. Tytuł przedstawienia to jego obozowe 
„imię” – numer wytatuowany na przedramieniu więź-
nia KL Auschwitz.
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Teatry

TEATR MASKA W RZESZOWIE
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13

Dyrektor naczelny: Antoni Borek
Dyrektor artystyczny: Jacek Malinowski
Telefony: 17 862 68 08, 17 862 57 17
 17 852 06 14, 17 850 13 60
 (Biuro Organizacji Widowni)
Faks: 17 862 24 07
E-mail: teatrmaska@teatrmaska.pl
Internet: www.teatrmaska.pl

XVIII Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe • 5–19 lutego

5 lutego, godz. 17.00, 20.00

klub hipoChondryków
Meggie W. Wright

Teatr Syrena • Warszawa
reżyseria: Wojciech Malajkat
obsada: Zbigniew Zamachowski, Piotr Polk,  
Wojciech Malajkat, Magdalena Wołłejko,  
Piotr Siejka / Krzysztof Janczar, Marta Walesiak / 
/ Magdalena Turczeniewicz, Marcin Piętowski

Tematem przewodnim jest hipochondria, a dokład-
niej zmagania z urojonymi chorobami trzech panów  
w momencie przekroczenia przez nich, magicznej dla 
każdego mężczyzny, granicy czterdziestych urodzin.

11 lutego, godz. 19.00
20 lutego, godz. 17.00

karnawaŁowa gala MusiCalowa  
teatru broadway

Teatr Broadway
Prywatny Teatr Muzyczny Małgorzaty Obłój

Szczecin
Największe hity musicalowe lat 20., 40., 60., 80.

19 lutego, godz. 17.00, 20.00

klan wdów
Ginette Beauvais Garcin i Marie Chevalier

Teatr Scena Prezentacje • Warszawa
reżyseria: Romuald Szejd
obsada: Krystyna Tkacz,  
Magdalena Zawadzka, Joanna  
Żółkowska, Wanda Koczeska / 
/ Hanna Stańko, Joanna Domańska,  
Cynthia Kaszyńska, Artur Kruczek / 
/ Marek Włodarczyk

Bohaterkami są trzy samotne  
panie w średnim wieku, pełne tem-
peramentu i marzeń o bogatym ży-
ciu erotycznym.

n	„Klan	wdów”		
fot.	M.	Jarosiński

aliCja po drugiej stronie lustra
Lewis Carroll

adapt. i reż. Jacek Malinowski
Piękna i nieśmiertelna historia, fascynująca nie-

zwykłą atmosferą i przedziwnymi perypetiami głów-
nej bohaterki.

Alicja, przechodząc przez lustro, odkrywa niezwy-
kłą krainę, która do złudzenia przypomina wielką sza-
chownicę. Jej mieszkańcy pogrążeni są w nieustannej 
rozgrywce. Mała bohaterka podejmuje wyzwanie, zo-
staje pionkiem na planszy. Gra toczy się o dużą stawkę 
– jeśli Alicja wygra, zostanie królową.

Przedstawienie dla dzieci od lat 5.

gwiazdka pana andersena
(na podstawie baśni H. Ch. Andersena)

reż. Honorata Mierzejewska-Mikosza
W Wigilię na strychu ożywają zużyte zabawki. Szy-

kują się do świąt. Próbują  przywrócić blask stojącej 
w kącie, zapomnianej przez wszystkich zeszłorocznej 
choince. Wśród zakurzonych rupieci odnajdują rzeczy, 
dzięki którym przywołują baśnie. Wspólnie ze wzrusza-
jącymi opowieściami oczekują na pojawienie się gwiazd-
ki na niebie. Być może skryła się właśnie wśród nich? 
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Teatry

Repertuar Teatru na styczeń i luty

Alicja	po	drugiej	stronie	lustra
 22–24.02 • 9.00
Gwiazdka	Pana	Andersena 9.01 • 16.30

4–7.01 • 9.00
Mała	syrenka 12–13.02, 20.02 • 16.30

11.02*, 15–18.02 • 9.00
Nieznośne	słoniątko

11–13.01, 1–2.02 • 9.00
Pinokio 27.02 • 16.30

8–9.02, 25.02 • 9.00
Tymoteusz	wśród	ptaków 16.01, 6.02 • 16.30
 14.01, 3–4.02 • 9.00
* pokaz przedpremierowy

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze

W niedziele przed spektaklami istnieje możliwość zwiedzenia 
Muzeum Lalek Teatralnych. Wejście o 15.30. Wstęp za 
okazaniem biletu zakupionego na niedzielny spektakl.

m	„Nieznośne	słoniątko”		
fot.	R.	Kocaj

Czy uda im się stworzyć świąteczną atmosferę, ożywić 
piękne chwile i wspomnienia?

Przedstawienie dla dzieci od lat 5.

nieznośne sŁoniĄtko
Barbara Kościuszko (wg R. Kiplinga)

reż. Jacek Malinowski
Co krokodyl jada na obiad? Dlaczego słoń ma krót-

szą szyję niż żyrafa? I dlaczego słonie mają tak krótkie 
nosy, przypominające kształtem but? Opowiada o tym 
przedstawienie oparte na motywach bajki noblisty, Ru-
dyarda Kiplinga – autora Księgi dżungli.

Przedstawienie dla dzieci od lat 4.

pinokio • Carlo Collodi
adapt. i reż. Zbigniew Głowacki

Był sobie raz samotny, stary człowiek, był kawałek 
zwykłego drewna i było pragnienie posiadania kogoś 
bliskiego. Z tego pragnienia narodził się Pinokio, zabaw-
na lalka z pięknie wystruganą głową, rękami i nogami, 
ale bez serca i takiej ilości rozumu, która pozwoliłaby 
wybierać właściwe drogi.

Przedstawienie jest opowieścią o dorastaniu w nie 
zawsze przyjaznym świecie i o miłości nadającej sens 
ludzkiemu życiu.

Przedstawienie dla dzieci od lat 4.

tyMoteusz wśród ptaków
Jan Wilkowski

reż. András Veres
Mały niedźwiadek Tymoteusz znajduje w swojej 

czapce kukułcze jajo. Postanawia poszukać domu dla 
pisklęcia. Niestety, żaden z ptaków nie chce przyjąć 
pod swój dach kukułki – leśnego podrzutka. Wobec 
tego miś postanawia sam wysiedzieć jajko. Humory-

styczna, ciekawa opowieść uczy tolerancji i otwarcia  
na innych.

Przedstawienie dla dzieci od lat 4.

MaŁa syrenka
Hans Christian Andersen

reż. Ewa Piotrowska
premiera: 12 lutego

Chcecie zobaczyć podwodny świat i usłyszeć śpiew 
syren? Dowiedzieć się, co jest największą wartością  
w życiu? Historia małej syrenki, która, chcąc być bliżej 
ukochanego, poświęca swój piękny głos i możliwość 
przebywania w uroczych podwodnych głębinach, należy 
do najpiękniejszych opowieści o miłości.

Przedstawienie dla dzieci od lat 4.
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Muzyka

FILHARMONIA PODKARPACKA
IM. A. MALAWSKIEGO W RZESZOWIE

35-959 Rzeszów, ul. Chopina 30

Dyrektor naczelny: Marta Wierzbieniec
Telefony: 17 862 84 08 (centrala),  
 17 862 85 07 (Biuro Koncertowe)
Tel./faks: 17 862 23 33 (dyrekcja)
E-mail: biuro@filharmonia.rzeszow.pl
Internet: www.filharmonia.rzeszow.pl

W repertuarze

1 stycznia, godz. 18.00

koncert noworoczny
ORKIESTRA SYMFONICZNA  

FILHARMONII PODKARPACKIEJ
KRZESIMIR DĘBSKI – dyrygent
ANNA JURKSZTOWICZ – śpiew

Program autorski K. Dębskiego
Czym jest muzyka? Nie wiem.
Może po prostu niebem
Z nutami zamiast gwiazd.

L.J. Kern
Autorski program muzyki filmowej Krzesimira Dęb-
skiego będzie kompilacją najpiękniejszych i najbardziej 
znanych tematów muzycznych skomponowanych dla 
filmu i telewizji oraz znanych piosenek.
Usłyszeć będzie można muzykę do największych pol-
skich superprodukcji, takich jak: „Ogniem i Mieczem” 
i „Stara Baśń” J. Hoffmana oraz „W Pustyni i w Pusz-
czy” G. Hooda (zdobywcy Oskara za najlepszy film za-
graniczny 2005). Anna Jurksztowicz z towarzyszeniem 
orkiestry symfonicznej zaśpiewa m.in. utwory z teksta-
mi Wisławy Szymborskiej.

7 stycznia, godz. 19.00

biały i Czarny jazz
ORKIESTRA SYMFONICZNA  

FILHARMONII PODKARPACKIEJ
CHÓR OPERY I FILHARMONII PODLASKIEJ

VLADIMIR KIRADJIEV – dyrygent
VIOLETTA BIELECKA – przygotowanie chóru

Będziemy grać w ten sposób, dopóki wasz puls 
i mój nie staną się jednym! D.Ellington

Śpiewy mające swój rodowód w kulturze amerykańskich 
Murzynów splotą się z europejską muzyką symfoniczną 
inspirowaną przez jazz: muzyka do baletu Stworzenie 
świata Milhaud (napisana dwa lata wcześniej od słynnej 
Błękitnej Rapsodii Gershwina!), jazzowa suita Szosta-
kowicza i kompozycja Gershwina o pierwotnej nazwie 
Rumba oparta na ekscytujących tańcach kubańskich.

8 stycznia, godz. 18.00

ORKIESTRA SYMFONICZNA  
FILHARMONII PODKARPACKIEJ

TOMASZ CHMIEL – dyrygent
GRAŻYNA BRODZIŃSKA – sopran

JACEK WÓJCICKI – tenor
W programie: arie operetkowe, piosenki musicalowe  

i kabaretowe (E. Kálmán, R. Stolz, F. Lehar, J. Offen-
bach, J. Bock)

W melodii tej siła zaklęta i czar, i moc…
L. Starski

„Prezentuje najwyższy kunszt sztuki wokalnej. Obda-
rzona urodą, wdziękiem, scenicznym temperamentem, 
śpiewa, tańczy, czaruje publiczność teatralną i filhar-
moniczną” – tak komplementuje Grażynę Brodzińską 
Bogusław Kaczyński. W światowym repertuarze operet-
kowym zaprezentuje się również Jacek Wójcicki, jeden  
z najbardziej znanych polskich artystów estradowych.

14 stycznia, godz. 19.00

ORKIESTRA SYMFONICZNA  
FILHARMONII PODKARPACKIEJ

HECTOR GUZMAN – dyrygent
KLAUDIUSZ BARAN – bandoneon

W programie:
• E. Toussaint – Popol Vuh
• A. Piazzolla – Koncert na bandoneon
• A. Márquez – Danzón nr 2
• J.P. Moncayo – Huapango
• M. de Falla – Suita z baletu „Trójkątny kapelusz”

Kiedy wszystko się zmienia,
muzyka piękną zawsze pozostaje.

P. Stommak
Jak na karnawał przystało, koncert upłynie pod znakiem 
żywiołowych rytmów tanga, bolera, fandanga i joty.  
W roli solisty usłyszymy pochodzącego z Przemyśla 
znakomitego akordeonistę i bandoneonistę – Klau-
diusza Barana, koncertującego solo, w zespołach ka-
meralnych jak i z orkiestrami symfonicznymi w kraju 
i za granicą.

21 stycznia, godz. 19.00

operetka i musical
ORKIESTRA SYMFONICZNA  

FILHARMONII PODKARPACKIEJ
MASSIMILIANO CALDI – dyrygent

DOROTA WÓJCIK– sopran
ADAM ZDUNIKOWSKI – tenor

W programie: arie operetkowe i musicalowe
Gdzie słyszysz śpiew tam wstąp,
tam dobre serca mają….

J.W. Goethe
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Muzyka

Urodzony w Mediolanie, Massimiliano Caldi po stu-
diach kompozytorskich ukończył również pianistykę 
w Vicenzie i dyrygenturę w Koserwatorium w Turynie, 
w 1999 roku zwyciężył w VI Międzynarodowym Kon-
kursie Dyrygentów im. G. Fitelberga w Katowicach.  
W repertuarze operetkowo-musicalowym usłyszymy 
jedną z najzdolniejszych śpiewaczek młodego pokole-
nia Dorotę Wójcik oraz Adama Zdunikowskiego – so-
listę sceny narodowej w Warszawie.

28 stycznia, godz. 19.00

koncert w hołdzie edwardowi Czernemu.  
edward Czerny – muzyka taneczna i jazzowa 

na orkiestrę symfoniczną i big band
ORKIESTRA SYMFONICZNA  

FILHARMONII PODKARPACKIEJ
BIG BAND AKADEMII MUZYCZNEJ  

W KATOWICACH
ANDRZEJ ZUBEK – dyrygent
URSZULA DUDZIAK – wokal

Elżbieta Lewicka – prowadzenie koncertu
Każda sztuka zawsze dąży do tego,
by stać się muzyką Walter Pater

Edward Czerny był pierwszym polskim dyrygentem, pro-
wadzącym od połowy lat 50. koncerty filharmoniczne 
z udziałem integralnie połączonych składów orkiestry 
symfonicznej i big bandu. Swoje kompozycje nagrywał 
z orkiestrami symfonicznymi rozgłośni Polskiego Ra-
dia w Warszawie i Łodzi oraz z własnym big bandem, 
popularnym na antenie radiowej pod nazwą Orkiestra 
Taneczna Polskiego Radia pod dyrekcją Edwarda Czer-
nego. W karnawałowym programie usłyszymy najbar-
dziej znane kompozycje jazzowe Czernego.
Gwiazdą wieczoru będzie Urszula Dudziak, najwybit-
niejsza polska wokalistka jazzowa.

4 lutego, godz. 19.00

Molto virtuoso e capricioso
ORKIESTRA SYMFONICZNA  

FILHARMONII PODKARPACKIEJ
ENRICO CALESSO – dyrygent

KATARZYNA DUDA – skrzypce
W programie:
• P. Czajkowski – Kaprys włoski op. 45
• P. Sarasate – Fantazja na tematy z opery „Carmen”  

G. Bizeta op. 25
• P. Sarasate – „Melodie cygańskie” op. 20
• M. Rimski–Korsakow – Kaprys hiszpański op. 34

Ech, muzyka, muzyka, muzyka,
spod smyka zielony kurz.
Lecą gwiazdy zielone spod smyka,
damy karo i bukiety róż. K.I. Gałczyński

Katarzyna Duda, należąca do grona najwybitniejszych 
polskich skrzypków, słynie nie tylko z wirtuozerii, ale 
także wrażliwości muzycznej i scenicznego tempera-
mentu. Studia odbywała w mistrzowskiej klasie skrzy-
piec Tibora Vargi w Ecole Supérieure de Musique w Sion 
w Szwajcarii oraz pod kierunkiem Jana Staniendy  
w Akademii Muzycznej w Warszawie, którą ukończyła  
z wyróżnieniem. Była stypendystką m.in. Interlochen 
Academy of Arts w Stanach Zjednoczonych. Wielokrot-
nie zdobywała nagrody na krajowych i międzynarodo-
wych konkursach skrzypcowych. Solistce towarzyszyć 
będzie brazylijski dyrygent od lat związany z Polską.

11 lutego, godz. 19.00

ORKIESTRA SYMFONICZNA  
FILHARMONII PODKARPACKIEJ
MAREK PIJAROWSKI – dyrygent

TORUŃSKI KWARTET WALTORNIOWY
W programie:
• W.A. Mozart – Uwertura do opery „Czarodziejski flet” 

KV 620
• H. Hübler – Koncert na 4 waltornie
• G. Holst – Planety op. 32

Muzyka ziemska jest odbiciem muzyki sfer.
Pitagoras

Grecką ideę „harmonii sfer” obrazować będą Planety. 
Najpopularniejszą częścią suity jest „brutalny” w wy-
razie Mars, The Bringer of War (Mars, zwiastun wojny) 
ukończony w 1914 r., w przededniu wojny.
Godny polecenia Koncert na 4 waltornie wykonają eta-
towi muzycy – soliści Toruńskiej Orkiestry Symfonicz-
nej oraz absolwenci i studenci akademii muzycznych: 
w Bydgoszczy, Gdańsku, a także Hochschule für Musik 
w Weimarze i Saarbrücken.

k	 Katarzyna	Duda	•	fot.	M.	Tyszka
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Muzyka

13 lutego, godz. 18.00

koncert walentynkowy
ORKIESTRA SYMFONICZNA  

FILHARMONII PODKARPACKIEJ
JERZY KOSEK – dyrygent

AGNIESZKA TOMASZEWSKA – sopran
JACEK ŚCIBOR – tenor

VADIM BRODSKI – skrzypce
W programie: J. Strauss, F. Lehár, J. Offenbach, melodie 

filmowe, brodwayowskie hity musicalowe, żydowskie 
pieśni weselne, światowe przeboje estradowe

Muzyka jest niedyskretną powiernicą:
zdradza najtajniejsze myśli. Romain Rolland

Jest jednym z nielicznych skrzypków w historii, którzy 
mieli zaszczyt zagrać na słynnym instrumencie Guarneri 
del Gesù, należącym do Niccolò Paganiniego.
Maestro Vadim Brodski zdobył pierwsze nagrody na 
wszystkich międzynarodowych konkursach: Pagani-
niego – Włochy 1984, Tibora Varga – Szwajcaria 1984, 
Wieniawskiego – Polska 1977. Z równą maestrią gra 
muzykę klasyczną, jazz jak i szeroko rozumianą mu-
zykę popularną. Artyście towarzyszyć będą: Agnieszka 
Tomaszewska absolwentka Gdańskiej Akademii Mu-
zycznej Wydziału Wokalno-Aktorskiego oraz Univer-
sität für Musik und Darstellende Kunst Wien i znany 
rzeszowskiej publiczności Jacek Ścibor związany obec-
nie z Instytutem Muzyki UR.

17 lutego, godz. 13.00

koncert szkolny
W programie: skrócona wersja koncertu z 18 lutego

18 lutego, godz. 19.00

Muzyczny kalejdoskop ameryki
ORKIESTRA SYMFONICZNA  

FILHARMONII PODKARPACKIEJ
VLADIMIR KIRADJIEV – dyrygent

LUDMIL ANGELOV – fortepian
W programie:
• G. Gershwin – Poemat symfoniczny „Amerykanin  

w Paryżu”; Koncert fortepianowy F-dur; Suita z ope-
ry „Porgy and Bess”; Błękitna Rapsodia na fortepian 
i orkiestrę

Sztuka to ciągłe jednanie się z życiem
Mikołaj Gogol

Jego muzyka stała się synonimem amerykańskości  
w salach koncertowych. Swoją Błękitną Rapsodię sam 
Gershwin nazywał „muzycznym kalejdoskopem Ame-
ryki” – to pierwszy utwór, który wprowadził jazz na 
estrady filharmonii. Elementy jazzu przyniesie ze sobą 
również Koncert fortepianowy, w roli solisty wystąpi 

Ludmil Angelov – bułgarski pianista mieszkający w Hisz-
panii, laureat I nagrody prestiżowego Międzynarodo-
wego Konkursu Pianistycznego w Monte Carlo (1994), 
dyrektor artystyczny Toledo International Music Festi-
wal. Nie zabraknie również słynnego poematu Amery-
kanin w Paryżu i Suity z pierwszej w historii prawdziwie 
amerykańskiej opery Porgy and Bess.

25 lutego, godz. 19.00

ORKIESTRA SYMFONICZNA  
FILHARMONII PODKARPACKIEJ

JOSÉ MIGUEL RODILLA – dyrygent
DANIEL DEL PINO – fortepian

W programie:
• E. Granados – Tańce hiszpańskie op. 37
• M. de Falla – Noce w ogrodach Hiszpanii
• M. Ravel – Rapsodia hiszpańska

Sztuka jest manifestacją wzruszenia,
a wzruszenie językiem 
zrozumiałym dla wszystkich.

W.S. Mangham
Reżyserem wieczoru o hiszpańskim kolorycie będzie 
urodzony w Walencji José Miguel Rodilla. Noce w ogro-
dach Hiszpanii o podtytule Symfoniczne impresje na 
fortepian z orkiestrą w prawdziwie impresjonistyczny 
sposób wyczarują nastroje hiszpańskich wieczorów. Przy 
fortepianie zasiądzie jeden z czołowych pianistów Hisz-
panii Daniel del Pino. Francuską wizją hiszpańskiego 
folkloru będzie mistrzowsko zinstrumentowana Rapso-
dia hiszpańska Ravela należąca do jednych z najbardziej 
efektownych dzieł „muzycznego zegarmistrza”.

«	cd.	ze	str.	9	(Filharmonia	Podkarpacka	w	Rzeszowie)

k	 Ludmil	Angelov	•	fot.	arch.	Filh.
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Muzea

MuzeuM OKRęgOwe w RzeSzOwIe
35-030 Rzeszów, ul. 3 Maja 19

Dyrektor: Bogdan Kaczmar
Telefon: 17 853 52 78
Faks: 17 853 60 84
E-mail: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl
Internet: www.muzeum.rzeszow.pl

wystawy stałe
• Malarstwo włoskie ze zbiorów Galerii Malarstwa Eu-

ropejskiego
• Pejzaż austriacki XVIII w. ze zbiorów Galerii Dąmb-

skich
• Galeria malarstwa polskiego XVIII–XX w.
• Galeria rzemiosła artystycznego
• „Odkopana przeszłość”. Pradzieje Polski południowo- 

-wschodniej
• Czyn zbrojny żołnierza polskiego 1914–1945
wystawa czasowa
• Szlachta w blasku swej chwały (do 15 lutego)

gobelin „Bitwa pod Arbelą” po konserwacji

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie w 2009 roku otrzy-
mało dofinansowanie na konserwację barokowego go-
belinu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Po półtorarocznej, generalnej renowacji, 
tapiseria o unikatowej klasie w skali kraju, wróciła na 
stałe miejsce w muzealnej ekspozycji i zdobi czołową 
ścianę klatki schodowej.

n	Gobelin	„Bitwa	pod	Arbelą”		
po	konserwacji

Tapiseria z wyobrażeniem „Bitwy pod Arbelą” nale-
ży do serii ilustrującej historię zwycięskich batalii Alek-
sandra Wielkiego. Monumentalna kompozycja przedsta-
wia bitwę, która rozegrała się 1 października 331 roku 
p.n.e. pomiędzy wojskami macedońskimi Aleksandra 
Wielkiego, a armią perską króla Dariusza III. Zakom-
ponowana w trójkącie równobocznym dynamiczna sce-
na przedstawia pole bitwy i grupę walczących pieszo, 
konno i na słoniach.

Tkanina sporządzona została we Flandrii, w 1. poł. 
XVIII wieku, według graficznego projektu Charlesa Le 
Bruna (1619–1690). Gobelin o wymiarach 342×342 cm 
wykonano techniką tapicerską haute-lisse z wełny i je-
dwabiu.

Program prac konserwatorskich obejmował przygo-
towanie do oczyszczenia i oczyszczenie tapiserii. Tkani-
na została wyprana w kuwecie, w wodzie destylowanej 
za pomocą specjalnie dobranego środka i suszona pła-
sko rozłożona. Następnie wypruto dawne, nieprawidło-
we konserwacje. Kolejny proces polegał na zdublowa-
niu tapiserii na płótno i założeniu wraz z płótnem na 
krosno konserwatorskie. Przygotowaniu do barwienia 
i barwieniu przędzy wełnianej i jedwabnej, dobranej 
zgodnie z użytą w oryginale.

Po przeprowadzeniu wstępnych prac konserwator-
skich przystąpiono do rekonstrukcji ubytków. Wykonano 
uzupełnienie brakujących osnów, uzupełnienie brakują-
cych i zniszczonych wątków metodą pełnej rekonstruk-
cji ornamentalnej, kolorystycznej i splotowej w partiach  
o ciemnej kolorystyce oraz w detalach, uzupełnienie 

brakujących i zniszczonych wątków me-
todą tzw. rzadszego tkania o gęstości 4–5 
nitek wątku na 1 cmb w partiach o jasnym 
kolorycie, w których barwa tak osnów jak 
i podłoża harmonizowała z wątkowaniem 
przy równoczesnym, w miarę postępów 
prac, zszywaniu szpar technicznych no-
wymi, odpowiednio dobranymi nićmi. 
Wtórną taśmę brzegową zastąpiono nową, 
w kolorze i szerokości oryginalnej.

W partiach odbarwionych konserwa-
cji, w miejscach dawnych XIX-wiecznych 
napraw wykonanych poprawnie technicz-
nie, gdzie pod wpływem światła nastąpiły 

»	cd.	na	str.	13
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Muzea

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
IM. F. KOTULI

Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
35-064 Rzeszów, Rynek 6

Telefon: 17 862 02 17

wystawy stałe
• Na co dzień i od święta. Odzież i stroje w społeczno-

ściach wiejskich w Rzeszowskiem w XIX i XX w.
• Dawna rzeźba i malarstwo ludowe
wystawa czasowa
• „Babskie sprawy – rzecz o kobiecie wiejskiej” (od poł. 

stycznia do końca kwietnia)
godziny otwarcia
Muzeum:
• wtorki–czwartki, niedziele 9.00–15.00
• piątki 9.00–17.30
• poniedziałki i soboty – nieczynne
Archiwum: w dni robocze 9.00–14.30
Ceny biletów
5,50 zł i 3,50 zł (ulgowe)
niedziele – wstęp wolny
przewodnik – 20 zł

„Babskie sprawy…”

Od połowy stycznia do końca kwietnia w Muzeum 
Etnograficznym im. F. Kotuli w Rzeszowie oglądać moż-
na nową wystawę „Babskie sprawy – rzecz o kobiecie 
wiejskiej”. Wprowadza ona w świat wiejskiej kobiety  
i jego przemiany na przestrzeni stulecia (od połowy XIX 
do połowy XX wieku).

n	Szkoła	Gospodyń	Wiejskich	
w	Albigowej,	1909	r.		
fot.	ze	zbiorów		
Towarzystwa		
„Dla	Albigowej”

Wystawa pokazuje złożoność tego kobiecego świa-
ta, wyodrębniając trzy jego płaszczyzny.

Pierwsza, to świat wewnętrzny, pełen uczuć, emocji, 
pragnień, potrzeb estetycznych, wyrażony we wróżbach 
i magii miłosnej, liryce, dbałości o atrakcyjny wygląd  
i urodę, a także zadbany dom i ogródek kwiatowy jako 
swoistą „wizytówkę” panien na wydaniu.

Druga, to codzienność wypełniona pracą; najpierw 
we własnym gospodarstwie, później także pracą społecz-
ną, będącą odpowiedzią na aktualną sytuację społeczno- 
-polityczną. Wystawa przywołuje czasy międzywojenne, 
w których kobiety angażowały się w szerzenie oświaty 
ludowej, uczestniczyły w kursach dla gospodyń, kształ-
ciły się w zakresie gospodarstwa wiejskiego, prowadziły 
działalność dobroczynną.

Wreszcie trzecia – rzeczywistość symboliczna, wy-
rażana przez ludowe wierzenia, obrzędy, magiczne ry-
tuały, praktyki religijne. Rzeczywistość ta jest obecna 
w życiu codziennym, gdzie reguluje zachowania kobiet 
związane z wytwarzaniem pożywienia, prowadzeniem 
gospodarstwa, wychowaniem potomstwa. Szczególnie 
jest jednak obecna w obrzędach przejścia, tj. wesela, 
narodzin.

Na wystawie zgromadzono eksponaty symbolizu-
jące poszczególne etapy życia kobiety i związane z nim 
różnorodne sprawy. Są to sprzęty służące kobiecie do 
pracy, elementy wyposażenia i dekoracji wnętrza chału-
py, akcesoria obrzędowe, elementy ubioru, przedmioty 
wykorzystywane do zabiegów magicznych i wróżb oraz 
świadectwa działalności społecznej kobiet wiejskich.

Sama ekspozycja nie jest ekspozycją typową. Za-
prezentowane eksponaty nie mają zatrzymać na so-
bie całej uwagi zwiedzającego, lecz przekazać treści 

na temat kobiety wiejskiej  
i jej „spraw”. Niektóre bardziej 
złożone problemy, zwłaszcza 
ze sfery symbolicznej, zostały 
przedstawione poprzez aran-
żację. Agata Mazur
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MUZEUM HISTORII
MIASTA RZESZOWA

Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
35-030 Rzeszów, Rynek 12

Telefon: 17 875 41 99

wystawa stała
• Sześć wieków Rzeszowa (1354–1944)
godziny otwarcia
• wtorki–czwartki, niedziele 9.00–15.00
• piątki 10.00–17.00
• poniedziałki i soboty – nieczynne
Ceny biletów
3,50 zł i 2,50 zł (ulgowe)
niedziele – wstęp wolny
przewodnik – 20 zł

MUZEUM DOBRANOCEK
W RZESZOWIE

(ze zbiorów Wojciecha Jamy)
35-064 Rzeszów, ul. Słowackiego 8

Telefon: 17 852 57 15
E-mail: poczta@muzeumdobranocek.com.pl
Internet: www.muzeumdobranocek.com.pl

wystawy stałe
• „Pora na dobranoc” – pamiątki związane 

z dobranockami
• „Świat dobranocek na plakacie” – ekspozycja plaka-

tów do filmów animowanych

UWAGA!
Muzeum najprawdopodobniej prawie do końca lute-
go będzie się mieścić przy ul. Słowackiego. Uroczyste 
otwarcie nowej siedziby przy ul. Mickiewicza 13 pla-
nowane na 22 marca, czyli na 2. urodziny.

Imprezy
• Wystawa pokonkursowa prac plastycznych dzieci pt. 

„Dobranocki z dawnych lat” (Galeria Miejska ZSP  
w Rzeszowie, 5–22 stycznia; wernisaż 5 stycznia, godz. 
11.00)

 Młodzi artyści nadesłali 642 oryginalne prace plastycz-
ne wykonane w różnych technikach, przedstawiają-
ce popularne postacie z dobranocek lat 60., 70. i 80., 
czyli bohaterów, których można spotkać w Muzeum 
Dobranocek. Członkowie Komisji Konkursowej zło-
żonej z artystów z ZSP w Rzeszowie, ZSP w Jarosławiu 
oraz Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa wyłonili lau-
reatów konkursu w trzech kategoriach: przedszkolaki, 
klasy I–III, klasy IV–VI oraz przyznała 9 wyróżnień. 
Z racji atrakcyjności i profesjonalizmu nadesłanych 
prac przyznano również Nagrodę Specjalną Jury.  
6 grudnia, podczas finału konkursu, wybrana została 
praca, która otrzymała Nagrodę publiczności. W ra-
mach wystawy będzie prezentowana większość nade-
słanych na konkurs prac.

• Stały cykl seansów głośnego czytania ph. „Od bajki do 
dobranocki” (20 stycznia, 3 lutego), a także projekcje 
filmu na przezroczach

godziny otwarcia
• wtorki–piątki 9.00–15.30
• soboty, niedziele (dzień bezpłatny) 9.00–16.30
• poniedziałki – nieczynne
Ceny biletów
6 zł i 3 zł (ulgowy) • dzieci do lat 3 – bezpłatnie
przewodnik – 20 zł

PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA
„RzeSzOwSKIe PIwnICe”

(wejście przy Ratuszu, od ul. Słowackiego)

Telefon: 17 875 47 74
Unikatowy kompleks podziemnych piwnic i korytarzy 
pod kamienicami i płytą Rynku o długości 369 m.
Zwiedzanie odbywa się wyłącznie w grupach.
Termin do uzgodnienia: tel. 17 875 47 74.
Administrator trasy: MZBM, tel. 17 853 60 21.
godziny otwarcia
• wtorki–piątki 10.00–19.00
 (od października do kwietnia 10.00–18.00)
• soboty, niedziele 11.00–16.00
• poniedziałki i święta państwowe – nieczynne
Ceny biletów
6,50 zł i 4,50 zł (ulgowe)

odbarwienia koloru do jasnego beżu (pierwotnie odcie-
nie brązu) zastosowano retusz barwnikami polfalano-
wymi metalokompleksowymi.

Po zakończeniu prac rekonstrukcyjnych zdjęto ta-
piserię z krosna konserwatorskiego, wykończono od-
wrocie, podszyto podszewki z cienkiego płótna lniane-
go i przyszyto taśmę rzepową do zawieszania, wzdłuż 
górnej krawędzi.

Wszystkie uzupełnienia i zszycia są widoczne na 
rewersie płótna.

Konserwację gobelinu wykonały Polskie Pracow-
nie Konserwacji Zabytków SA, Pracownia Konserwacji 
Tkanin, Warszawa. Dorota Rucka-Marmaj

«	cd.	ze	str.	11	(Muzeum	Okręgowe	w	Rzeszowie)
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m	Kolekcja	narciarska	
fot.	W.	Walter,		
Warszawa,	ok.	1930	r.		
(ze	zbiorów	B.	Górskiego)

MUZEUM PODKARPACKIE
w KROśnIe

38-400 Krosno, ul. Piłsudskiego 16

Dyrektor: Jan Gancarski
Telefon: 13 432 13 76
Tel./faks: 13 432 43 01 (dyrekcja)
E-mail: poczta@muzeum.krosno.pl
 promocja@muzeum.krosno.pl
Internet: www.muzeum.krosno.pl

wystawy stałe
• Pradzieje Podkarpacia – przeszłość ożywiona
• Z dziejów Krosna i regionu (na ekspozycji fortepian 

Pleyela z około 1856 roku)
• Historia oświetlenia (z największą kolekcją lamp naf-

towych w Europie)
• Galeria twórców krośnieńskich XIX i XX wieku
• Szkło podkarpackich hut
wystawy czasowe
• Sąsiedzi – rzecz o Mahlerach (do końca stycznia)
• Stanisław Bergman. Wystawa malarstwa w 80. rocz-

nicę śmierci (do końca stycznia)
• Tradycja narciarska (20 stycznia – 30 kwietnia)
godziny otwarcia
Muzeum:
• wtorek–piątek
 sezon letni (maj–październik) 9.00–16.00
 sezon zimowy (listopad–kwiecień) 9.00–15.00
• sobota–niedziela:
 sezon letni 10.00–16.00
 sezon zimowy 10.00–15.00
• poniedziałek – ekspozycje nieczynne
Biblioteka:
• w dni robocze 8.00–15.00
Ceny biletów
• wystawa stała – 7 zł i 4 zł (ulgowy)
 wstęp wolny na wystawy stałe  

– niedziela
• wystawa czasowa  

– 5 zł i 3 zł (ulgowy)
• przewodnik – 20 zł
• przewodnik po Starówce – 40 zł
• przewodnik w języku  

angielskim – 58 zł
• lekcja muzealna  

– 25 zł + cena biletu ulgowego

Tradycja narciarska

Muzeum Podkarpackie w Krośnie zaprasza do obej-
rzenia wystawy czasowej „Tradycja narciarska” ze zbio-
rów Bartosza Górskiego, Erwina Gorczycy i Stanisława 
Włodyki, która prezentowana będzie od 20 stycznia 
do 30 kwietnia.

Kolebką narciarstwa jest Skandynawia, gdzie w szwedz-
kiej prowincji Angermanland odnaleziono, pochodzące 
sprzed 3,5 tys. lat, pierwsze narty. Miały 111 cm długości 
i 10 cm szerokości. Nie były to narty służące do zjazdów, 
lecz zabezpieczały przed zapadaniem się w śnieg.

W Polsce w okresie staropolskim obok nart ślizgo-
wych używano również nart błotnych i karpli, czyli desz-
czułek o długości ok. 40 cm. Były one szeroko stosowa-
ne na Polesiu, Białorusi i Wileńszczyźnie. Stare ludowe 
narciarstwo zanikło na terenie dawnej Rzeczypospolitej 
w XVIII wieku. Dopiero końcem XIX wieku rodzący się 
ruch sportowo-turystyczny doprowadził do odrodzenia 
się na nowo dawnych tradycji. W grudniu 1888 roku  
31-letni dyrektor Szkoły Kreślarskiej w Krakowie Stani-
sław Barabasz, przebywając na polowaniu w Cieklinie 
koło Nowego Żmigrodu, wykorzystał parę specjalnie 
wykonanych nart. Umożliwiły mu one poruszanie się po 
zasypanej śniegiem okolicy. Pierwowzorem ich mogły 
być tzw. łyże syberyjskie lub narty konstrukcji norwe-
skiej, reklamowane w prasie. Było to pierwsze udoku-
mentowane użycie nart na ziemiach polskich.

Wielkie zasługi w propagowaniu narciarstwa miało 
Karpackie Towarzystwo Narciarskie, powstałe w 1907 
roku we Lwowie. Wniosło ono szczególny wkład w za-
gospodarowywanie turystyczne Karpat Wschodnich  
i Bieszczadów, gdzie ważną rolę jako ośrodek narciar-
ski spełniało Sławsko. W marcu 1909 roku członkowie 
KTN – Roman Kordys i Tadeusz Smoluchowski, we-
szli na nartach z Sianek na Halicz i Kińczyk Bukowski.  
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wystawy stałe
w trakcie aranżacji
wystawy czasowe
• „Na orbicie Melpomeny” – teatralia ze zbiorów Mu-

zeum Historii Miasta Krakowa (do 15 czerwca)
• Plakat muzealny i zabytkoznawczy – wystawa pokon-

kursowa (do 15 stycznia)
• Malarstwo batalistyczne ze zbiorów MNZP (do 25 paź-

dziernika) 
• „Piękno przywrócone”. Mecenat 2010. Wystawa mu-

zealiów poddanych konserwacji w ramach programu 
operacyjnego (do 10 stycznia)

• Szopki krakowskie ze zbiorów MNZP (do 2 lutego, 
ekspozycja w holu przy choince)

• Piękno i prawda zatrzymane w obiektywie: Krzemie-
niec, Przemyśl, Drohobycz. Drugi plener fotograficzny 
– „Dialog dwóch kultur” (do 20 stycznia)

• „Memento Mori” –wystawa prac Andrzeja Rysiaka 
(do 9 stycznia)

• Grafika i malarstwo Jacka Sroki (13 stycznia – 13 lu-
tego)

• Stambuł – czarodziej wszechczasów (do 23 stycz-
nia)

• Judaika ze zbiorów MNZP (15 stycznia – 31 grud-
nia)

• Tajemnice Placu Berka Joselewicza – wystawa doty-
cząca wykopalisk archeologicznych na terenie daw-
nego „Żydowskiego Miasta” w Przemyślu (1 lutego 
– 10 maja) »	cd.	na	str.	16

W okresie międzywojennym turystykę narciarską pro-
pagowały także: Przemyskie Towarzystwo Narciarzy, 
Towarzystwo Narciarskie 2 Pułku Strzelców Podha-
lańskich w Sanoku oraz Sekcja Narciarska Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego w Iwoniczu Zdroju, która 
powstała w 1924 roku jako Iwonicki Klub Narciarski. 
Współzałożycielem Klubu był Józef Aleksiewicz. Kar-
packie Towarzystwo Narciarskie zorganizowało stacje 
narciarsko-turystyczne w Barwinku, Czeremsze, Ja-
sielu, Dukli, Komańczy, Cisnej, Ustrzykach Górnych, 
Wołosatem i Siankach. Opracowano i wydano liczne 
przewodniki narciarskie. Zajęto się także szkoleniem 
kadry. Pierwszym instruktorem Polskiego Związku Nar-
ciarskiego na Podkarpaciu był Adam Trzyna z Krosna, 
który otrzymał uprawnienia w 1932 roku.

Wystawa „Tradycja narciarska” przygotowana zo-
stała ze zbiorów kolekcjonerów prywatnych i Muzeum 
Podkarpackiego w Krośnie. Głównym i najważniej-
szym elementem ekspozycji jest zbiór ok. 20 par drew-
nianych nart pochodzących z przełomu XIX i XX wie-
ku. Najcenniejsze i najstarsze narty wykonane zostały 
końcem XIX wieku w szwajcarskiej firmie „Melchior 
Jakober”. Pozostałe pochodzą od różnorodnych europej-
skich producentów, wśród których prym wiodą polskie 
firmy „Bujak” i „Zubek” z okresu międzywojennego. 
Uzupełnieniem wystawy jest pokaz materiałów iko-
nograficznych w postaci kart pocztowych i zdjęć doty-
czących narciarstwa w Karpatach Wschodnich, Tatrach  
i Alpach. Interesująca jest także prezentacja przewod-
ników narciarskich i odznak, wydawanych przez Polski 
Związek Narciarski i inne organizacje oraz stowarzysze-
nia narciarskie. Malarstwo reprezentują akwarele i ob-
razy olejne znanych artystów: Mariana Jankowskiego  
i Bronisława Olszewskiego.

Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie „Spotka-
nie narciarskie”, na którym poruszone zostaną tema-
ty związane z historią narciarstwa. Przedstawi je Jerzy 
Kapłon (COTG PTTK w Krakowie, Karpackie Towa-
rzystwo Narciarskie – zarys dziejów) oraz Robert Kubit 
(Muzeum Podkarpackie w Krośnie – Tradycja narciar-
ska). Zagadnienia techniki jazdy omówią i prezentacji 
sprzętu narciarskiego dokonają Bartosz Górski i Erwin 
Gorczyca (GOPR – Grupa Bieszczadzka, Narty jako na-
rzędzie pracy). Interesującą częścią spotkania będzie 
premierowy pokaz diaporamy autorstwa Waldemara 
Czado (GOPR – Grupa Bieszczadzka, Śladami Zaru-
skiego w Tatrach). Tematem diaporamy jest powtó-
rzenie przejścia narciarskiego Mariusza Zaruskiego  
i Józefa Borkowskiego w Tatrach z 1907 roku. Obejrzy-
my także diaporamę Przejście skialpinistyczne Ortler- 
-Tyrol w Alpach, w którym uczestniczyli ratownicy Gru-
py Bieszczadzkiej GOPR.

MUZEUM NARODOWE
ZIEMI PRZEMYSKIEJ

37-700 Przemyśl, Pl. Berka Joselewicza 1

Dyrektor: Mariusz Olbromski
Telefon: 16 679 30 00
Faks: 16 679 30 10
E-mail: mnzp@autograf.pl,
 edukacja@muzeum.przemysl.pl
Internet: www.muzeum.przemysl.pl

Na zakończenie organizatorzy przygotowali pokaz 
polskiego filmu fabularnego „Biały ślad” z 1932 roku.  
Jest to debiutanckie dzieło Adama Krzeptowskiego, 
górala, brata znanego narciarza Andrzeja. Scenariusz 
napisany został przez artystę malarza Rafała Malczew-
skiego. „Biały ślad” reprezentował Polskę na I Międzyna-
rodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji w 1932 roku. 
Otrzymał wyróżnienie za znakomite zdjęcia plenerów 
górskich, „przepojone słońcem i zdrowiem”.

Serdecznie zapraszamy. Robert Kubit
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«	cd.	ze	str.	1�	(Muzeum	Narodowe	Ziemi	Przemyskiej)

MUZEUM DZWONÓW I FAJEK
WIeżA ZegAROWA 

Oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
37-700 Przemyśl, ul. Władycze 3

Telefon: 16 678 96 66

wystawa stała
• Ekspozycja ludwisarstwa i fajkarstwa
wystawy czasowe
• „Pamięci kolekcjonerów Zenona Hęćki i Krzysztofa 

Solińskiego” – wystawa fajek (do 20 czerwca 2011)
godziny otwarcia
• wtorki, piątki  10.30–17.30
• środy 10.00–15.00 • czwartki 9.00–15.00
• soboty 9.00–16.00 • niedziele 11.00–15.00
• poniedziałki – nieczynne
Ceny biletów
• 8 zł i 4 zł (ulgowy)
• przewodnik (w jęz. polskim) – 20 zł

„na orbicie Melpomeny…”

Historia krakowskich teatrów była tematem ekspo-
zycji stałej Muzeum Teatralnego we wnętrzach „Domu 
pod Krzyżem” zorganizowanego przez Muzeum Histo-
ryczne Miasta Krakowa. W chwili obecnej wnętrza te 
zostały przeznaczone do remontu i dzięki temu Muzeum 
Narodowe Ziemi Przemyskiej pozyskało część ekspona-
tów na wystawę „Na orbicie Melpomeny…”

Ekspozycja Muzeum Teatralnego była bardzo bo-
gata, jej ideą było odtworzenie dziejów krakowskich te-
atrów i scen. Poza muzealiami z historii sztuki – czyli 
obrazami, grafikami – budowały ją dokumenty, foto-
grafie, wydawnictwa, elementy scenografii i kostiumy. 
Naturalnie, przeniesienie wystawy w takim wymiarze 
nie było możliwe. Kierownik Oddziału Teatralnego  
im. S. Wyspiańskiego Małgorzata Palka zdecydowa-
ła o wypożyczeniu do Przemyśla portretów i karyka-
tur najsłynniejszych aktorek i aktorów. Na podstawie 
tych, jakże niezwykle pięknych portretów pierwszych 
dam scen, widz może wyobrazić sobie lata prosperity 
krakowskich teatrów, przede wszystkim Teatru Narodo-
wego i Opery – w początkowych latach tworzącej całość  
z teatrem. A grały tam chociażby Helena Modrzejewska, 
Antonina Hoffman, Jadwiga Mrozowska, Irena Solska, 
Gabriela Zapolska, Stanisława Wysocka, wielka gwiaz-
da opery Ada Sari czy Kaliksta Ćwiklińska. Również 
panowie: Stanisław Koźmian, Aleksander Ładnowski,  
Władysław Sosnowski-Ordon, Lu-
dwik Solski, Jan Kiepura. Interesu-
jącym zjawiskiem artystycznym był 
„Zielony Balonik” znajdujący swe 
pomieszczenie w Jamie Michaliko-
wej – na wystawie pokażemy pełną 
„Tekę Melpomeny” oraz unikatowe 
zaproszenia.

Atrakcją wystawy jest znany por-
tret Heleny Modrzejewskiej (kopia 
obrazu Tadeusza Ajdukiewicza), pa-
stele Kazimierza Sichulskiego przed-
stawiające między innymi Jadwigę 
Czechowską-Korecką i Irenę Solską 
oraz wiele innych wizerunków Sol-
skiej, w tym pędzla Juliana Fałata. 

Artystów bardzo lubił portretować Alfons Karpiński, 
który wykonał podobizny Wandy Jarszewskiej, Ludwika 
Solskiego, Stanisławy Wysockiej, Leona Wyczółkowskie-
go. Prawie że etatowymi teatralnymi portrecistami byli: 
Tadeusz Waśkowki, Józef Kuczyński, Józef Kasarab. Dla 
osób lubiących dobrą rozrywkę przeznaczonych jest po-
nad sto karykatur; wielkie gwiazdy chętnie przedstawiali 
„w krzywym zwierciadle”: Kazimierz Sichulski, Witold 
Wojtkiewicz, Henryk Barwiński, Karol Frycz.

Zwiedzającym na pewno spodobają się, pokaza-
ne z bliska, nie z wysokości sceny, kostiumy teatralne, 
wśród których należy wymienić chociażby stroje Lady 
Makbet i Psyche projektu Ligi Sopolli’ego, wykonane  
w słynnej firmie „Carramba” w Mediolanie oraz kostium 

Zofii Jaroszewskiej do roli królowej 
w dramacie Brücknera Elżbieta kró-
lowa Anglii.

Otwarcie wystawy 22 paździer-
nika rozpoczęło się sztuką Aleksan-
dra Fredry – tak chętnie grywanego 
w Krakowie – pt. Magnetyzm serc 
w wykonaniu przemyskiego Teatru 
„Fredreum”.

Wystawa będzie czynna do 15 
czerwca br. Dla dzieci i młodzie-
ży szkolnej zaplanowano warsztaty, 
podczas których młodzi miłośnicy 
teatru będą mogli choć na chwilę 
zostać aktorami.

Urszula Olbromska

godziny otwarcia
• wtorki, piątki 10.30–17.30 • środy 10.00–15.00
• czwartki 9.00–15.00 • soboty 9.00–16.00
• niedziele 10.00–14.00 • poniedziałki – nieczynne
Ceny biletów
• 8 zł i 4 zł (ulgowy)
• przewodnik (w jęz. polskim) – 20 zł
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MuzeuM HISTORII MIASTA PRzeMyślA 
KAMIeNICA BRZyKOWSKICh
Oddział Muzeum Narodowego 

Ziemi Przemyskiej
37-700 Przemyśl, Rynek 9

Telefon: 16 678 65 01
E-mail: rynek@muzeum.przemysl.pl
Internet: www.muzeum.przemysl.pl

wystawy stałe
• Wielka izba
• Atelier Hennera – zakład fotograficzny z przełomu 

XIX i XX wieku
• Wnętrza mieszczańskie z XIX i 1. poł. XX wieku
• Dzieje miasta Przemyśla od Kazimierza Wielkiego do 

II wojny światowej
• Przemyśl w okresie II wojny światowej
• Początki miasta Przemyśla (wystawa archeologiczna)
wystawy czasowe
• „Walka o Wolną i Niepodległą. Józef Piłsudski w ob-

razach” (do końca lutego)
• „Moja najpiękniejsza ozdoba choinkowa. Choinka 

2010” – wystawa pokonkursowa (do 14 stycznia)
• „Klatkowo” – wystawa fotograficzna w Atelier Foto-

graficznym (od 14 stycznia do końca lutego)
nowa oferta edukacyjna
Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą edukacyj-
ną na rok szkolny 2010/11, dostępną na stronie inter-
netowej Muzeum
godziny otwarcia
• wtorki, piątki 9.30–16.30
• środy, czwartki 8.00–15.00 • soboty 9.00–16.00
• niedziele 11.00–15.00 (wstęp bezpłatny)
• poniedziałki – nieczynne
Ceny biletów
• 8 zł i 4 zł (ulgowy)
• przewodnik (w jęz. polskim) – 20 zł

CERKIEW OBRONNA
W POSADZIE RYBOTYCKIEJ

Oddział Muzeum Narodowego 
Ziemi Przemyskiej

Najstarsza w Polsce murowana cerkiew obronna z XV 
wieku. We wnętrzu zachowane fragmenty XVII-wiecz-
nej polichromii, a także wyryte w tynku napisy w języku 
łacińskim i ruskim.
godziny otwarcia
• soboty 8.00–16.00

MuzeuM-zAMeK w ŁAńCuCIe
37-100 Łańcut, ul. Zamkowa 1

Dyrektor: Wit Karol Wojtowicz
Telefony: 17 225 20 08 do 10
Faks: 17 225 20 12
E-mail: muzeum@zamek-lancut.pl
Internet: www.zamek-lancut.pl

Czynne codziennie oprócz Wielkiej Soboty i Niedzie-
li, 3 Maja, Bożego Ciała, 1 i 11 listopada oraz okresów 
21–31 maja (ekspozycje w Zamku – Festiwal Muzycz-
ny) i 1 grudnia – 31 stycznia.
W poniedziałki Muzeum otwarte wyłącznie dla grup 
wcześniej zgłoszonych i potwierdzonych.
godziny otwarcia
Zamek:
luty–maj, październik–listopad:
• poniedziałki 12.00–15.30
• wtorki–soboty 9.00–16.00
• niedziele 9.00–17.00
czerwiec–wrzesień:
• poniedziałki–piątki jw.
• soboty–niedziele 10.00–18.00
Ostatnie wejście godzinę przed zamknięciem.
Storczykarnia:
luty–maj, październik–listopad:
• poniedziałki – nieczynna
• wtorki–niedziele 10.00–16.00
czerwiec–wrzesień:
• poniedziałki – nieczynna
• wtorki–piątki 10.00–18.00
• soboty–niedziele 11.00–19.00
Ceny biletów
Zamek, Stajnie, Wozownia – karnet:
• luty, marzec, listopad: 23 zł i 16 zł (ulgowy);
 zwiedzanie w jęz. obcym 30 zł i 23 zł (uglowy)
• kwiecień–październik: 26 zł i 18 zł (ulgowy)
 zwiedzanie w jęz. obcym 33 zł i 25 zł (uglowy)
Przewodnik:
• w jęz. polskim – wliczony w cenę biletu (grupa do  

25 osób)
• w jęz. obcym – rezerwacja min. 3 dni wcześniej
Wystawy dodatkowe:
• Oranżeria – nieczynna do końca czerwca 2011 z po-

wodu remontu
• Sztuka cerkiewna – 6 zł i 3 zł (ulgowy)
• Storczykarnia – 5 zł i 3 zł (ulgowy)

Ekspozycje w Zamku  
nieczynne do końca stycznia br.
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MUZEUM BUDOWNICTWA
LUDOWEGO W SANOKU

38-500 Sanok, ul. Traugutta 3

Dyretor: Jerzy Ginalski
Telefony: 13 463 09 04
 13 463 09 34 (dyrekcja)
Tel./faks: 13 463 53 81
E-mail: sekretariat@mblsanok.eu
 skansen.sanok@pro.onet.pl
Internet: www.skansen.mblsanok.pl

wystawy stałe
• Ikona karpacka
wystawy czasowe
• Rzemiosło w galicyjskim miasteczku
• Bogdańscy – rodzina malarzy z Jaślisk
• „Chwalcie Pana wszystkie narody!” Judaika i sztuka 

sakralna w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sa-
noku

godziny otwarcia
• kwiecień: 9.00–16.00
• od maja do września: 8.00–18.00
• październik: 8.00–16.00
• od listopada do marca: 9.00–14.00
Ceny biletów
• dorośli – 10 zł, młodzież – 6 zł
• przewodnik (jęz. polski) – 35 zł, (jęz. obcy) – 45 zł

MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ
w ŻARnOwCu
38-640 Jedlicze

Dyrektor: Paweł Bukowski
Telefon: 13 438 08 35
Tel./faks: 13 435 20 13
E-mail: muzeumzarnowiec@interia.pl
 muzeumzarnowiec@neostrada.pl
Internet: www.muzeumzarnowiec.pl

m	Z	wystawy	„50	lat	Muzeum	Marii	
Konopnickiej”	–	testamenty	córek	
poetki	•	fot.	arch.	MKŻ

wystawy stałe • Dworek
• Kolekcja darów jubileuszowych (ofiarowanych Konop-

nickiej z okazji jubileuszu 25-lecia pracy pisarskiej)
• Ekspozycje pomieszczeń mieszkalnych z czasów życia 

poetki
• Pokój i pracownia malarki Marii Du-

lębianki – przyjaciółki Konopnickiej 
(udostępniane poza ciągłą frekwen-
cją)

wystawa stała • lamus
• „Poleciały pieśni moje” (ekspozycja 

biograficzno-literacka poświęcona 
twórczości Konopnickiej)

wystawy czasowe
• Artyści Lwowa (do 28 lutego)
• 50 lat Muzeum Marii Konopnickiej  

w Żarnowcu (do 31 marca)

PARK ETNOGRAFICZNY
Biała Góra, ul. A. Rybickiego

telefon: 13 463 16 72
Park Etnograficzny z przykładami budownictwa drew-
nianego Pogórzan, Dolinian, Łemków i Bojków wraz  
z wyposażeniem wnętrz obiektów sakralnych, mieszkal-
nych, gospodarczych i użyteczności publicznej.

CERKIEW W ULUCZU – oddział terenowy
36-204 Dydnia, Ulucz 16

godziny otwarcia
Muzeum:
maj–wrzesień:
• wtorek–niedziela 10.00–16.00 (zwiedzanie do 17.00)
październik–kwiecień:
• wtorek–niedziela 10.00–15.00 (zwiedzanie do 16.00)
• poniedziałki – ekspozycje nieczynne
Zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem
Biblioteka:
• w dni robocze 9.00–15.00
Park zabytkowy – czynny codziennie:
• kwiecień–październik: od 10.00 do zmierzchu
• listopad–marzec: do 16.00
Ceny biletów
• 9 zł i 6 zł (ulgowy) – przewodnik w cenie biletów
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n	Chałupa	z	Niebocka	
w	zimowej	szacie	
fot.	M.	Kraczkowski

MUZEUM KULTURY LUDOWEJ
W KOLBUSZOWEJ

36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6

Dyrektor: Jacek Bardan
Tel./faks: 17 227 12 96, 17 744 54 92
E-mail: mkl@pro.onet.pl
Internet: www.muzeum.kolbuszowa.pl

wystawy stałe w Parku etnograficznym
• Jak powstaje skansen
• Zabawka ludowa Stanisława Naroga
• „Bogu na chwałę ludziom na ratunek” – z dziejów OSP
wystawa czasowa
• Niżańskie – zachowane przejawy kultury tradycyjnej
Imprezy
• Przegląd Widowisk Kolędniczych ph. „W Święto Obja-

wienia Pańskiego” (6 stycznia, MDK w Kolbuszowej)
współorg. MDK w Kolbuszowej, WDK w Rzeszowie

godziny otwarcia
od 16 października do 14 kwietnia:
• codziennie 9.00–15.00

PARK ETNOGRAFICZNY
ul. Wolska 36

Skansen to malownicza wieś lasowiacka i rzeszowska  
z przełomu XIX i XX wieku. Leży pośród lasów, stawów, 
łąk i pól uprawnych. Drewniana architektura oraz aran-
żacje wnętrz opowiadają frapującą historię mieszkają-
cych w nich niegdyś ludzi. Można tu odbyć niecodzienną 
lekcję o przeszłości, poznać świat, którego już nie ma,  
a także odnaleźć duszę starych przedmiotów…

k	 Skansen	zimą	•	fot.	J.	Mazurkiewicz

Zwiedzanie z przewodnikiem możliwe po uprzednim 
zgłoszeniu, tel. pod nr 17 22 71 296
Ceny biletów
• 8 zł (normalny), 5 zł (ulgowy), 22 zł (rodzinny)
Poza sezonem turystycznym obowiązuje bilet ulgowy
• opłata przewodnicka – 35 zł
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ARBOReTuM I zAKŁAD FIzjOgRAFII 
W BOLESTRASZYCACH

Bolestraszyce, gm. Żurawica  
37-700 Przemyśl, skr. poczt. 471

Dyrektor: Narcyz Piórecki
Tel./faks: 16 671 64 25
E-mail: arboretum@poczta.onet.pl
Internet: www.bolestraszyce.com

wystawy stałe
• Kolekcje roślin (dendroflora, rośliny wodne i bagien-

ne, parter oranżeryjny, pomologia, rośliny rzadkie, 
zagrożone, ginące i chronione, rośliny biblijne i użyt-
kowe)

• Sensualny Ogród Uniwersalny (przystosowany do 
zwiedzania przez osoby niepełnosprawne)

• Muzeum Przyrodnicze:
– ,,Chrońmy ptaki” – wystawa ornitologiczna
– Motyle nocne z Pogórza Przemyskiego (dni robocze 

9.00–14.00)
– Wystawa dendrologiczna: szyszek, przekrojów, ska-

mielin (dni robocze jw.)
– Wystawa owoców i nasion z kolekcji roślin Arbo-

retum (dni robocze jw.)
– „Drzewa, ogrody i dwory” – wystawa fotograficzna 

prof. Jerzego Pióreckiego (dni robocze jw.)
– „Drzewa pomniki przyrody Ziemi Przemyskiej”. 

Teka rysunków Aleksandry Wachniewskiej (dni 
robocze jw.)

– „Chrząszcze” – wystawa entomologiczna (dni ro-
bocze jw.)

• „Wiklina w Arboretum” – stała ekspozycja rzeźb-
obiektów z wikliny

• Sensualny Ogród Uniwersalny – Galeria Przez Dotyk
• „Topolowo-wiklinowe przytulisko”. Wi-

klinowy labirynt
• Fort XIIIb (fort pomocniczy artyleryj-

ski Twierdzy Przemyśl) – zwiedzanie 
po wcześniejszym uzgodnieniu

wystawy czasowe
Muzeum Przyrodnicze:
• „Muszle” – wystawa przygotowana przez 

Muzeum Przyrodnicze z Krakowa
• VIII Międzynarodowy Plener „Wiklina 

w Arboretum” – wystawa poplenerowa. 
Impreza towarzysząca 13. Międzynaro-
dowemu Triennale Tkaniny, Łódź ’10

• Alicja Kupiec. „Przedmioty pierwsze” 
– wystawa prac z ceramiki

Wydarzenia
• Zajęcia tematyczne w okresie ferii zimowych (17–30 

stycznia)
• VI Seminarium Naukowe „Natura – Kultura” (5–13 

lutego)
godziny otwarcia
Arboretum:
• listopad–grudzień: dni robocze 8.00–14.00
Centrum Edukacji Dziedzictwa
Kulturowo-Przyrodniczego:
• listopad–grudzień: dni robocze 8.00–14.00

VI Seminarium naukowe „natura – Kultura”

W dniach od 5 do 13 lutego w Bolestraszycach odbę-
dzie się Seminarium Naukowe pt. „Natura – Kultura VI”.  
Wezmą w nim udział wykładowcy wyższych uczel-
ni, pedagodzy sztuki, architektury krajobrazu, arty-
ści zrzeszeni w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Twór-
czym „Wiklina” oraz zaproszeni goście, także z Ukrainy.  
Organizatorami seminarium są Arboretum w Bolestra-
szycach oraz Tarnobrzeski Dom Kultury. Kierownikiem 
naukowym seminarium będzie dr hab. Janusz Skalski 
z Katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej  
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Podczas se-
minarium uczestnicy wygłoszą wykłady i zaprezentują 
swoje osiągnięcia artystyczne. Odbędą się również po-
kazy multimedialne i dyskusje.

Oferta edukacyjna

Arboretum w Bolestraszycach serdecznie zaprasza 
wszystkie osoby zainteresowane do korzystania z różnych 
form zajęć edukacyjnych. Organizujemy m.in. lekcje, 
wykłady, konkursy, pogadanki w szkołach. Proponuje-
my tematy przyrodnicze, muzealne, ekologiczne oraz  
z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowo-przyrodni-

k	 Z	wystawy	czasowej	Alicji	Kupiec	„Przedmioty	pierwsze”		
–	prace	z	ceramiki	w	plenerze	zimowym	•	fot.	N.	Piórecki
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k	 Dwór	Piotra	Michałowskiego	w	zimowej	szacie	•	fot.	N.	Piórecki

czego. Zajęcia realizowane są w oparciu o prezentowa-
ne wystawy stałe, czasowe i zgromadzone kolekcje ro-
ślin. Istnieje także możliwość skorzystania z archiwum  
fotograficznego, zbiorów zielnikowych, bibliotecznych 
i map katastralnych.

Oferta edukacyjna Arboretum obejmuje także różne 
formy zajęć plastycznych. Są to: plenerowe zajęcia tere-
nowe; warsztaty z wikliny, papieru, fotografii; plenery 
malarskie; szkolenia dla nauczycieli i animatorów kul-
tury. Program zajęć plastycznych zawiera podstawowe 
zagadnienia teoretyczne oraz ukierunkowany jest na 
praktyczną naukę różnorodnych dziedzin sztuki i fo-
tografii. Zajęcia dostosowane są do wieku i umiejętno-
ści uczestników. Do udziału w zajęciach edukacyjnych 
serdecznie zapraszamy. Realizujemy tematy na zamó-
wienie zgodnie z sugestiami zainteresowanych osób. 
Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych te-
matów można uzyskać w Arboretum.

Zapraszamy także do udziału w zajęciach tematycz-
nych, planowanych w okresie ferii zimowych (w woj. 
podkarpackim odbędą się w terminie 17–30 stycznia). 
Proponujemy zajęcia, których tematem będzie m.in. 
kolekcja drzew i krzewów iglastych. Ta grupa zimozie-
lonych roślin zimą wyróżnia się w ogrodzie i lepiej jest 
widoczna dzięki różnorodności pokroju, barw i odcieni 
odmian zgromadzonych w kolekcji. 

światowy Dzień wody – 22 marca

Arboretum i Zakład Fizjografii oraz Centrum Kultu-
ralne w Przemyślu już po raz IX zapraszają na Międzysz-
kolne Wojewódzkie Cztery Konkursy i konferencję. 
Tegorocznym hasłem naszych spotkań będzie „Woda  
uwięziona – w różnych stanach skupienia, w organi-
zmach, w związkach chemicznych”. O takiej wodzie 
jeszcze nie dyskutowaliśmy. Chociaż jej nie widać, to 
wiemy, że pełni podstawową, życiodajną funkcję w or-
ganizmach; jest stałym elementem przyrody nieoży-
wionej i środowiska, w którym żyjemy.

Zapraszamy uczniów do oryginalnych wypowiedzi, 
poruszających zagadnienia interesujące i intrygujące,  
a wiążące się z hasłem. Proponujemy cztery formy wy-
powiedzi w konkursie: plastycznym, prac pisemnych, 
fotograficznych i multimedialnych oraz programów 
artystycznych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsz-
tatach, konkursie i w konferencji. Prace plastyczne, pi-
semne, fotograficzne i multimedialne oraz zgłoszenia  
o przygotowanym programie artystycznym (z podaniem 
rodzaju prezentacji i czasu trwania) prosimy nadsyłać 
do końca lutego na adres Arboretum.

Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczo-
ne będą na stronie www.bolestraszyce.com i zostaną 
rozesłane do szkół.
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MUZEUM REGIONALNE
W STALOWEJ WOLI

37-464 Stalowa Wola, ul. Sandomierska 1

Dyrektor: Lucyna Mizera
Telefony: 15 844 85 56, 15 842 00 42 (rezerwacje)
Faks: 15 844 85 57
E-mail: muzeum@stalowawola.pl
Internet: www.muzeum.stalowawola.pl

wystawy stałe
• „Z dziejów regionu nadsańskiego”. Archeologia, etno-

grafia, historia regionu
 Nowością na ekspozycji są multimedialne animacje
• „COP dla przyszłości”. Ludzie, przemysł, architektura 

(hala przy Zespole Szkół nr 1, ul. Hutnicza 17)
 Edukacyjna wystawa multimedialna nagrodzona Sy-

billą 2007. Dostępna na www.cop.stalowawola.pl
 czynna: wtorki–czwartki 9.00–17.00; niedziele 14.00– 

–20.00;  poniedziałki i soboty – nieczynne
• Galeria przez Dotyk (dziedziniec Muzeum)
• „Narodziny Stalowej Woli 1938” (Hotel „Hutnik”, ul. 

Prymasa Wyszyńskiego 12)
wystawy czasowe
• „Mikrus – auto, któremu nie pozwolono dorosnąć” 

(do 27 marca, hala przy ZS nr 1, ul. Hutnicza 17)
 czynna: wtorki–czwartki 9.00–17.00; niedziele 14.00– 

–20.00;  poniedziałki i soboty – nieczynne
• Wczesne wieki średniowiecza – wystawa archeolo-

giczna (do 9 stycznia)
• Z potrzeby serca. Boże Narodzenie w sztuce niepro-

fesjonalnej (do 6 lutego 2011)

Martwa natura z japońską laleczką

Wystawa podejmuje ważny dla polskiego japonizmu 
problem rekwizytu, jaki pojawia się w dziełach malarzy 
modernistów. Prace prezentowane na wystawie pocho-
dzą ze zbiorów muzeów polskich i ukraińskich. W sztu-
ce polskiej, zarówno tytułowa „laleczka”, kimono, para-
solka (japońska lub chińska) i wachlarz, które tworzą 
podstawowy zespół rekwizytów japońskich, jak i wyrafi-
nowane japońskie rzemiosło artystyczne: wyroby z laki, 
brązu, rzeźba polichromowana, „piękne przedmioty” 
były tematami martwych natur wielu artystów, polem 
eksperymentów formalnych, a modelka w japońskim 
kimonie – modnym, wręcz obowiązującym tematem 
ikonograficznym ówczesnego malarstwa.

Kurator i aranżacja: Anna Król
Wystawie towarzyszy katalog.

Mikrus – auto, któremu nie pozwolono 
dorosnąć

Ciesząca się dużym zainteresowaniem ekspozycja 
poświęcona samochodowi Mikrus została przedłużo-
na do 27 marca. Mikrus okazał się przebojem mediów. 
Obszerny materiał o stalowowolskim zlocie i wystawie 
opublikował październikowy „Classic Auto”, duży tekst 
z „Super Expressu” przedrukowała 7 listopada „Ango-
ra”, a 8 listopada stalowowolska ekspozycja zagościła 
w „Teleexpresie”.

k	 Mikrus	•	fot.	ze	zbiorów	własnych	Muzeum

n	Józef	Pankiewicz,	
„Japonka		
z	wachlarzem”,	
1908,	olej/płótno,	
199×93	cm,		
Muzeum		
Narodowe		
w	Krakowie

• Martwa natura z japońską laleczką (27 stycznia –27 
lutego)

godziny otwarcia
• wtorki 8.00–18.00 • środy–piątki 8.00–15.30
• soboty (wstęp wolny) i niedziele 16.00–19.00
• poniedziałki – nieczynne
Ceny biletów
• 5 zł i 3 zł (ulgowy)
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godziny otwarcia
Czytelnia Główna, Czytelnia Czasopism,
Informatorium, ul. Sokoła 13
• poniedziałki 12.00–20.00
• wtorki–piątki 9.00–20.00
• soboty 9.00–15.00
Wypożyczalnia Główna, ul. Dąbrowskiego 33a
• wtorki–piątki 10.00–19.00
• poniedziałki i soboty 10.00–15.00
Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Słowackiego 11
• wtorki–piątki 10.00–18.00
• poniedziałki i soboty 10.00–15.00
Wypożyczalnia Muzyczna, ul. Żeromskiego 2
• wtorki, środy i piątki 10.00–18.00
• czwartki 11.00–18.00
• poniedziałki i soboty 10.00–15.00

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W RZESZOWIE
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13

Dyrektor: Stanisław Turek
Telefony: 17 853 24 31 (dyrekcja), 17 866 68 34,
 17 853 52 17 (centrala), 17 866 68 30, 
 17 853 66 91 (Informatorium, do 20.00),
 17 866 68 53
Faks: 17 853 24 31
E-mail: wimbp@wimbp.rzeszow.pl
Internet: www.wimpb.rzeszow.pl

Oferta kulturalno-oświatowa wiMBP 
w Rzeszowie na styczeń i luty

W planach pracy agend miejskich na styczeń i luty 
znalazły się przede wszystkim zajęcia związane z zimą  
i z feriami. Filia 2 przy ul. Fredry 5 będzie kontynuować 
zajęcia dla klas „0” z przysposobienia czytelniczego 
Pierwsze kroki w świecie książki i spotkania dla najmłod-
szych zatytułowane Gdzie mieszka bajeczka.

Filia 3 przy ul. Krzyżanowskiego 6 co dwa tygo-
dnie zrealizuje tematyczne zajęcia dla dzieci z klas „0”  
z zaprzyjaźnionych przedszkoli w ramach cyklu Wę-
drówki z książką. Podczas tych zajęć zostaną wykorzy-
stane wszystkie techniki pracy z dziećmi, a ich celem 
będzie przygotowanie dzieci do uroczystego Pasowania 
na czytelnika. Tego typu imprezy czytelnicze przepro-
wadzą wszystkie Filie miejskie udostępniające swoje 
zbiory dzieciom. Filia zaplanowała kolejno: Bajeczne 
walentynki, czyli miłosne wątki w bajkach i baśniach, 
i O kotkach i nie tylko w literaturze dziecięcej. Z cyklu 
Witajcie w bibliotece Filia zaproponuje różnorodne za-
bawy z książką, np. zabawę rymami Rym cym cym, 
Zima z Kubusiem Puchatkiem, Tęczowy czar wierszy. Raz  
w miesiącu w najmłodszych grupach dziecięcych z osie-

dlowych przedszkoli zagoszczą Bajkowi bohaterowie, 
bibliotekarze poprzez czytanie książek dla dzieci zachę-
cą je do odwiedzania biblioteki wraz z rodzicami. Dla 
uczniów różnych typów szkół zaplanowano wycieczki 
i lekcje biblioteczne promujące bibliotekę i jej zasoby. 
Ponadto dla młodzieży i dla czytelników dorosłych zo-
staną przygotowane różnorodne wystawki okazjonal-
ne i rocznicowe. Przypomną m.in. twórczość H.J. Lo-
ftinga w 125. rocznicę urodzin, Jana Twardowskiego 
w 5. rocznicę śmierci i Doroty Gellner w 50. roczni-
cę urodzin.

Dla dzieci i młodzieży z ZSS UNICEF Filia 4 przy  
ul. Ofiar Katynia 15 zorganizuje zajęcia literackie i pla-
styczne: Mieszkańcy bajkowej krainy, Walentynkowe 
niespodzianki, Prezentacja książkowych nowości biblio-
tecznych o zwierzętach. Z myślą o najmłodszych Filia 
zaplanowała kontynuację cyklu Maluszki w bibliote-
ce, a w nim zajęcia literackie, animacyjne i plastyczne 
Książki znane i kochane i Biblioteczne abecadło – zajęcia 
inspirowane twórczością Ewy Kozyry-Pawlak i Grze-
gorza Kasdepke. Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Języka Ojczystego (21 lutego) w Bibliotece zapanuje 
Niesforny alfabet.

W Filii 5 przy ul. Budziwojskiej 194 w styczniu  
i w lutym odbędą się cztery spotkania Dyskusyjnego 
Klubu Książki dla dorosłych i dla młodzieży oraz Spo-
tkania z książką dla przedszkolaków.

W wyjątkowo bogatej ofercie Filii 6 przy ul. Pod-
wisłocze 6 w styczniu znajdą się imprezy czytelnicze 
połączone z konkursem plastycznym Magiczny Świat 
Elfów oraz słuchanie opowiastek familijnych w formie 
audiobooka Tajemnicze Czamisie. Z zakresu lekcji bi-
bliotecznych z wiedzy o książce i bibliotece Filia zre-
alizuje tematy: Katalogi online w bibliotece, Podróże 
po krajach Unii Europejskiej i Dania – ojczyzna Hansa 
Christiana Andersena. W ramach cyklu Sztuka nie tylko 
dla dzieci zaplanowano zajęcia pobudzające wyobraźnię 
u dzieci oraz rozwijające wrażliwość na odbiór wszyst-
kich rodzajów sztuki. Z kolei zajęcia plastyczne Galeria 
postaci książkowych pozwolą praktycznie wykorzystać 
zdobyte wiadomości z dziedziny rysunku i malarstwa. 
Konkurs recytatorski Pałac tęczą malowany przybliży 
słuchaczom kanon poezji dziecięcej, a głośne czytanie 
z wykorzystaniem magicznych okienek będzie znako-
mitym ćwiczeniem rozwijającym wyobraźnię najmłod-
szych. Zajęcia animacyjno-czytelnicze Album Babuni 
będą dedykowane Babciom z okazji ich święta. Najwy-
trwalsi miłośnicy literatury wezmą udział w Bajkowym 
maratonie. W lutym bohaterem wierszowanych spotkań 
będzie Julian Tuwim. Następnie w świat baśni wprowa-
dzi dzieci Zabawa w Tajemniczym Ogrodzie zakończona 
konkursem plastycznym, z kolei Legendy z naszej prze-
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szłości to konkurs literacki na najciekawsze opowiada-
nie dotyczące naszego regionu. Dla najmłodszych Filia 
zorganizuje zajęcia edukacyjne Zabawy dzieci w krajach 
Unii Europejskiej.

Filia 7 przy ul. Osmeckiego 51 włączy się w obchody 
Światowego Dnia Pokoju (1 stycznia) oraz Dnia Babci 
i Dnia Dziadka (21 i 22 stycznia). Gimnazjaliści wysłu-
chają wykładów Macieja Rędziniaka z rzeszowskiego 
oddziału IPN na temat Stanu wojennego 13 grudnia 
1981 r. i Syberia daleki kraj wywózki na Sybir. Młodsze 
dzieci wezmą udział w plastycznym kreowaniu krajo-
brazu Zima w zwierciadle czasu. Uczniowie niższych 
klas szkoły podstawowej zapoznają się z zasadami za-
chowania w miejscach publicznych na podstawie książki 
Beaty Andrzejczuk Kaziu i zasady. W lutym Biblioteka 
włączy się w obchody Dnia Zakochanych (14 lutego) 
i Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (21 lu-
tego). Ponadto na Filii kontynuowane będą spotkania 
członków Klubu Podróżnika i Klubu Przyjaciół Cie-
kawej Książki.

Filia 8 przy ul. Okulickiego 3 z przedszkolakami 
przeprowadzi zajęcia Z Brzechwą na wesoło i Marzymy 
razem z Dyziem, natomiast członkowie Koła Miłośni-
ków Książki Historycznej omówią temat Tajemnice 
bomby atomowej.

Nauka przez zabawę w Filii 9 przy ul. Czackiego 5 
oscylować będzie głównie wokół tematu zimy. Do reali-
zacji zajęć czytelniczych i plastycznych zostaną wyko-
rzystane utwory literackie poświęcone tej porze roku,  
np.: Zima z Bolkiem i Lolkiem, Zagadki jak płatki śniegu. 
Dla wychowanków Ośrodka Rehabiblitacyjno-Edukacyj-
no-Wychowawczego Biblioteka przygotuje cykl Ciekawe 
dlaczego: Ptaki fruwają, Naukowcy zadają tyle pytań, 
Foki muszą szybko rosnąć, Rybom wyrosły nogi.

W planach Filii 10 przy ul. Podchorążych 1 z myślą 
o przedszkolakach znalazła się wyprawa Z bajką i ba-
śnią przez świat, natomiast nowości książkowe dla do-
rosłych będą omawiane podczas spotkań sekcji Klubu 
Ciekawej Książki działającej przy Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku.

Filia 15 działająca w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 
poza całorocznym cyklem Czytanie uzdrawia w styczniu 
zaprosi dzieci na spotkanie z Rafałem Kocołem z Mu-
zeum Okręgowego w Rzeszowie, który opowie o Smut-
nym dzieciństwie w czasie okupacji niemieckiej.

Filia 17 przy ul. Paderewskiego 154 zorganizuje zaję-
cia plastyczne Zimowy krajobraz i Dziecięcy karnawał.

Z licznych propozycji Oddziału dla Dzieci i Mło-
dzieży przy ul. Słowackiego 11 w styczniu szczególnie 
polecamy wernisaż 7. edycji ogólnomiejskiego konkur-
su plastycznego Anioły, aniołki, aniołeczki w zaczaro-
wanej krainie bajeczki, booktalking ulubionych książek 
odpowiadający na pytanie Dlaczego warto czytać, baj-
ki i baśnie z zaczarowanego kufra Bibliotecznej wróżki.  
Biblioteka będzie kontynuować współpracę z Muzeum 
Dobranocek w Rzeszowie organizując wspólnie cyklicz-
ne zajęcia: Wędrujące Dobranocki i Od bajki do Dobra-
nocki. Ponadto w lutym podczas imprezy Ów Rzeszów 
pełen czarów dzieci odbędą wirtualne spacery rzeszow-
skimi ulicami poznając legendy i wiersze dotyczące 
naszego miasta. Regionalny charakter będzie miała 
też inscenizacja przedstawienia Przy kądzieli teatrzy-
ku „Iskierka” ze Szkoły Podstawowej Nr 17. Z okazji 
Święta Zakochanych podczas zajęć Na świętego Wa-
lentego będzie można napisać własny wiersz o miłości. 
Fiku miku i jestem w „Świerszczyku” to zajęcia z czaso-
piśmiennictwa dla dzieci połączone z próbą samodziel-

m	Z	wystawy	„Anioły,	aniołki,	
aniołeczki	oraz	ich	skrzydlaci		
i	czworonożni	ulubieńcy”		
(6.	edycja	konkursu)		
w	Oddziale	Dla	Dzieci		
i	Młodzieży	WiMBP	w	Rzeszowie		
fot.	arch.	WiMBP

»	cd.	na	str.	2�
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z Grabownicy k. Brzozowa. W lutym zaprezentowane 
zostaną nagrodzone i wyróżnione prace uczestników 
X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Leśne Fotogra-
fie 2010”. Nadsyłane zdjęcia tematycznie związane są 
z lasem i pokazują piękno leśnego krajobrazu. Kon-
kurs organizowany jest przez Regionalną Dyrekcję La-
sów Państwowych w Krośnie, we współpracy z TVP 
Oddział Rzeszów i redakcją Tygodnika Regionalnego 
„Nowe Podkarpacie”.

W styczniu w Wypożyczalni Głównej pokazana 
zostanie wystawa pt. „Ludzie polskiej nauki” (Maria 
Curie-Skłodowska, Karol Stanisław Olszewski, Augu-
styn Wróblewski).

W lutym czytelnicy Biblioteki będą mogli obejrzeć 
wystawę „Poszukiwacz tajemnicy mistrzów” (z okazji 

nego projektowania gazetki. Kolejną atrakcją literacką 
będzie spotkanie z Alicją Ungeheuer-Gołąb, literaturo-
znawcą i autorką książek dla dzieci. Zajęcia edukacyjne 
towarzyszące wystawie Nasze zwierzaki przeprowadzi 
Bożena Rzym, wolontariuszka Rzeszowskiego Stowa-
rzyszenia Ochrony Zwierząt. W nowym roku kalenda-
rzowym będzie działał w Oddziale Klub Europejczyka 
i Dyskusyjny Klub Książki.

Dzieci pozostające w mieście na czas ferii zimowych 
mogą wolny czas spędzić bezpiecznie w swoich osiedlo-
wych bibliotekach, gdzie zaplanowano dla nich wiele 
atrakcji, m.in.: zajęcia czytelnicze i plastyczne, konkur-
sy, quizy, kalambury, turnieje, gry planszowe, zabawy  
i łamigłówki językowe, krzyżówki i zajęcia sportowe na 
wolnym powietrzu. Do tego przedsięwzięcia przystąpią 
wszystkie agendy prowadzące zajęcia z dziećmi. Filia 3 
przygotuje blok imprez zatytułowany Zima i gwiazdki, 
począwszy od kosmicznej gwiezdnej krainy, poprzez 

«	cd.	ze	str.	24	(WiMBP	w	Rzeszowie)
wszystkie homonimy tego słowa aż do śniegowych 
gwiazdek. Filia 4 urządzi cykl spotkań Baw się z nami 
– książeczkami. Filia 7 oprócz zajęć związanych z zimą 
zorganizuje Koncert kolęd i spotkanie z Dorotą Nowo-
ról, autorką malowniczych wycinanek z papieru. Filia 
10 zaplanowała blok zajęć Gdy zima za oknami, baw 
się razem z nami.

Dorosłych czytelników, 20 stycznia, Wypożyczalnia 
Muzyczna przy ul. Żeromskiego 2 zaprosi na wieczór 
kolęd, który poprowadzi zespół muzyki dawnej „Vox  
Angeli”. Motywem przewodnim spotkania będą trady-
cyjne kolędy Podkarpacia, które przybliży zebranym 
Bartosz Gałązka, autor antologii Kolędy Podkarpacia.

W budynku przy ul. Sokoła 13 w styczniu będzie 
można obejrzeć wystawę poświęconą księdzu poecie 
Janowi Twardowskiemu z okazji 5. rocznicy śmierci,  
a w lutym tematem wystawy, będąca wstępem do świę-
towania Polskiej Prezydencji w Radzie UE, będzie Pol-
ska w Unii Europejskiej Barbara Chmura

KROśnIeńSKA 
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

38-402 Krosno, ul. Wojska Polskiego 41

Dyrektor: Teresa Leśniak
Telefony: 13 436 88 82, 13 432 13 56
Tel./faks: 13 432 13 70
E-mail: biblioteka@kbp.krosno.pl
Internet: www.kbp.krosno.pl

Oferta kulturalna KBP na styczeń i luty 

W 2011 roku w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej 
planowane są wystawy plastyczne i spotkania autorskie 
w ramach projektu Środy ze Sztuką i Literaturą, realizo-
wanego przy pomocy finansowej Gminy Krosno.

W styczniu (w cyklu Środa Literacka) swoją twór-
czość przedstawi Jan Borzęcki – prozaik,  
publicysta, krytyk literacki, eseista z San-
domierza. W lutym z czytelnikami Biblio-
teki spotka się Jan Wolski – krytyk literacki, 
pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszow-
skiego.

W styczniu (w cyklu Środa Artystyczna) 
w Saloniku Artystycznym odbędzie się wer-
nisaż malarstwa i grafiki Jacka Krupy, artysty 

»	cd.	na	str.	26

m	Ze	spokania	z	poetą	Stanisławem		
Dłuskim	w	Saloniku	Artystycznym	KBP		
(24	listopada	2010	roku),	obok		
Monika	Machowicz	•	fot.	arch.	KBP
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«	cd.	ze	str.	2�	(Krośnieńska	Biblioteka	Publiczna)

170. rocznicy urodzin francuskiego malarza i rzeźbia-
rza Augusta Renoira).

W styczniu i w lutym planowane są też pogadan-
ki w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie. Pod-
czas styczniowego spotkania zatytułowanego Yeti – le-
genda i rzeczywistość pensjonariusze rozmawiać będą  
o książce Reinholda Messnera. Zajęcia w lutym ph. Lu-
dzie Biblii – Debora prowadzone będą w oparciu o pu-
blikację J.R. Shotta.

Interesującą ofertę kulturalno-edukacyjną KBP przy-
gotowała też dla najmłodszych czytelników. W filiach 
miejskich w styczniu i lutym odbędą się m.in. konkur-
sy recytatorskie z okazji Dnia Babci, Dziadka i Walen-
tynek (np. Walentynkowe wierszowanie – konkurs dla 
uczniów kl. V–VI szkół podstawowych).

Oddział dla Dzieci zaproponuje najmłodszym czytel-
nikom cykl Środy w plenerze. Bibliotekarze będą czytać 
dzieciom najpiękniejsze bajki i baśnie (zajęcia odbywać 
się będą w świetlicy przy Ogródku Jordanowskim oraz 
w Oratorium „Twój Dom” w Krośnie). W Oddziale dla 

Dzieci planowane są również spotkania z przedszkolaka-
mi pod wspólnym hasłem Bajki z magicznej skrytki.

Natomiast w Filii nr 4 odbędzie się cykl Nie ma sy-
tuacji bez wyjścia – lekcje biblioteczne o problemach 
młodzieży, prowadzone w formie interaktywnych zajęć 
w ramach edukacyjnego „Programu nauczania wartości” 
ogłoszonego przez Fundację ABCXXI. Planowane jest 
też spotkanie z uczniami kl. V–VI szkoły podstawowej  
pt. Akceptuję siebie, swój wygląd… (w oparciu o książkę 
Anny Onichimowskiej Najwyższa góra świata).

Bogaty będzie też program ferii zimowych. Oddział 
dla Dzieci zaproponuje cykl zajęć dla uczniów krośnień-
skich szkół podstawowych ph. Kolorowe ferie. W Filii 
nr 4 odbędą się Ferie zimowe z duchami. W programie 
m.in. głośne czytanie książki Marcina Pałasza Straszyć 
nie jest łatwo oraz zajęcia plastyczne. Poza tym odby-
wać się będą gry, zabawy dla najmłodszych czytelników 
oraz konkursy literackie dla młodzieży.

Szczegółowe informacje o spotkaniach, wystawach 
i zajęciach dla dzieci zamieszczone zostaną na stronie 
internetowej www.kbp.krosno.pl. Joanna Łach

WOJEWÓDZKI DOM KULTURY
W RZESZOWIE

35-959 Rzeszów, ul. Okrzei 7

Dyrektor: Marek Jastrzębski
Telefony: 17 853 52 57 (centrala)
 17 853 25 35 (dyrekcja)
Faks: 17 853 52 50
E-mail: wdk@podkarpackie.pl
Internet: www.wdk.podkarpackie.pl

12 stycznia • Klub „Turkus”

spotkanie z cyklu „wspólne śpiewanie”

15 stycznia • Klub „Turkus”

„niewolnice z pipidówki”
Spektakl w wyk. Zespołu Teatralnego Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół” w Dynowie z cyklu „Wojewódzka 
Scena Amatorskich Form Teatralnych”

16 stycznia • sala widowiskowa WDK

koncert noworoczny  
w wyk. kleryckiego zespołu muzycznego  

„Grupa z Quilismą”
Zespół działa od wielu lat przy Wyższym Seminarium 
Duchownym w Rzeszowie. Na jego repertuar składają 

się psalmy wychwalające Boga.
W ramach koncertu pojawią się pieśni 
świąteczno-noworoczne.

n	„Grupa	z	Quilismą”	podczas	
Koncertu	Noworocznego		
w	WDK	w	2010	roku		
fot.	A.	Kus

Imprezy

8 stycznia • sala audiowizualna

rzeszowska akademia komiksu

26 Podkarpacki	Informator	Kulturalny	 	 PIK



Domy�i�ośrodki�kultury

20 stycznia • Klub „Turkus”

podkarpacka izba poetów
Spotkanie autorskie z Edwardem Bolcem

27 stycznia • sala audiowizualna

Multidiaporama
Pokaz diaporam nagrodzonych podczas V Ogólnopol-
skiego Festiwalu Diaporam Cyfrowych

wspólnie z Fotoklubem „Zamek” w Szczecinie

27 stycznia • Klub „Bohema”

karnawałowy koncert zespołu portal blues
Grupa charakteryzuje się nowoczesnym brzmieniem 
bluesa i równowagą pomiędzy poprawnością techniczną 
i wewnętrznym przesłaniem swojej twórczości.
Na koncercie karnawałowym zespół zaprezentuje kom-
pozycje autorskie do słów m.in. Bogdana Loebla, jak 
również utwory Tadeusza Nalepy, Erica Claptona i Jim-
miego Hendrixa.

30 stycznia • sala widowiskowa

koncert zimowy z cyklu  
„Cztery pory roku”

styczeń

„pasterze bieżeli, gdy głos usłyszeli”
Cykl spotkań kolędniczych w domach dziecka i domach 
seniora w Rzeszowie

styczeń

zabawy karnawałowe 
dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych  

im. UNICEF

20 lutego

koncert zespołu pieśni i tańca „bandoska”

23 lutego • Klub „Turkus”

„spotkanie z historią”  
– cykliczna impreza klubowa

m	„Spotkanie	z	Historią”		
–	wspomnienie		
Janusza	Telichowskiego		
fot.	A.	Kus

»	cd.	na	str.	28

Imprezy współorganizowane

6 stycznia • MDK w Kolbuszowej

przegląd widowisk kolędniczych  
„w święto objawienia pańskiego”

2 lutego • sala widowiskowa

„sacrum w literaturze i sztuce”  
– etap rejonowy

wspólnie z CK w Przemyślu  
i z Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu

Wystawy
Galeria WDK
• II Wojewódzka Wystawa Ceramiki „Święta, święta” 

– wystawa prac uczestników Warsztatów Terapii Za-
jęciowej Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży Spraw-
nej Inaczej w Zgłobniu (do 6 stycznia)

• Wystawa fotografii artystycznej grupy działającej  
w Prowincji Zhejiang, Chiny (7–23 stycznia)

• Wystawa malarstwa Ireny Śliwy z Przemyśla (24 stycz-
nia – 12 lutego)

• „Himalaje – Wokół Góry Ducha” – wystawa fotografii 
Tomasza Rusznicy (15–28 lutego)

Galeria Fotoklubu 
Rzeczypospolitej Polskiej w warszawie
• Wystawa Pokonkursowa XIII Międzynarodowego  

Niekonwencjonalnego Konkursu Fotograficznego 
„Foto Odlot” (do 9 stycznia)

Pokazy i przeglądy filmowe
styczeń • sala widowiskowa
• „Kino Młodych” – pokazy filmów niezależnych
• „Filmowe Podlasie Atakuje”

wspólnie z Białostockim Ośrodkiem Kultury
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luty • sala widowiskowa
• „MultimediaOFF” – pokazy filmów niezależnych
• „Kino Młodych” – pokazy filmów niezależnych

Seminaria, kursy, warsztaty
• Zgrupowanie artystyczne Orkiestry Szałamaistek i Ze-

społu Mażoretek „Incanto” (17–19 stycznia, Mycz-
ków)

«	cd.	ze	str.	2�	(WDK	w	Rzeszowie)

m	Z	wystawy	„Himalaje”		
fot.	T.	Rusznica

• Zgrupowanie artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca „Ban-
doska” (22–23 stycznia, Dąbrówki k. Łańcuta)

• Szkolenie dla instruktorów i specjalistów z domów 
i ośrodków kultury województwa podkarpackiego, 
obsługujących urządzenia oświetleniowe (17 lutego, 
sala widowiskowa WDK)

• „Praca animatora kultury z dziećmi i młodzieżą” – 
warsztaty dla instruktorów i nauczycieli (luty)

• Warsztaty z tańca ludowego dla instruktorów i cho-
reografów (luty)

CENTRUM KULTURALNE
w PRzeMyślu

37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 9

Dyrektor: Adam Halwa
Telefony: 16 678 31 32, 16 678 35 50
Tel./faks: 16 678 20 09
E-mail: ck@ck.przemysl.pl
Internet: www.ck.przemysl.pl

Imprezy

9 stycznia, godz. 13.00 
Kościół pw. św. św. Piotra i Pawła w Pawłosiowie

Xi regionalny przegląd grup śpiewaczych 
„kolędy i pastorałki”

Udział wezmą zespoły kultywujące tradycje śpiewania 
kolęd, zarówno religijnych jak i świeckich, z czterech 
powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemy-
skiego i przeworskiego.

wspólnie ze Stow. Folklorystycznym „Pawłosiowianie”  
i Parafią Rzymsko-Katolicką w Pawłosiowie

20–23 stycznia • gOK w horyńcu-Zdroju

XXXi biesiada teatralna w horyńcu-zdroju  
– konfrontacje zespołów teatralnych  

Małych Form
W programie prezentacje konkursowe amatorskich  
zespołów teatralnych, wieczorne przedstawienia dla 
mieszkańców Horyńca i województwa podkarpackiego.

wspólnie z GOK w Horyńcu-Zdroju

6 lutego, godz. 12.00 • gOK w Starym Dzikowie

Viii regionalny przegląd  
grup obrzędowych  

„wątki Folkloru ludowego”
Przegląd ma na celu prezentację zwyczajów i obrzędów 
związanych z dorocznym cyklem świąt oraz rodzinne 
ceremonie z terenu Pogranicza Nadsańskiego.

wspólnie z GOK w Starym Dzikowie

24 lutego, godz. 17.00 • Klub „Piwnice”

wieczór autorski z cyklu  
„przystanek poezja”

Gościem będzie Kazimierz Linda ze Stalowej Woli
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k	 Ewelina	Kropicka	–	Solo	Dance	
2010	–	eliminacje	powiatowe		
fot.	K.	Juźwińska

k	 Zespół	z	Cewkowa	Woli	–	I	Nagroda	w	7.	edycji		
Regionalnego	Przeglądu	Grup	Obrzędowych		
fot.	A.	Hemon

n	Teatr	„Zielona	Mrówa”		
z	Lublina	w	czasie		
ubiegłorocznej	edycji		
Biesiady	Teatralnej		
–	Konfrontacji	Zespołów		
Teatralnych	Małych	
Form	w	Horyńcu-Zdroju		
fot.	arch.	CK

27 lutego, godz. 10.00 • sala widowiskowa

iii prezentacje taneczne „solo-dance”  
– eliminacje powiatu przemyskiego

Impreza skierowana jest do ludzi kochających taniec, 
chcących zaprezentować swoje umiejętności na scenie. 
W finale spotykają się soliści w czterech kategoriach 
wiekowych, prezentujących: modern jazz, breakdance, 
hip-hop, funky style, taniec współczesny. 

Wystawy
galeria „Piwnice” CK
• „Przylecieli Anieli” – wystawa zbiorowa (do 15 stycz-

nia)
Hol CK
• Wystawa pokonkursowa „Bożonarodzeniowe ozdoby 

świąteczne” (do 15 stycznia)

Dyskusyjny Klub Filmowy „Filmiarnia”
• „Prosta historia o miłości”, romans, prod. Polska 2010, 

reż. Arkadiusz Jakubik, scen. Maciej Sobieszczański, 
88 min (13 stycznia, godz. 20.00)

• „Będzie głośno”, dokument muzyczny, prod. USA 
2008, reż. Davis Guggenheim, 97 min (27 stycznia, 
godz. 20.00)
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InnI ORgAnIzATORzy DzIAŁAlnOśCI KulTuRAlnej

DęBICA

5 stycznia • Rynek
jasełka

8 stycznia • PSM, MOK, DK „Mors”
koncert noworoczny

Wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna i Orkiestra Dziecię-
ca, Chór PSM I i II st., Zespół Kameralny: soliści: Ma-
riusz Knot (perkusja) i Kamil Pękala (baryton) – wy-
stępuje w programie „Filharmonia dowcipu”, Dominik 
Mietła (trąbka), Emilia Jakubus-Lis (mezzosopran)
9 stycznia • Rynek, DK „Śnieżka”, DK „Mors”

wielka orkiestra świątecznej pomocy
12–13 stycznia • Rynek

przegląd kolęd i pastorałek
18 stycznia • DK „Mors”

koncert charytatywny
17–18 stycznia • DK „Śnieżka”, DK „Mors”

„Ferie z kulturą” – cykl imprez dla dzieci
14 lutego • DK „Mors”

Mokaferia love  
– koncert z okazji Walentynek

luty • DK „Śnieżka”
iV przegląd zespołów teatralnych

Wystawy
Galeria Sztuki
• Damian Pietrek, Piotr Bąk (Katowice) – rysunek  

(7–30 stycznia)
• Jubileuszowa Wystawa Środowiskowa „Dębica 2011” 

z okazji 25-lecia – malarstwo, grafika, rzeźba (4–27 
lutego)

Bliższe inf.: DK „Mors”, tel. 14 681 42 01
DK „Śnieżka”, tel. 14 670 31 67

jAROSŁAw

5 stycznia, godz. 9.00 • sala widowiskowa MOK
Vii wojewódzki przegląd kolęd i pastorałek 

placówek opiekuńczo-wychowawczych
org. Dom Dziecka Nr 1 w Jarosławiu

współorg. Miejski Ośrodek Kultury
11–12 stycznia, godz. 9.00

sala widowiskowa MOK
XiV spotkania teatralne „jasełka 2011”

Wojewódzki przegląd widowisk jasełkowych, obrzędo-
wych i kolędniczych związanych z tradycją Świąt Boże-
go Narodzenia

13 stycznia, godz. 9.00 • sala widowiskowa MOK
„jasełka przedszkolaków 2011”

14 stycznia, godz. 9.00 • sala widowiskowa MOK
Viii Międzyszkolny Festiwal  

kolęd i pastorałek
org. SP Nr 11 w Jarosławiu

22–23 stycznia • sala widowiskowa MOK
XVi ogólnopolski Festiwal  

kolęd i pastorałek „jarosław 2011”
Festiwal promujący współczesną interpretację kolęd  
i pastorałek, pozwalający na wymianę i konfrontację 
doświadczeń artystycznych.
Szczegółowy program na afiszach i w środkach maso-
wego przekazu przed Festiwalem
17–28 stycznia • MOK, Pl. A. Mickiewicza 6

Ferie w Mok
Zabawy, konkursy dla dzieci i młodzieży, w tym warsz-
taty teatralno-choreograficzne

Wystawy
Galeria Rynek 6
• Yanina Gachechiladze, „Akt obiektywny” – wystawa 

fotografii (do 7 stycznia)
• Maria Gibała – fotografia (24 stycznia – 18 lutego)
Mała galeria MOK, Pl. A. Mickiewicza 6
• „Prezentacje” – doroczna wystawa Jarosławskiego 

Towarzystwa Fotograficznego „ATEST 2000” (3–17 
stycznia)

Bliższe inf.: Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, 
tel. 16 621 32 94

jASŁO

8 stycznia • JDK
XVi konkursu kolęd i pastorałek  

„na nutę kantyczek” – koncert finałowy
10–13 stycznia

„noworoczny dar” – akcja charytatywna
14 stycznia

„stare dobre Małżeństwo” – koncert
22 stycznia • JDK

koncert jazzowy
Wystąpi Jakubek Quartet w składzie: Zbigniew Jakubek 
– piano, Marek Raduli – gitara, Tomasz Grabowy – bas, 
Artur Lipiński – perkusja
27 stycznia

„Moje indie”
Spotkanie autorskie z Jarosławem Kretem w ramach 
cyklu „Studnia Kulturalna JDK”
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17–30 stycznia
Ferie z jasielskim domem kultury

• Otwarte zajęcia wokalne dla młodzieży (17, 24 stycz-
nia)

• Otwarte zajęcia muzyczne dla dzieci: gitara, fortepian 
(18–20 stycznia)

• Warsztaty afro dance dla dzieci i młodzieży – prowa-
dzenie: Benoit le Gros z Togo (18–20 stycznia)

• „Tymoteusz wśród ptaków” – spektakl dla dzieci  
w wyk. Teatru „Maska” z Rzeszowa (21 stycznia)

• Podstawy aranżacji muzycznej – zajęcia otwarte dla 
młodzieży (25–27 stycznia)

• Otwarte warsztaty hip-hop dla młodzieży (25–27 
stycznia)

• „Anielskie kolędowanie” – koncert w wyk. uczestni-
ków zajęć wokalnych w JDK (28 stycznia)

21 stycznia • Młodzieżowy Dom Kultury
ii wojewódzki konkurs  

piosenki kabaretowej „satyra song”
8 lutego

spektakl „andropauza – męska rzecz, czyli  
zdecydowana odpowiedź na klimakterium”

wyst.: Bohdan Łazuka, Maciej Damięcki, Marek Siudym, 
Jacek Kawalec, Jan Jakub Należyty, Dariusz Gnatowski
16 lutego

spektakl „za ósmą górą”
w wyk. Teatrzyku Dziecięcego „Maskotka” JDK

18 lutego
Spotkanie w ramach cyklu  

„studnia kulturalna jdk”
24 lutego • Młodzieżowy Dom Kultury

Xi Muzyczne prezentacje uczniów  
szkół podstawowych „szkolne hity”

28 lutego
grupa MoCarta – koncert

Wystawy
• „Malarstwo i rysunek” – wystawa prac Anny Stój  

(2–31 stycznia)
• „Grafika i rysunek” – wystawa prac Anny Papiernik 

(4–28 lutego)
Bliższe inf.: Jasielski Dom Kultury,  
tel. 13 443 51 50; www.jdkjaslo.pl 
Młodzieżowy Dom Kultury, tel. 13 446 59 25

KROSNO

8 stycznia • Bazylika Kolegiacka w Krośnie
Xi euroregionalny koncert kolęd  

„soli deo gloria”
Koncert w ramach V Festiwalu Tradycji Bożonarodze-
niowej Pogranicza „Betlejemska Gwiazda”

9 stycznia • Rynek Starego Miasta
XiX Finał  

wielkiej orkiestry świątecznej pomocy
12 stycznia

„wieczór z tangiem”
współorg. z PPSKAKiB w Krośnie

16 stycznia
XiX wielki koncert noworoczny

w wyk. uczniów PSM „Pro Musica” w Krośnie
17–28 stycznia

artystyczne ferie z rCkp
Cykl imprez i zajęć z różnych dziedzin
26 stycznia, godz. 19.00
„koncerty za kurtyną…” – roman puchowski
Muzyk awangardowy i bluesowy, solista, lider i twórca, 
wokalista, instrumentalista, kompozytor, autor tekstów, 
profesor warsztatów gitarowych
29 stycznia, godz. 17.00

„szczęśliwego nowego roku”  
– koncert noworoczny

w wyk. Studia Piosenki „Swing” z RCKP
30 stycznia, 27 lutego, godz. 15.00
 artKino, ul. Bieszczadzka 1

Cykl filmowy „Czytanie przy ekranie”  
dla najmłodszych widzów z rodzicami

Projekcja poprzedzona jest czytaniem fragmentu bajki
2 lutego, godz. 10.00

XX dziecięcy konkurs kolęd i pastorałek
Impreza w ramach V Festiwalu Tradycji Bożonarodze-
niowej Pogranicza „Betlejemska Gwiazda”
12–14 lutego • artKino, ul. Bieszczadzka 1

Filmowe walentynki
13 lutego

walentynki na jazzowo
21 lutego – 9 marca

przegląd twórczości artystycznej  
krośnieńskich szkół

Imprezy cykliczne
czwartki, godz. 19.00 • artKino

dyskusyjny klub Filmowy „16 mm”

Wystawy
• U źródeł tęczy – wystawa fotografii Doroty Czajak,  

Elwiry Płodzień i Dominiki Bajorskiej (1–28 stycznia)
• Wystawa malarstwa Magdaleny Węgrzyn (1–31 stycz-

nia)
• Motto mojego życia – wystawa twórczości uczniów 

ZSP Nr 1 (1–28 lutego)
• Leśne fotografie – reminiscencje z pokonkursowych 

wystaw RDLP w Krośnie (1 lutego – 15 marca)
»	cd.	na	str.	32
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«	cd.	ze	str.	31	(Inni	organizatorzy…	•	Krosno)

• Wystawa twórczości plastycznej uczniów w ramach 
Przeglądu twórczości artystycznej krośnieńskich szkół 
(21 lutego – 9 marca)

Bliższe inf.:  
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, 
tel. 13 432 18 98, www.rckp.krosno.pl

leŻAjSK

6 stycznia, godz. 16.00 • Kościół Farny
wielkie kolędowanie

w wyk. Zespołu „Manitou” i solistów  
Centrum Sztuki Wokalnej z Rzeszowa

9 stycznia • MCK
XiX Finał  

wielkiej orkiestry świątecznej pomocy
30 stycznia • MCK

jasełka

Wystawy
MCK
• Elżbieta Waszczuk, „Morze tajemnic” – wystawa fo-

tograficzna (od 9 stycznia)
• Dzień Judaizmu w Polsce – wystawa fotograficzna (od 

16 stycznia)
MCK – BP
• „Dorota Gellner i jej twórczość” – wystawa z okazji 

50. rocznicy urodzin (styczeń)
• „Nie bądź pewny, że masz czas, bo pewność nie-

pewna” – spotkanie z poezją ks. J. Twardowskiego  
w 5. rocznicę śmierci (luty)

Bliższe inf.: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, 
tel. 17 242 11 34

MIELEC

6 stycznia, godz. 18.00 • sala wid. DK SCK
koncert noworoczny  

Mieleckiego towarzystwa Muzycznego
8 stycznia, godz. 15.30 • sala wid. DK SCK

Mieleckie kolędowanie
Koncert kolęd mieleckich chórów, orkiestr i zespołów
15 stycznia, godz. 19.30
 Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

koncert świąteczny
reprezentacyjny zespół artystyczny  

wojska polskiego
20 stycznia, godz. 10.00 • sala wid. DK SCK

„wróżka bzów”
Spektakl dla najmłodszych w wyk. Teatru „Maska”  
z Rzeszowa

27 stycznia, godz.18.00 • Papillon Club
koncert – Ferie 2011

„Abradab” i „Natural Dread Killaz”
17–31 stycznia • sale DK SCK

zimowa akademia artystyczna
Zajęcia artystyczne dla najmłodszych w ramach ferii
25–26 lutego • sala nr 13 DK SCK

warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży
prowadzenie – Magdalena Ptaszyńska

Wystawy
Centrum wystawiennicze SCK
• Doroczna wystawa prac członków Stowarzyszenia 

Twórców Kultury Plastycznej im. Jana Stanisławskie-
go (7–30 stycznia)

• Zbiorowa wystawa poplenerowa – plenery artystycz-
ne Kolbuszowa 2010 i Łańcut 2010 (4–27 lutego)

Galeria I DK SCK
• „Olga Siemaszko. Rysunki” – zbiorowa wystawa ilu-

stracji książkowych (7–30 stycznia)
• Dorota Łaz – wystawa indywidualna (4–27 lutego)
Bliższe inf.: Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu, 
tel. 17 586 47 22, www.sck.kultura.mielec.pl

PRUCHNIK

9, 16 stycznia • sala widowiskowa CKSiT
XVi przegląd zespołów szkolnych  

„pójdźmy do betlejem”
Do udziału w przeglądzie zapraszamy wszystkie szko-
ły z terenu gminy Pruchnik. Głównym celem imprezy 
jest pielęgnowanie i popularyzowanie tradycji kultury 
ludowej. Przeglądowi towarzyszy koncert kolęd i pa-
storałek.
6 lutego • SP nr 2

„zimowe harce” – impreza plenerowa
Bliższe inf.: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki  
w Pruchniku, tel. 16 628 80 65, www.ckpruchnik.pl

PRzeMyśl

8 stycznia, godz. 18.00 • Zamek Kazimierzowski
koncert noworoczny

Koncert w wyk. Dariusza Stachury (tenor) i jego gości: 
Magdaleny Idzik (mezzosopran), Katarzyny Trylnik 
(sopran), Andrzeja Kostrzewskiego (baryton), Grze-
gorza Szostaka (bas-baryton) z udziałem orkiestry  
i grupy baletowej. W programie arie operetkowe, pieśni 
neapolitańskie i światowe szlagiery
16 stycznia, godz. 19.00 • Zamek Kazimierzowski

koncert muzyki klezmerskiej  
z okazji Światowego Dnia Judaizmu
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n	Przegląd		
Zespołów	Szkolnych		
„Pójdźmy	do	Betlejem”		
w	Pruchniku		
fot.	arch.	CKSiT		
w	Pruchniku

»	cd.	na	str.	34

19 stycznia godz. 19.00 • Klub „Niedźwiadek”
z cyklu „barwy bluesa”: 

koncert zespołu „ben prevo band”
21 stycznia, godz. 17.00, 20.30
 Zamek Kazimierzowski

elżbieta jodłowska – „klimakterium i już”
spektakl w wyk. Teatru „Capitol”

 Zamek Kazimierzowski
5 lutego, godz. 17.00, 20.30
 Zamek Kazimierzowski

esther Vilar – „zazdrość”
spektakl w wyk. Teatru „Capitol”

7 lutego, godz. 17.00, 20.30
nikołaj kolada – „gąska”

spektakl w wyk. Teatru „Capitol”
14 lutego, godz. 19.00 • Zamek Kazimierzowski

koncert Macieja balcara  
– wokalisty grupy „Dżem” z zespołem

20 lutego, godz. 18.00 • Zamek Kazimierzowski
Marek rębacz  

„dobrze zaplanowany zbieg okoliczności”
spektakl premierowy  

w wyk. Polskiej Sceny Komediowej
27 lutego, godz. 18.00 • Zamek Kazimierzowski

karnawałowa gala taneczna
w wyk. Szkoły Tańca „A-Z” z Przemyśla

Wystawy
zamek Kazimierzowski
• Iwona Krauss – malarstwo (wernisaż: 14 stycznia, 

godz. 18.00)
Bliższe inf.: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki  
„Zamek”, tel.: 16 678 50 61, 16 678 50 63,  
www.kultura.przemysl.pl

PRZEWORSK

9 stycznia
wielka orkiestra świątecznej pomocy

15 stycznia, godz. 10.00
XVi przegląd „godnie święta”

16 stycznia, godz.17.00
koncert kolęd

17–28 stycznia, godz. 9.00–14.00
(od poniedziałku do piątku)

Ferie zimowe
styczeń–luty

kurs tańca towarzyskiego
5 lutego, godz. 17.30 • sala widowiskowa MOK

koncert rockowy
Bliższe inf.: Miejski Ośrodek Kultury  
w Przeworsku, tel. 16 648 79 11

RZESZÓW

8 stycznia • Osiedlowy Dom Kultury „Staromieście”
„piękne sztuki”

Warsztaty malarstwa sztalugowego dla dorosłych
9 stycznia • Osiedlowy Dom Kultury „Staromieście”

wieczór kolęd z chórem „wieczernik”
14 stycznia • Osiedlowy Dom Kultury „Biała”

Festiwal piosenki aktorskiej, filmowej  
i musicalowej „piosenka w Meloniku”

26 stycznia
„różowy pokoik” – musical

Premiera w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie
13 lutego • Osiedlowy Dom Kultury „Słocina”

jazzowe walentynki
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14 lutego • Osiedlowy Dom Kultury „Przybyszówka”
jazzowe walentynki

– konkurs na kartkę walentynkową
17 lutego • Osiedlowy Dom Kultury „Pobitno”

premiera teatralna na scenie
Bliższe inf.: Rzeszowski Dom Kultury,  
tel. 17 748 39 50

SęDzISzów MŁP.

13 stycznia
iX gminny przegląd kolęd i pastorałek

współorg. LO w Sędziszowie Młp.
18 lutego

V gminny konkurs historyczny  
„z kart historii ziemi sędziszowskiej”

współorg. SP Nr 3 w Sędziszowie Młp.
Bliższe inf.: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Sędziszowie Młp., tel. 17 221 60 44

SOKOŁów MŁP.

9 stycznia, godz. 16.00
 sala widowiskowa MgOKSiR

XiX Finał  
wielkiej orkiestry świątecznej pomocy

13 stycznia, godz. 10.00
 sala widowiskowa MgOKSiR

X Miejsko-gminne  
prezentacje zespołów kolędniczych  

„hej kolęda, kolęda…”
Bliższe inf.: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji, tel. 17 772 90 53

TARNOBRZEG

16 stycznia, godz. 11.00
Viii rejonowy przegląd jasełek  

i inscenizacji bożonarodzeniowych  
– finał

Eliminacje miejskie: Stalowa Wola (6 stycznia), Tarno-
brzeg (8 stycznia), Baranów Sandomierski (11 stycznia)

Wystawy
Galeria TDK
• Grzegorz Gerba – malarstwo, grafika (do 15 stycznia)
• „PORÓwnania 20” – wystawa prezentująca doro-

bek artystyczny środowiska plastycznego związanego  
z Ziemią Sandomierską (17 stycznia – 15 lutego)

Bliższe inf.: Tarnobrzeski Dom Kultury,  
tel. 15 822 21 10

«	cd.	ze	str.	33	(Inni	organizatorzy…	•	Rzeszów)

gAleRIA SzTuKI wSPóŁCzeSnej 
w PRzeMyślu

37-700 Przemyśl, ul. Kościuszki 3

Dyrektor: Janusz Jerzy Cywicki
Tel./faks: 16 678 38 59
E-mail: galeria_przemysl@pro.onet.pl
Internet: www.bwaprzemysl.pl

do 25 stycznia

artefakty 10
kurator: Agata Sulikowska-Dejena,  

„Nieznośna materialność bytu”
autorzy: Iwona Demko, Tomek Mistak, Sylwester 

Piotr Stabryła, Łukasz Szałankiewicz-Zenial,  
Sławomir Toman

MATERIA
Wszystko pragnie się dziś ujawnić, uwidocznić, wy-

stawić na widok publiczny. Przedmioty techniczne, prze-
mysłowe, medialne, wszelkiego rodzaju artefakty chcą coś 
znaczyć, chcą zostać zobaczone, przeczytane, zarejestro-
wane, sfotografowane… To nie podmiot przedstawia so-
bie świat, lecz przedmiot załamuje i rozprasza podmiot 
i w niezauważalny sposób narzuca mu swą obecność… 
Zatem to już nie podmiot jest panem gry. Relacja ta zdaje 
się ulegać odwróceniu. To potęga przedmiotu toruje sobie 
drogę poprzez całą tę grę symulacji i symulakrów, z pomo-
cą owego artefaktu, który został nam narzucony…

Jean Baudrillard
Artefakty współczesnego człowieka to przede wszyst-

kim przedmioty (…) zużyte, porzucone, posiadane, po-
żądane… przeszłość, teraźniejszość i przyszłość oparta 
na wytworach dotykalnych, wymiernych. Ulokowane 
na odległym marginesie wartości duchowe, dla których 
rzadko znajdujemy czas, by poświęcić im należną uwa-
gę, absorbują raczej filozofów i teologów, a nie przecięt-
nego człowieka. Kultura współczesna wkroczyła w fazę 
„postmetafizyczną”. Piękno, dobro, miłość, wierność to 
bardziej pojęcia z akademickich dyskursów niż naszej 
codzienności. Choć uparcie zaprzeczamy temu i bronimy 
sacrum, to świat przedmiotów i faktów materialnych zaj-
muje centralne miejsce w naszej kulturze i życiu. Meta-
fizyka wykrusza się przede wszystkim w skutek naszych 
słabnących zdolności do uwagi wobec rzeczywistości 
– twierdzi K. Tarnowski – (…) Metafizyka wypływała  
i pogłębiała się wewnątrz pewnej elementarnej postawy, 
którą możemy nazwać kontemplacyjną: postawy uwagi, 
skupienia i zdolności do zachwytu… czegoś co wymyka 
się naszemu „zaspieszeniu”, krzykliwości mediów, cha-
osowi myśli. Wszyscy jesteśmy zatem zakładnikami ma-
terializmu naszej współczesności. Dlatego właśnie two-
rząc koncepcję wystawy postanowiłam zatrzymać się na 
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k	 Janusz	Szpyt,	„Teresa”,	2009,	olej/płótno,		
125×100	cm

n	Iwona	Demko,	
„Uroki	miasta”,	
2010,		
technika	własna

tej najbardziej prozaicznej interpretacji pojęcia artefaktu. 
Jako globalne społeczeństwo doszliśmy do punktu, gdy 
za futurystami powtórzyć możemy: tak, automobil jest 
piękniejszy od Nike z Samotraki i dlatego miasto, masa, 
maszyna, puls przeciążonych metropolii stał się inspi-
racją dla mnie i zaproszonych artystów (…).

Agata Sulikowska-Dejena, listopad 2010
(fragm. ze wstępu do katalogu wystawy)

28 stycznia – 2 lutego

brunon lemek – Fermentakcje
Artysta plastyk, pedagog, zrealizował szereg wy-

staw w kraju i za granicą. Uczestnik wielu plenerów  
i sympozjów twórczych. Uprawia twórczość dziedzinach 
rzeźby i malarstwa.

4–22 lutego

janusz szpyt – malarstwo
Urodził się w 1960 roku w Lubaczowie. Studiował 

na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Kato-
wicach w pracowni prof. Jerzego Dudy Gracza (1979– 
–1981), następnie na Wydziale Malarstwa Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie (1981–1984). Zajmuje się 
malarstwem i rysunkiem. W 1983 roku współtworzy 
wraz z Piotrem Naliwajką, Leszkiem Żegalskim „Gru-
pę Trzech” – „Tercet Nadęty”. Grupa ogłasza manifesty 
artystyczne w wydawanej przez siebie gazecie „Ben-
gal”. W dorobku artystycznym posiada ponad 40 wy-
staw indywidualnych, ponad 100 wystaw zbiorowych 
w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w zbio-
rach państwowych i kolekcjach prywatnych w kraju  
i za granicą.

Pierwsze moje prace były czymś w rodzaju publicy-
styki malarskiej. Wynikło to z mojego zaangażowania  

w to, co działo się dookoła mnie, a działo się wiele. Dzi-
siaj moje malarstwo nakierowane jest bardziej na czło-
wieka, który sam musi rozwiązywać swoje problemy, 
walczyć o byt. Uważam, że stajemy się społeczeństwem 
coraz bardziej zatomizowanym, dlatego postaci w moich 
obrazach są zamknięte w kręgu ich własnych problemów, 
a nagość, która często pojawia się w mojej twórczości, to 
nic innego, jak odrzucanie tego, w czym się ukrywamy. 
To jakby powrót do Adama i Ewy. Janusz Szpyt
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BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
W RZESZOWIE

35-020 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 18

Dyrektor: Ryszard Dudek
Tel./faks: 17 853 38 11 (centrala)
 17 853 36 67 (sekretariat)
E-mail: sekretariat@bwa.rzeszow.pl
Internet: www.bwa.rzeszow.pl

6–30 stycznia

otwarcie roku wystawienniczego  
w bwa w rzeszowie.  

wystawa prac ewy zawadzkiej,  
andrzeja korca, iwony jankowskiej-kozak

Ewa Zawadzka w latach 1971–1976 studiowała 
na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom obroniła  
w 1976 roku w Pracowni Grafiki Warsztatowej u prof. 
Andrzeja Pietscha. W 1999 roku uzyskała tytuł profeso-
ra zwyczajnego. Wykłada w Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach prowadząc pracownię działań multigra-
ficznych oraz na Akademii im. Jana Długosza w Często-
chowie. Przez wiele lat prowadziła również pracownię 
grafiki w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. 
Artystka znana głównie jako grafik, od kilku lat upra-
wia również malarstwo. Z grafikami artystki rzeszowska 
publiczność spotykała się na kilku wystawach przedauk-
cyjnych „Bliźniemu swemu…”. Od 2002 roku zajmuje 
się głównie malarstwem. Zorganizowała szereg wy-
staw indywidualnych. Brała udział w wystawach zbio-
rowych. Za swoją twórczość otrzymała wiele nagród 
– Grand Prix w Norwegii, Złoty Medal w Egipcie, na-
grody regulaminowe w konkursach w Japonii, Słowenii  
i Polsce.

Była członkiem rady programowej Międzynarodo-
wego Triennale Grafiki w Krakowie, kuratorem Trien-
nale Grafiki Polskiej oraz polskim kuratorem na bien-
nale grafiki w Ljublianie i Miscolcu. Jest członkiem rady 
programowej Festiwalu Ars Cameralis w Katowicach 
i Sosnowieckiego Centrum Sztuki – Zamek Sielecki. 
Prace Ewy Zawadzkiej charakteryzuje przedstawia-
nie betonowych monolitów, iluzorycznych przestrzeni,  
w których choć nie ma samego człowieka jest miejsce 
dla jego wędrówek wyobraźni. Wystawa w rzeszowskim 
BWA jest złożona z cyklu obrazów pod wspólnym tytu-
łem „Neuronalne przestrzenie”.

Andrzej Korzec – jest jednym z tych artystów, któ-
rzy przyjechali do Rzeszowa z innych części Polski i na 
trwałe związali się z miastem. Dziś jednym z najbardziej 
znanych artystów malarzy w naszym środowisku. Uro-
dził się w 1959 roku w Żarach. Studiował w pracowni 
prof. Jana Szancenbacha na Wydziale Malarstwa Akade-

mii Sztuk Pięknych w Krakowie, którą ukończył w 1989 
roku. Obecnie jest nauczycielem rysunku i malarstwa  
w rzeszowskim Zespole Szkół Plastycznych.

Korzec bardzo żywo udziela się w lokalnym środo-
wisku artystycznym. Należał do Związku Polskich Ar-
tystów Plastyków, a w latach 1996–2002 pełnił funkcję 
prezesa Okręgu Rzeszowskiego. Jest również członkiem 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Przemyślu. 
Zainicjował cykl wystaw „Piórkiem i pędzlem po Rze-
szowie” oraz plenery w Rakszawie i Orzechówce orga-
nizowane przez ZPAP w Rzeszowie. W 2006 roku brał 
udział w polsko-francuskim projekcie „Piękno natury 
– Que notce Terre est belle” w Les Arcys, Volgre (Fran-
cja). Andrzej Korzec może się pochwalić sporym do-
robkiem wystawienniczym. Zorganizował ponad 20 

k	 Ewa	Zawadzka,	z	cyklu		
„Neuronalne	przestrzenie”

k	 Andrzej	Korzec,	„Pegaz”,	olej/płótno,	90×120	cm
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k	 Iwona	„Jankowska-Kozak,	„Klatka”,	80×80	cm

wystaw indywidualnych swojego malarstwa i rysunków 
– zarówno w kraju jak i za granicą. Za swoją twórczość 
otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. podczas cy-
klicznego konkursu „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba 
Roku” (1995, 1998, 2000, 2005, 2006 i 2008); Nagro-
dę Prezydenta Rzeszowa w Dziedzinie Kultury i Sztu-
ki (2003); wyróżnienia na „Salonie Jesiennym”, Żary 
(1980); „Bielskiej Jesieni”, Bielsko-Biała (1995); „Mój 
pejzaż”, Ciechanów (1998) czy „Triennale Autoportretu”, 
Radom (2002). Otrzymał stypendium Ministra Kultury 
i Sztuki na rok 1996/97 oraz Burmistrza Miasta Klagen-
furt w 2002 roku.

Iwona Jankowska-Kozak – urodzona w 1969 roku 
w Krośnie. Jest absolwentką Liceum Sztuk Plastycznych 
w Jarosławiu. Należy do Związku Polskich Artystów 
Malarzy i Grafików w Rzeszowie. Prowadziła warszta-
ty artystyczne dla dzieci i młodzieży w ramach projek-
tu „Nasza przeszłość jest naszą przyszłością” i „Sztuka 
młodego człowieka”. Uczestniczyła i współrealizowa-
ła plenery malarskie, m.in. polsko-ukraiński plener 
w Kotani. Działa w Stowarzyszeniu Artystów „Biesz-
czadzka Strzecha”.

Zorganizowała wiele wystaw indywidualnych, m.in. 
„Akwarelowy Świat”, Bieszczadzki Dom Kultury w Le-
sku (2007); „Pejzaż z wierzbami”, Galeria Jasielskiego 
Domu Kultury czy „Myśli niedokończone…”, Regional-
ne Centrum Pogranicza Kultur w Krośnie (obie – 2010), 
uczestniczyła także w wystawach zbiorowych, m.in.  
IX Międzywojewódzkiej Wystawie Akwareli im. Maria-
na Strońskiego pt. „Ściana wschodnia”, WDK Rzeszów 
(2007), gdzie otrzymała I Nagrodę; X Biennale Plastyki 
Krośnieńskiej, BWA Krosno (2008) czy „Obraz, Grafika, 
Rysunek, Rzeźba Roku”, BWA Rzeszów (2009).

3–27 lutego

prezentacja współczesnej plastyki słowackiej
W ramach współpracy z Galerią Umelcov w Novej 

Spisskiej Vsi na Słowacji prezentować będziemy twór-
czość plastyczną profesjonalnego środowiska artystów 
malarzy, grafików i rzeźbiarzy regionu Spiża. W tym 
samym czasie w tamtejszej galerii pokażemy wystawę 
„II Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego – Je-
sienne Konfrontacje – Rzeszów 2010”.

Leszek Kuchniak – urodzony w 1951 roku. Ukoń-
czył ASP w Krakowie na Wydziale Rzeźby w 1976 roku. 
Studia podyplomowe ze scenografii u prof. L. Majew-
skiego. Jest członkiem Związku Rzeźbiarzy Polskich. 
W latach 80. XX wieku był członkiem Grupy „Ziemia”. 
Zorganizował 70 wystaw indywidualnych w kraju oraz 
brał udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za 
granicą (m.in. Niemcy, Floryda, Holandia), na których 
zdobył liczne nagrody i wyróżnienia. Był uczestnikiem 
wielu wystaw przeglądowych, środowiskowych i konkur-
sowych organizowanych w Rzeszowie i na Podkarpaciu. 
Od 1978 roku pracuje jako nauczyciel rzeźby w PLSP  
w Rzeszowie, obecnie w pracowni warsztatowej rzeźby  
i snycerstwa w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie. 
Ma na koncie kilkanaście realizacji scenograficznych 
w Rzeszowie i Tarnowie oraz wiele prac plenerowych 
w miastach południowo-wschodniej Polski. Jego pra-
ce malarskie i osobne projekty zdobiły szereg okładek 
książek, tomików wierszy i plakatów imprez kultural-
nych. Na wystawie zobaczymy wiele nowych realizacji 
rzeźbiarskich i malarskich obok znanych i lubianych 
przez rzeszowską publiczność prac.

k	 Leszek	Kuchniak,	„Don	Kichot”,	
olej/płyta,	100×70	cm
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BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
w KROśnIe

38-400 Krosno, ul. Kolejowa 1

Dyrektor: Maria Jurkowska
Tel./faks: 13 432 61 87
E-mail: galeriakrosno@op.pl
Internet: www.bwakrosno.pl

do 28 stycznia

Xi biennale plastyki krośnieńskiej  
– wystawa konkursowa

Wystawy środowiskowe są często jedyną szansą cało-
ściowego pokazu aktualnych dzieł artystów danego śro-
dowiska. Takie wystawy dają możliwość prezentowania 
różnorodnych postaw twórczych, indywidualnych świa-
topoglądów artystycznych wyrażanych za pomocą róż-
nych środków formalnych i warsztatowych.

Na tegorocznym biennale najliczniej prezentuje się 
malarstwo. W nagrodzonych pracach zasadniczą rolę  
odgrywa kolor, forma, harmonia i poprawność rysunko-
wa. Prace wyróżniają się dojrzałością i dyscypliną myśle-
nia, połączoną z wyrafinowanym warsztatem i wysokimi 
walorami estetycznymi. Warto zauważyć, że najczęściej 
podejmowanym tematem jest człowiek. Poprzez odczucia 
i przeżycia jednostki artyści starają się oddać niepokoje 
i nadzieje współczesnego człowieka.

k	 Piotr	Woroniec,	„Wytwórnia”	–	I	nagroda		
w	XI	Biennale	Plastyki	Krośnieńskiej

Tegoroczna wystawa potwierdza, że sztuka jest przede 
wszystkim kwestią talentu, a wartość dzieła nie zależy od 
mody czy odległości od wielkich metropolii.

prof. Walenty Wróblewski
Jury Biennale w składzie:  prof. Walenty Wróblewski 

(przewodniczący), dr Krystyna Gawron, artysta rzeź-
biarz, dr Antoni Nikiel, artysta malarz, oceniło 102 prace 
47 artystów. I nagrodę otrzymał Piotr Woroniec junior, 
II nagrodę – Jan Szczepan Szczepkowski, III nagrodę  
– Roman Folfas. Przyznano także cztery wyróżnienia.

4–25 lutego

olga siemaszko – wystawa ilustracji
Wystawa zorganizowana została z okazji 10. rocz-

nicy śmierci Olgi Siemaszko – jednej z najwybitniej-
szych polskich artystek, zaliczanej do twórców znanej 
w świecie „polskiej szkoły ilustracji”, laureatki wielu 
nagród i wyróżnień.

Olga Siemaszko zajmuje ważne miejsce w polskiej 
sztuce, była wzorem dla wielu młodych, dziś już uzna-
nych artystów. Na jej ilustracjach wychowało się kil-
ka pokoleń Polaków. Twórczość artystki zauważono  
i doceniono także za granicą – już w 1950 roku odniosła 
pierwszy większy sukces, był nim artykuł w międzyna-
rodowym miesięczniku szwajcarskim „Graphis” z 30 jej 
ilustracjami, potem przyszły następne.

Na wystawie zgromadzono ponad 150 ilustracji  
z różnych okresów, a wśród nich tak znane jak Alicja  
w krainie czarów czy nagrodzone Kalif bocian W. Hauffa 
i Bajeczki J. I. Kraszewskiego. Pochodzą one ze zbiorów 
prywatnych Anny i Andrzeja Majewskich oraz Biura 
Wystaw Artystycznych Galerii Zamojskiej – kolekcji  
autorskiej tworzonej w latach 1982–2000 przez ówcze-
sne Biuro Wystaw Artystycznych w Zamościu.

GALERIA FOTOGRAFII
MIASTA RZESZOWA

35-030 Rzeszów, ul. 3 Maja 9

Dyrektor: Irena Gałuszka
Telefon: 17 853 24 45
E-mail: fotogaleria@erzeszow.pl

• Rzeszów. Karty korespondencyjne i fotografie ze 
szkalnych negatywów z przełomu XIX i XX wieku  
z kolekcji Zbigniewa Tybury (do 5 stycznia)

• Krzysztof Neuberg (Przeworsk) – „Moje fotograficz-
ne Silva Rerum” – wystawa autorska (10 stycznia –  
2 lutego)

• Prezentacje autorskie Okręgu Świętokrzyskiego Związ-
ku Polskich Artystów Fotografików (14 lutego – 2 mar-
ca)
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Wydarzenia

SZAJNA GALERIA
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 7/9

Telefon: 17 853 20 01
Tel./faks: 17 853 27 48

Stała wystawa prac plastycznych prof. Józefa Szajny. 
Prezentuje: collages, malarstwo i rysunki, a także kom-
pozycje przestrzenne.
Zwiedzanie możliwe indywidualnie i grupowo po wcze-
śniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

W dniach 26–28 listopada 2010 roku w Muzeum 
Marii Konopnickiej w Żarnowcu odbyły się główne 
obchody jubileuszowe z okazji 50-lecia Muzeum i 100. 
rocznicy śmierci Marii Konopnickiej. Gośćmi honoro-
wymi uroczystości byli prawnukowie Konopnickiej – Jo-
anna Modrzejewska z Łodzi i Jan Bielecki z Warszawy. 
Obchody zainaugurowano otwarciem dwóch wystaw 
czasowych w budynku „Lamusa”.

Pierwsza ekspozycja pt. „50 lat Muzeum Marii 
Konopnickiej w Żarnowcu” (czynna do 31 marca br.) 
prezentuje dorobek kulturotwórczy Muzeum od chwili 
powstania do współczesności. Można na niej zobaczyć 
oryginalne dokumenty dotyczące powstania instytu-
cji (m.in. testamenty córek Konopnickiej oraz zarzą-
dzenie powołujące Muzeum), a także najcenniejsze  
eksponaty i rękopisy poetki pozyskane w minionym 
półwieczu.

Drugą wystawę pt. „Artyści Lwowa” (czynna do 28 
lutego br.) zorganizowano dla podkreślenia ścisłego 
związku Marii Konopnickiej ze Lwowem, ponieważ po-

k	 Joanna	Modrzejewska	i	Jan	Bielecki		
–	prawnukowie	Marii	Konopnickiej		
fot.	arch.	MKŻ

50 lat Muzeum i 100. rocznica śmierci Marii Konopnickiej. 
Obchody jubileuszowe

»	cd.	na	str.	40

n	Obraz	Ludmiły	Witkowskiej		
z	wystawy	„Artyści	Lwowa”,		
prezentującej	prace	artystów	lwowskich		
nawiązujących	do	twórczości		
Marii	Konopnickiej

etka spoczywa na Cmentarzu Łyczakowskim.  
Ekspozycja zawiera prace Ludmiły Witkow-

skiej oraz Orysi Capiw i Hanny Capiw – wykonane do 
utworów Marii Konopnickiej.

Ludmiła Witkowska – swoje obrazy zaczęła prezen-
tować od połowy lat 70. Brała udział w wystawach zbio-
rowych i indywidualnych na Ukrainie oraz za granicą. 
Jej twórczość jest doskonałym przykładem ludowego 
malarstwa ukraińskiego. Pracuje również z dziećmi, 
które uczy podstaw i zasad malarstwa. W 2008 roku  
w albumie ukazało się ok. 200 prac Ludmiły Witkow-
skiej obrazujących jej dorobek artystyczny. Prezydent 
Ukrainy w 2009 roku przyznał malarce tytuł „Zasłużony 
Mistrz Twórczości Narodowej Ukrainy”.
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Puchar pełen uśmiechu

W dniach 14–16 października 2010 roku Regional-
ne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie wypełnione 
było wesołym gwarem ponad 180 młodych aktorów, 
ich opiekunów i reżyserów. W XXVIII edycji Festiwalu 
Teatrów Dziecięcych „Puchar Uśmiechu” uczestniczyło 
12 teatrów żywego planu z kraju i zagranicy.

Na scenie pojawiały się bajkowe postacie jak Jaś  
i Małgosia, Koziołek Matołek, Kot w butach czy Kop-
ciuszek, znakomicie kreowane przez młodych aktorów. 
Równie młodzi widzowie żywo reagowali na nieoczeki-
wane zwroty akcji, sceniczne niespodzianki, kolorowe 
kostiumy i pomysłowe dekoracje. 
Przeglądowi konkursowemu towa-
rzyszyły warsztaty integracyjno-ta-
neczne dla dzieci oraz warsztaty te-
atralne dla instruktorów. Uczestnicy 
Festiwalu zwiedzili zabytki Krosna 
oraz Muzeum Skansen Przemysłu 
Naftowego w Bóbrce. Było to cen-
ne szczególnie dla młodzieży z grup 
polonijnych, która miała okazję do 

m	Teatr	Ruchu	„Forma”	na		
Festiwalu	„Puchar	Uśmiechu”		
fot.	W.	Turek

poznania ciekawych miejsc, a także do zaprzyjaźnienia 
się z rówieśnikami z Polski i doskonalenia języka polskie-
go. Wszyscy doskonale bawili się w trakcie koncertów  
w wykonaniu wokalnych i tanecznych zespołów arty-
stycznych Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza 
oraz na integracyjnej „uśmiechowej dyskotece”.

Komisja Artystyczna pod przewodnictwem Ewy 
Żukowskiej postanowiła wyróżnić:
• za plastykę w widowisku Baba Jaga u dentysty – Teatr 

„Kaprysek” z Piotrowic;
• za reżyserię widowiska Koziołek Matołek podróżuje 

po świecie – Teatr „Podaruj Dzieciom Uśmiech” ze 
Stryja (Ukraina).

«	cd.	ze	str.	39	(Wydarzenia	•	50	lat	Muzeum	i	100.	rocznica…)

Hanna Capiw i Orysia Capiw – ukończyły studia 
wyższe w Kijowie i Moskwie. Zamiłowanie do haftu od 
dzieciństwa zaszczepiła w nich matka. W ich pracach 
przeważają motywy ludowe i świąteczne. Sporą część 
stanowią hafty monochromatyczne przedstawiające  
postacie i scenki rodzajowe. Orysia Capiw prowadzi do-
datkowo działalność kulturalną, pracuje z młodzieżą oraz 
uczestniczy w różnych spotkaniach, festiwalach, konkur-
sach. Prowadzi także grupę teatralną „Fantazja”, która 
występuje na wielu festiwalach.

Dalsze uroczystości kontynuowano w dworku poet-
ki, gdzie zaproszeni goście mogli wysłuchać wspomnień 
o historii i działalności Muzeum, a także wystąpień  
i życzeń pod adresem instytucji. Wręczono również na-
grody i wyróżnienia dla pracowników oraz przyjaciół 
Muzeum. Z tej okazji Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Bogdan Zdrojewski przyznał dyrektorowi 
Muzeum w Żarnowcu Pawłowi Bukowskiemu odznakę 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”, którą wręczyli członek 
Zarządu Województwa prof. Jan Burek oraz dyrekto-

rzy Departamentu Edukacji i Kultury – Krystyna Lech 
i Grażyna Szeliga. Obchody 50-lecia Muzeum uświet-
nił koncert pieśni Fryderyka Chopina oraz Zygmunta 
Noskowskiego do słów Marii Konopnickiej pt. Gdybym 
ja była ptaszkiem z tego gaju – w wykonaniu artystów  
z Krakowa i Warszawy.

W kolejnych dniach (27 i 28 listopada) odbyła się 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa, zorganizowa-
na z okazji 100. rocznicy śmierci Marii Konopnickiej. 
Wzięli w niej udział znani badacze twórczości pisarki 
z kilkunastu ośrodków akademickich z Polski, Czech  
i Ukrainy. Podczas obrad wygłoszono 21 referatów, przy-
bliżając aktualne wyniki badań prowadzone na temat 
życia i twórczości wybitnej poetki. Konferencję uroz-
maicił wieczór literacko-poetycki poświęcony autorce 
Roty, przygotowany przez gości z Ukrainy.

Obchody jubileuszowe były okazją do przedstawie-
nia działalności Muzeum w Żarnowcu na przestrzeni 
50 lat oraz zobrazowania dorobku literackiego Konop-
nickiej i jej dużego wpływu na kształtowanie historii 
polskiej literatury i kultury. Paweł Bukowski
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działaniami z tym związanymi. Nie do przecenienia jest 
fakt, że prezydent Krosna ufundował nagrody finanso-
we dla laureatów „Inspiracji”, co dla studentów uczelni 
artystycznych nie jest bez znaczenia.

Jak na start festiwalu jest obiecująco i interesują-
co, zgłoszono do konkursu 15 prezentacji (scenek – od 
monologów do 4-osobowych prezentacji), co ważne 
i zaskakujące, nie tych najbardziej znanych i najczę-
ściej wystawianych. Studenci odkryli, nadali sceniczny 
kształt, wypełnili „krwistymi” bohaterami fragmenty 
utworów komediopisarza stojące jakby w cieniu wielkich 
monologów czy dialogów, których teksty cytowane są  
w potocznych codziennych Polaków rozmowach, jak 
choćby: „jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla kup mi 
luby”. Były np. znakomicie zainscenizowane sceny z rza-
dziej wystawianej Ciotuni, w których szczególnie ujaw-
niły się talenty i osobowości aktorskie studentów.

Komisja Artystyczna pod przewodnictwem znanej 
aktorki Marzeny Trybały najwyżej oceniła:
• Agnieszkę Pawełkiewicz z Akademii Teatralnej w War-

szawie za brawurową rolę Małgorzaty w scence z Ciotu-
ni. Agnieszka to talent z wielce rokującą osobowością 
aktorską. Stworzyła bogatą w różne cechy osobowości 
i niezwykle prawdziwą postać w konkursowej pre-
zentacji;

n	Laureaci	konkursu		
fredrowskiego		
fot.	W.	Rurek

Konkurs studenckich scen inspirowanych utworami hr. Fredry

Puchary Uśmiechu otrzymali:
• Złoty Puchar – Teatr „Gapa 2” z Nieborów (Republika 

Czeska) za prezentację widowiska Awantura o Jasia  
i Małgosię;

• Srebrny Puchar – Teatr Ruchu „Forma” z Inwałdu za 
prezentację widowiska Droga;

• Brązowy Puchar – Teatr „Fantazja” z Radzynia Pod-
laskiego za prezentację widowiska Wpadł słoń do  
szafy.

Nagrody indywidualne za dokonania twórcze:
• Berło Króla Błystka (reżyseria) – Halina Sikora-Szczot-

ka, instruktor Teatru „Gapa 2”;
• Tęczową Paletę (scenografia) – Ewa Śliwińska, in-

struktor Teatru „Fantazja”;
• Skrzypce Sarabandy (oprawa muzyczna) – Bartłomiej 

Abramowicz i Katarzyna Marjasiewicz ze Świdnika, 
instruktorzy Teatru „Puk Puk”;

• Żółtą Ciżemkę (choreografia) – Aneta Stuglik, in-
struktor Teatru Ruchu „Forma”.

Festiwal zrealizowano przy wsparciu finansowym 
Kancelarii Senatu RP i Gminy Krosno oraz przy współ-
pracy Rzeszowskiego Oddziału „Wspólnota Polska”.

Anna Bryła

«	cd.	ze	str.	40	(Wydarzenia	•	Puchar	Pełen	Uśmiechu)

15 scen z różnych utworów Aleksandra hr. Fre-
dry zaprezentowali studenci czterech szkół teatralnych  
z Krakowa, Warszawy i Wrocławia w konkursie „I Fe-
stiwalu Inspiracji Fredrowskich Mocium Panie” zorga-
nizowanym przez RCKP w Krośnie.

To, obok dorocznego konkursu przedstawień dy-
plomowych, jedyne takie zdarzenie teatralne w Polsce 

»	cd.	na	str.	42

odbywające się poza macierzystymi siedzibami uczelni 
teatralnych. Miejsce idealne: nowoczesna, profesjonalna 
scena z pełnym zapleczem, a przede wszystkim region 
bogaty w ślady obecności wybitnego komediopisarza. 
Szlak turystyczny śladami Aleksandra Fredry prowadzi 
przez Ukrainę na Zamek Kamieniec w Odrzykoniu pod 
Krosnem, którego właścicielem był swego czasu słyn-

ny komediopisarz. Tu, wertu-
jąc dokumenty sądowe sporu 
rodów Firlejów i Skotnickich 
– wcześniejszych gospodarzy 
zamku – napisał najsłynniejszą 
swą komedię Zemsta. Dodaj-
my, że Krosno to miasto bogate  
w różnorakie imprezy teatralne, 
m.in. Krośnieńskie Spotkania 
Teatralne (32 edycje), miasto, 
gdzie istnieje atmosfera i zain-
teresowanie sztuką teatru oraz 
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«	cd.	ze	str.	41	(Wydarzenia	•	Konkurs	studenckich	scen…)

• na równi oceniono Agnieszkę Przestrzelską z PWST 
we Wrocławiu za rolę Justysi w scence z Męża i Żony. 
Agnieszka to również wyróżniająca się osobowość 
w konkursie, z dużą siłą prawdy postaci, niezwykłej 
energii i rażenia scenicznego. Jej Justysia lśniła gamą 
emocji i tonów z bogactwem różnych stanów psy-
chicznych i subtelnych odcieni kreowanej postaci;

• równorzędne oceny Komisji otrzymały wszystkie scen-
ki z Dam i Huzarów prezentowane przez studentów 
krakowskiej PWST. Każda z nich to perełka możli-
wości aktorskich krakowskich terminatorów sztuki 
scenicznej. Otrzymali nagrodę zespołową;

• Komisja Artystyczna dostrzegła też i wyróżniła: scenkę 
z Zemsty w wykonaniu Kacpra Matula i Kamila Kuli 
(Cześnik i Wacław) z warszawskiej Akademii Teatral-
nej, Monikę Trelę ze SPOT-u w Krakowie jako Klarę 
ze Ślubów Panieńskich w zaskakującej interpretacji 
oraz Sarę Celer z PWST we Wrocławiu w nowator-
skim monologu Papkina z fragmentu Zemsty.

Studentów PWST im. L. Solskiego w Krakowie 
przygotowywał Jerzy Trela, Akademii Teatralnej im.  
A. Zelwerowicza w Warszawie – prof. Anna Seniuk, 
szkoły aktorskiej SPOT w Krakowie – Maciej Luśnia, 
natomiast wrocławscy studenci, co szczególnie cenne, 
przygotowywali się sami.

Swoje nagrody przyznało jury młodzieżowe złożo-
ne z uczniów krośnieńskich szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych. Wyróżnili Agnieszkę Pawełkiewicz  
i Wojtka Raszewskiego w brawurowej scence z Ciotuni 
oraz Sarę Celer w monologu Papkina.

Konkurs „Inspiracje Fredrowskie” to interesują-
cy projekt realizowany w miejscu, gdzie adepci sztuki 
scenicznej, w niedalekiej przyszłości profesjonalni ak-
torzy, zderzają się z wymagającą, acz bardzo życzliwą 
artystom publicznością krośnieńską.

Start „Inspiracji Fredrowskich” za nami, zatem do 
miłego zobaczenia za rok w drugiej edycji jeszcze bo-
gatszej w zdarzenia teatralne.

Henryk Wichniewicz

Spotkanie Cymbalistów w wDK w Rzeszowie

Rozproszeni po terenie nieliczni już muzycy wir-
tuozi gry na cymbałach, nie zawsze mieli możliwość 
do wspólnego muzykowania i zaprezentowania swoich 
umiejętności przed szerszą publicznością. Dostrze-
gając potrzebę działań integracyjnych, jak również  
w celu popularyzacji i dokumentacji sztuki gry na cym-
bałach, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zorga-
nizował cykliczne Spotkania Cymbalistów. 11 grudnia 
2010 roku w Klubie „Bohema” działającym przy WDK 
odbyła się 29. edycja tej imprezy. Wzięło w niej udział 
18 cymbalistów z województw warmińsko-mazurskie-
go i podkarpackiego.

Zwycięzcami tegorocznej edycji zostali Edward 
Markocki z Grodziska Dolnego – I Nagroda, dwie rów-
norzędne II Nagrody przyznano Jakubowi Karpukowi  
i Łukaszowi Wojtuniowi z Haczowa, III Nagroda powę-
drowała do Władysława Wojtyny z Białobrzegów. Przy-
znano również wyróżnienia, które otrzymali: Marcel 
Grzegorzak z Dynowa, Szymon Tadla ze Szklar, Paulina 
Wojtyna z Białobrzegów, Emmanuel Orlewicz z Rudoło-
wic, Michał Rydzik z Grodziska Dolnego, Andrzej Baran 
z Piątkowej, Zbigniew Duda z Wary, Andrzej Jędrycz-
ka z Przysiek, Marek Kruczek z Błażowej, Kazimierz  
Żychowski z Cieklina, Stanisław Tadla ze Szklar, Edward 

Stępnień z Brzózy Królewskiej.
Zauważa się dużą rozpiętość wie-

ku uczestników Spotkań, najmłodszy  
z nich miał 8, a najstarszy 80 lat. Świad-
czy to o znaczeniu imprezy w popula-
ryzacji i naturalnym przekazywaniu 
młodemu pokoleniu umiejętności gry 
na tym unikalnym instrumencie ludo-
wym. Agnieszka Łokaj

n	Edward	Markocki		
–	laureat	I	Nagrody		
Spotkań	Cymbalistów	2010		
fot.	A.	Kus
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z Medyki, a III miejsce zajęli Henryk Lasko z Przemy-
śla, Renata Dietrich z Jarosławia i Dorota Olszańska  
z Prałkowic. W dziedzinie tej przyznano także wyróż-
nienia, które otrzymali: Jerzy Pacławski, Maria Pałys, 
Czesława Kus – wszyscy z Przemyśla, Andrzej Janisz-
czak z Darowic i Danuta Sapa z Ruszelczyc.

W metaloplastyce i grafice nagród i wyróżnień nie 
przyznano.

Chopin w galicji

Okazuje się, że Chopin w Galicji nigdy nie był. Była 
jego muzyka. I znakomici jego uczniowie, jak choćby  
Karol Mikuli działający we Lwowie. O Fryderyku Cho-
pinie w kulturze muzycznej Galicji traktowała XIII 
Międzynarodowa Sesja Naukowa „Musica Galiciana”, 
zorganizowana 24–25 listopada 2010 roku w Instytucie 
Muzyki w Rzeszowie staraniem Rzeszowskiego Towa-
rzystwa Muzycznego, przy współpracy Instytutu Muzy-
ki Uniwersytetu Rzeszowskiego i Lwowskiej Narodowej 
Akademii Muzycznej im. M.W. Łysenki we Lwowie.

Dwudniowa Sesja przyniosła 20 ciekawych i bardzo 
wartościowych referatów, m.in. o nauczycielu Chopi-
na Józefie Elsnerze, o wspomnianym Karolu Mikulim, 
o wydawnictwach chopinowskiej muzyki, o wykona-
niach muzyki Chopina (R. Koczalski, M. Rosenthal),  
o zasadach pedagogiki fortepianowej Chopina w szkol-
nictwie muzycznym Galicji, o upowszechnianiu wiedzy 
o Chopinie.

Sesja była nadzwyczaj pracowita i owocna. Jej do-
robek będzie opublikowany w specjalnym wydawnic-
twie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Referaty prezento-
wali naukowcy z Warszawy, Krakowa, Lwowa, Łodzi, 
Wrocławia, Rzeszowa. Wszyscy podkreślali znakomitą 
atmosferę, sprawną organizację Sesji, ciekawe imprezy 
towarzyszące, jak np. recital chopinowski świetnego 
pianisty Krzysztofa Jabłońskiego w odnowionej Filhar-
monii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie 
połączony z wręczeniem Filharmonii przez Rzeszowskie 
Towarzystwo Muzyczne pamiątkowego popiersia F. Cho-
pina ufundowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju 
Regionalnego SA czy prezentacja dwóch filmów doku-
mentalnych Telewizji Lwowskiej o K. Mikulim.

Sesje naukowe „Musica Galiciana” od lat z wielkim 
powodzeniem prowadzi prof. dr hab. Leszek Mazepa, 
ceniony naukowiec, badacz, popularyzator muzyki. 
W Roku Chopinowskim 2010 Sesję wsparł finansowo 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego  
i Urząd Miasta Rzeszowa. Andrzej Szypuła

Przegląd Plastyki nieprofesjonalnej w Przemyślu

17 października 2010 roku w gmachu 
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej 
odbyło się podsumowanie III Regionalne-
go Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej. 
W tegorocznej edycji uczestniczyło czter-
dziestu sześciu twórców, o czternastu wię-
cej niż w roku poprzednim.

Komisja Artystyczna w składzie: Ma-
rek Mikrut, Andrzej Cieszyński, Marian 
Szajda – artyści plastycy, Halina Paszkow-
ska – komisarz Przeglądu, obejrzała 220 
prac z dziedziny malarstwa, rzeźby, ry-
sunku, metaloplastyki i grafiki autorstwa 
46 twórców amatorów z terenu powiatów 
jarosławskiego, lubaczowskiego, przemy-
skiego i przeworskiego oraz przyznała na-
stępujące nagrody:
• w dziedzinie rzeźby Grand Prix otrzy-

mał Dariusz Dałomis z Wólki Małkowej, pierwszą 
nagrodę – Michał Kołoda z Nielepkowic, a trzecią 
– Zbigniew Gaweł z Prałkowic;

• w rysunku triumfowała Katarzyna Maria Kunach  
z Przemyśla, drugą nagrodę otrzymała Teresa Frań 
z Jarosławia, a Jerzy Witek z Krowicy Samej odebrał 
wyróżnienie honorowe;

• najlepszą w kategorii malarstwa okazała się Maria 
Podkowa z Przemyśla, II miejsce ex aequo przyzna-
no Emilii Fok z Przemyśla i Elżbiecie Chorężykiewicz  

k	 Dariusz	Dałomis	na	tle	swoich	prac		
fot.	Ł.	Kisielica
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43nr	71	 	 styczeń–luty	2011



Wydarzenia

«	cd.	ze	str.	43	(Wydarzenia	•	Przegląd	Plastyki	Nieprofesjonalnej…)

Ponadto Komisja Artystyczna nominowała do wysta-
wy pokonkursowej 124 prace, które eksponowano w Mu-
zeum Historii Miasta Przemyśla do 31 października.

Regionalny Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej zo-
stał zorganizowany przez Centrum Kulturalne w Prze-
myślu we współpracy z Muzeum Narodowym Ziemi 
Przemyskiej i Galerią Sztuki Współczesnej. Uczestni-

czących w nim artystów amatorów łączy talent, pasja  
i intuicja. Tworzą dzieła będące odzwierciedleniem ich 
bogatego życia wewnętrznego, świata własnych przeżyć 
i uniesień, wizji, a także po to, by wyrazić radość i za-
chwyt nad pięknem świata.

Gościem Przeglądu był Przemyski Kwartet Smycz-
kowy, który wykonał szlagiery muzyki klasycznej.

Łukasz Kisielica

Podkarpacki Konkurs „literatura i Dzieci”
Miej czas na uśmiech – to muzyka duszy

Matka Teresa z Kalkuty

Uroczystą mikołajową Galą Laureatów w dniu 8 grud-
nia 2010 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Rze-
szowie zakończył się Podkarpacki Konkurs „Literatura  
i Dzieci”, którego hasło w tej edycji brzmiało „Uśmiech-
nij się”. W konkursie tym, kierowanym do uczniów szkół 
podstawowych Podkarpacia, zaprezentowano utwory li-
terackie w formie recytacji, inscenizacji, piosenki i prac 
plastycznych. Wszystko po to, by promować czytelni-
ctwo i literaturę dziecięcą, a także rozwijać wyobraźnię 
i twórczą spontaniczność młodych artystów.

W dwunastu ośrodkach kultury województwa pod-
karpackiego (Sokołów Młp., Tyczyn, Głuchów, Grodzi-
sko Dln., Frysztak, Sędziszów Młp., Zagórz, Przemyśl, 
Chorzelów, Stalowa Wola, Rymanów, Rzeszów) najpierw 
pokazało swoje umiejętności sceniczne prawie 1200 
dzieci, a następnie nagrodzeni w rejonach wystąpili 
przed publicznością i jury w Finale imprezy w WDK  
w Rzeszowie 9 i 10 listopada. Laureaci, których inter-
pretacja tekstów, kultura słowa, prawdziwość wypowie-
dzi, technika wokalna, a w szczególności radość płynąca 
ze sceny, zachwyciły odbiorców, zostali zaproszeni do 
udziału w Gali Laureatów – kon-
cercie podsumowującym impre-
zę. Zaproszeni do udziału w niej 
zostali także nagrodzeni II i III 
miejscami oraz wyróżnieniami 
wraz ze swoimi instruktorami  
i nauczycielami przygotowują-
cymi swoich uzdolnionych pod-
opiecznych do Konkursu.

8 grudnia odbył się również wernisaż wystawy pla-
stycznej i wręczenie nagród za najlepsze prace umiesz-
czone na wystawie w Galerii WDK. Nie sposób wymie-
nić wszystkich nazwisk uczestników, którzy za pomocą 
środków artystycznego wyrazu obdarzyli uśmiechem 
zaproszonych gości i swoich rówieśników. Niech zatem 
tę wspaniałą grupę reprezentują chociaż laureaci pierw-
szych miejsc. Są to: Zespół Teatralny z SP we Fryszta-
ku, Dawid Kita z SP w Porażu, Anna Rejman z SP nr 3  
w Leżajsku, Dominika Furtek z SP w Łękach Strzy-
żowskich, Grupa teatralna z SP w Grodzisku, Hubert 
Reczek z Jasielskiego Domu Kultury, Grupa Teatralna 
z ZS w Turzym Polu, Agnieszka Rosół SP nr 19 w Rze-
szowie, Tomasz Bernat z SP w Woli Mieleckiej, Patrycja 
Ozimina z SP w Sieniawie i Miłosz Bobala z SP w Gli-
niku Górnym.

Konkurs wsparło finansowo Polskie Górnictwo Naf-
towe i Gazownictwo – Oddział w Rzeszowie.

Organizatorzy już dzisiaj zapraszają do udziału  
w następnej edycji Podkarpackiego Konkursu „Literatu-
ra i Dzieci”. Hasłem inspirującym do twórczych poszu-
kiwań będą trzy magiczne słowa – „Proszę, Dziękuję, 
Przepraszam”. Małgorzata Hołowińska

m	Gala	Laureatów	Konkursu		
„Literatura	i	Dzieci”		
ph.	„Uśmiechnij	się”		
fot.	M.	Zając-Czerkies
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etnologiczny poradnik dla nauczyciela

We wtorek 19 października 2010 roku 
w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury 
Ludowej w Kolbuszowej odbyło się jedno  
z czterech przeprowadzanych co roku w ca-
łej Polsce szkoleń dla nauczycieli w ramach 
projektu „EtnoLog – zaloguj się na ludowo”. 
Na całość tego realizowanego przez Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej z Warszawy programu edukacyjnego 
składają się: regionalne szkolenia dla nauczycieli, reali-
zacja projektów przez grupy uczniów, spotkania z etno-
grafem, internetowa gra EtnoBingo, a także EtnoShow 
w Warszawie – prezentacja kilkunastu, realizowanych 
w całej Polsce projektów uczniowskich.

Uczestnicy projektu „EtnoLog…” odkrywają, badają 
i twórczo rozwijają tradycje ludowe swojej miejscowo-
ści. Angażując się w życie społeczności lokalnej, mogą 
dostrzec oryginalność kultury duchowej i materialnej 
swojej „małej ojczyzny”, a tym samym zacząć doce-
niać jej bogactwo. Wyniki swoich badań prezentują też  
w Internecie, przedstawiając je mieszkańcom innych re-
gionów Polski. Materiały zgromadzone przez młodych 
etnografów, np. wywiady z najstarszymi mieszkańcami 
wsi, zdjęcia ciekawych miejsc i obiektów, filmy dotyczą-
ce muzyki ludowej czy tradycyjnych obrzędów będą 
następnie umieszczone na specjalnie przygotowanej 
wirtualnej, etnograficznej mapie Polski.

Szkolenie prowadzone w skansenie w Kolbuszo-
wej miało na celu zapoznanie nauczycieli z projektem 
„EtnoLog…”. Przeznaczone było zarówno dla tych,  
którzy w swojej pracy już realizują projekty uczniowskie 

związane z kulturą ludową, jak i tych, którzy 
dopiero zaczynają swoją przygodę z etno-
grafią. Bezpłatne, czterogodzinne warsztaty 
prowadzone były przez trenera CEO – Ur-
szulę Małek oraz przedstawiciela Muzeum,  
etnologa – Justynę Niepokój. Wzięło w nich 

udział 20 nauczycieli ze szkół podstawowych i gimna-
zjów z północnej części woj. podkarpackiego. Nauczy-
ciele zapoznali się z istotą programu, a także głównymi 
pojęciami we współczesnej etnologii. Pracując w gru-
pach, opracowali przykładowe projekty, zastanawiając 
się nad znaczeniem wykorzystania Internetu w pro-
mocji działań uczniów. Spotkanie dało też nauczycie-
lom możliwość wymiany doświadczeń w realizowaniu 
różnych projektów w swoich placówkach, a tym samym 
pomogło szukać inspiracji do realizacji własnych no-
wych projektów.

Warto dodać, że w miesiąc po spotkaniu w Kol-
buszowej – 19 listopada w Państwowym Muzeum Et-
nograficznym w Warszawie odbył się, jak co roku, tzw. 
EtnoShow – wyjątkowa prezentacja szkół, już uczest-
niczących w projekcie. W jego trakcie uczestnicy pre-
zentowali kulturę ludową swoich miejscowości, jak 
również dotychczas podejmowane działania na rzecz 
jej ochrony i promocji. Województwo podkarpackie 
prezentowały: Gimnazjum w Narolu i Szkoła Podsta-
wowa w Tuszymie.

Zachęcamy do udziału w projekcie, więcej informa-
cji na stronie www.ceo.org.pl/etnolog.

Justyna Niepokój

Rzeczywiste bardziej niż sny

W Saloniku Artystycznym Krośnieńskiej Bibliote-
ki Publicznej 10 listopada 2010 roku otwarto wystawę 
rysunku i ilustracji książkowej Joanny Smoli. Artystka 
zaprezentowała kilkadziesiąt prac.

– To ważna dla nas wszystkich prezentacja, a dla 
nas, bibliotekarzy, ważna podwójnie, gdyż dotyczy ona 
estetyki książki – wyznała Teresa Leśniak, dyrektor 
krośnieńskiej książnicy, witając licznie przybyłych na 
wernisaż gości.

O twórczości Joanny mówił jej brat Kamil Krowi-
cki, także artysta plastyk z Dukli. (Autorka nie mogła 
przybyć na wernisaż osobiście, przeszkodziły jej bar-
dzo ważne względy osobiste). Wiele dodatkowych in-
formacji o ilustrowaniu książki przekazała publiczno-
ści Olga Lalić-Krowicka, autorka kilku zbiorów wierszy  
i tomików innych poetów w jej tłumaczeniu na języki 

chorwacki i serbski. Wszystkie te książki ilustrowała 
właśnie Joanna Smola.

Akcentem godnym tego plastycznego wydarzenia 
były recytacje wierszy Olgi Lalić-Krowickiej i utwory 
autorów, którzy byli przez nią tłumaczeni. Ów poety-
cki koncert przygotowała młodzież Liceum Ogólno-
kształcącego w Dukli: Natalia Cyran, Konrad Sikora  
i Tomek Zieliński. Artystyczną opieką otoczyła recyta-
torów Maria Walczak, która jest nauczycielem biologii 
w dukielskim LO.

Podczas dyskusji wernisażowej komentowano róż-
norodność tematyczną prac artystki podkreślając, że ilu-
stracje te są rodzajem dialogu z tekstem literackim, są 
jednocześnie formą uzupełnienia intencji pisarza.

W katalogu wystawy znalazło się m.in. takie zda-
nie: Niektóre z tych rysunków mają niemal mistyczny 
wymiar. Przykładowo: nad ciałem (może to stan śmier-
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ci klinicznej?) pojawiły się postaci jakby odziane w po-
światę. Domyślamy się zaledwie, że to opiekuńcze duchy, 
może anioły… Tu autorka dopuszcza wielość interpretacji,  
o to chyba chodzi - wszak owa różnorodność odczuć jest 
w obszarze sztuki właściwa, wprost wskazana.

Stwierdzenie to dotyczy całej wystawy. Prace będą-
ce próbą portretu mogą przybrać zarys postaci Sfink-
sa, sylwetki ludzi lewitujących w pobliżu wierzchołków 
drzew mogą przypominać wirujące postaci Chagalla,  
a bywa, że stają się aniołami.

Wszystko to na poły baśniowe, magiczne, niekie-
dy połączone z motywami związanymi z białą magią 
cyrku. Staruszka jak z „ruskiej bajki” dźwiga w toboł-
ku swój los – z tobołka tego wystają wieże cerkwi i ko-
ścioła, przydrożnej kapliczki, a także pochylona chatka, 
a z wnętrza wysnuwają się powoje misiów, wagoników, 
aniołków. (…)

Joanna Smola jeszcze nie raz zaskoczy miłośnika 
sztuki swoimi przestrzeniami wyobraźni – wprost gąsz-
czem wyobraźni czystej i oryginalnej.

Joanna Smola urodziła się w 1979 roku w Dukli, 
ukończyła w 2004 roku Instytut Sztuk Pięknych Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, realizując dyplom w pracowni 
rzeźby w technice ceramiki, pod kierunkiem prof. Ma-
rii Góreckiej. Dyplom zawierał również elementy form 
scenograficznych, realizowanych pod opieką dra Janu-
sza Pokrywki. Zajmuje się rysunkiem, rzeźbą (techniki 
własne), ilustratorstwem, krawiectwem artystycznym, 
kostiumologią oraz plakatem i reklamą wizualną.

Swoje prace prezentowała w wielu polskich gale-
riach, m.in. w Krakowie, Tarnowie, Rzeszowie, Łodzi, 

«	cd.	ze	str.	4�	(Wydarzenia	•	Rzeczywiste	bardziej	niż	sny)

k	 Rysunek	(ilustracja	książkowa)	Joanny	Smoli.	
Prace	artystki	prezentowane	były	w	Saloniku	
Artystycznym	KBP	w	listopadzie	2010	r.		
fot.	arch.	KBP

Dukli, Krośnie, Iwoniczu-Zdroju. Biblioteka w Mielcu 
eksponowała jej ilustracje do tekstów literackich.

Joanna Smola ilustrowała szereg książek, w tym to-
mów poetyckich. Wiele z tych ilustracji znajduje się na 
obecnej wystawie. Jan Tulik

Drewniane wiatraki na Podkarpaciu. Źródło siły i postępu

Piękno i niepowtarzalną urodę drewnianych wia-
traków można było podziwiać na wystawie w Muzeum 
Kresów w Lubaczowie od 14 listopada do 10 grud-
nia 2010 roku. Ekspozycja fotograficzna zatytułowa-
na: „Drewniane wiatraki na Podkarpaciu. Źródło siły  
i postępu” przygotowana została przez dr Grażynę Sto-
jak, historyka sztuki i pedagoga, która pełni obecnie 
funkcję Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków w Przemyślu.

Młyny wietrzne, popularne wiatraki, od wieków 
silnie osadzone są w europejskim, a także polskim 
krajobrazie kulturowym. Wykorzystując naturalne siły 
przyrody skutecznie konkurowały z młynami wodnymi.  
Z czasem wobec naporu nowych technologii wykorzy-
stujących energię elektryczną, młyny wietrzne, podobnie 
zresztą jak wodne, zaczęły odchodzić w przeszłość. We-

dług obliczeń przedstawionych przez dr Grażynę Stojak 
podczas otwarcia wystawy, na początku XX wieku na te-
renie obecnego województwa podkarpackiego było ich 
około 1700, a przy końcu minionego stulecia pozostało 
zaledwie 30. U zarania XXI wieku czynny jest zaledwie 
jeden wiatrak. Jego właścicielem jest chyba już ostatni 
młynarz wietrzny Jan Szaro z Kalembiny koło Strzyżo-
wa. Swój wiatrak uruchamia kilka razy do roku raczej 
z sentymentu niż dla celów ekonomicznych.

Już coraz trudniej spotkać stare, drewniane wiatraki 
zachowane w swym naturalnym środowisku. Ich ochrona 
polegała gównie na przenoszeniu zagrożonych zniszcze-
niem obiektów do skansenów. W ten sposób uratowano 
kilkanaście zabytków dawnej techniki młynarskiej, które 
możemy podziwiać w Muzeum Budownictwa Ludowe-
go w Sanoku, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszo-
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wej, Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej czy  
w Muzeum Parafii w Szufnarowej k. Strzyżowa (kolek-
cja ks. Antoniego i Bronisława Domino).

W sali wystawowej Muzeum Kresów pokazanych 
zostało ponad 30 fotogramów ukazujących wyjątkowe 
piękno podkarpackich wiatraków drewnianych, przed-
stawionych na tle różnych pór roku. Wśród wiatra-
ków ukazanych na fotogramach są zarówno te jeszcze 
istniejące in situ i oczekujące na ratunek, jak wiatrak  
z Przedmieścia Czudeckiego, jak i wiatraki zgroma-
dzone w skansenach. Te ostatnie reprezentują wszyst-
kie najważniejsze odmiany konstrukcyjne, począwszy 
od „koźlaków”, po „paltraki” i wiatraki „holenderskie”.  
Fotografie zostały wykonane przez Grażynę Stojak i Je-
rzego Ginalskiego, dyrektora sanockiego skansenu.

Otwarciu wystawy towarzyszył pokaz mielenia na 
żarnach w wykonaniu Anieli Mrówki z Cewkowa Woli, 
znanej artystki i śpiewaczki ludowej, laureatki wielu 
przeglądów kultury ludowej w regionie, województwie  
i kraju, w tym na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpie-
waków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Pani Aniela 
opowiedziała, a następnie zademonstrowała tradycyj-
ny sposób przygotowania mąki w „domowym młynie”, 
jakim były popularne w lubaczowskich wsiach żarna. 
Efektem ciężkiej i żmudnej pracy na żarnach była mąka, 
z której wypiekano doskonały razowy chleb. Pokaz za-
kończyła degustacja tradycyjnego pieczywa specjalnie 
na tę okazję wypieczonego przez panią Anielę. Nie za-
brakło też tradycyjnych pieczonych pierogów z kapustą 
lub kaszą gryczaną. (…) Janusz Mazur

Łemkowie w historii i kulturze Karpat

Od 5 listopada 2010 r. do 7 stycznia br. w budyn-
ku głównym Muzeum Rzemiosła w Krośnie można 
zwiedzać wystawę „Łemkowie w historii i kulturze 
Karpat”.

Ekspozycja włączona została w obręb wystawy sta-
łej – nie tylko uzupełniając ją tematycznie, ale prezen-
tując i akcentując ważny rozdział w historii lokalnego 
rzemiosła, związany z życiem i kulturą dawnej społecz-
ności łemkowskiej. Jej zorganizowanie jest efektem 
współpracy Muzeum Rzemiosła w Krośnie oraz Mu-
zeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej.

Łemkowie, poprzez swoją odrębność, język, reli-
gię, zwyczaje, muzykę, stroje stworzyli bogatą kulturę, 
która nadała im wyrazisty charakter i odróżniła od in-
nych grup etnicznych. Na wystawie będzie można za-
poznać się z ich życiem codziennym, kulturą i sztuką.  
Oprócz tradycyjnych wyrobów rzemieślniczych używa-
nych w gospodarstwie zaprezentowany zostanie strój 
łemkowski, tradycje wyrobu tkani, hafciarstwo, koron-
karstwo czy tradycyjne ozdoby i biżuteria.

Łemkowski folklor cechowała duża różnorodność, 
czego przykładem będzie bardzo bogata twórczość lo-
kalnych gawędziarzy z dominującymi w niej pieśniami 
lirycznymi, obrzędowymi i historycznymi. Słuchając 
muzyki łemkowskiej będzie można przeczytać wybrane 
legendy, baśnie, opowieści historyczne, a także przysło-
wia, przypowieści, wiersze, przekazywane z ust do ust 
przez pokolenia. Ważnym elementem w życiu Łemków 
była również religia. Pomimo wielu dziejowych tragedii, 
które niejednokrotnie uniemożliwiały praktykowanie  
w swojej wierze, pozostali oni wierni wschodniemu ob-
rządkowi, nabożeństwom w języku cerkiewnosłowiań-
skim i „staremu stylowi”, czyli kalendarzowi juliańskie-

mu. Na wystawie prezentowane są ikony oraz ornaty 
zachowane z nieistniejącej już cerkwi w Zyndranowej.

Współcześnie Łemkowie stanowią grupę ludności 
zróżnicowaną pod względem społecznym, religijnym  
i narodowym. Kultywują tradycję przodków oraz roz-
wijają własną kulturę i sztukę. Marta Rymar

k	 Fragment	ekspozycji	„Łemkowie	w	historii		
i	kulturze	Karpat”	•	fot.	arch.	MRz
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