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zaprojektowanej okładki, poprzez map-
ki na wyklejkach, po spisy ilustracji, 
bibliografię, dokumenty etc., zgodnie ze 
sztuką tworzenia prac naukowych.
Autor na odwrocie karty przedtytułowej 
pomieścił niezwykłą dedykację: Szkole 
mojej w pałacu Stawiarskich poświę-
cam. Wierzę, że ten wzruszający akcent 
jest czytelny nie tylko dla mieszkańców 
Jedlicza. Takich osobliwych gestów 
rzadko doświadczają miasta, środowi-
ska. 
Praca Zdzisława Łopatkiewicza jest rów-
nocześnie kolejnym – o wiele więcej niż 

Poeta	jest	wolny.	
Ma	swoje	terytorium
27 stycznia odbyło się spotkanie z poe-
tą, autorem tekstów piosenek i znanym 
działaczem społeczno-kulturalnym 
Janem Lusznią. Spotkanie rozpoczęła 
piosenka w wykonaniu Alicji Majew-
skiej (z zespołem „Partita”) z muzyką 
Antoniego Kopffa i słowami Jana Lusz-
ni. Przypomnijmy, kim jest znakomity 
krośnianin Jan Lusznia. Krośnianin, 
absolwent krośnieńskiego „Kopernika” 
i Uniwersytetu Jagiellońskiego (filolo-
gia polska – praca magisterska na temat: 
Sztuka reportażu Melchiora Wańkowi-
cza). Z zawodu nauczyciel – z wielo-
pokoleniowej rodziny nauczycielskiej, 
obecnie na emeryturze. Czynny uczest-
nik życia kulturalnego i społecznego 
Krosna od ponad 40 lat: współpracował 
od lat 60. ze znanymi zespołami mu-
zycznymi: „Rybałci” Antoniego Kopf-
fa, „Grupa E” Krzysztofa Kasprzyka, 
„Gest” Jerzego Jajugi, „Vitro-band” 
Adama Münzbergera (jako autor teks-
tów piosenek), członek estradowego 
zespołu nauczycielskiego pod kierun-

przyczynkiem – dokonaniem w palecie 
publikacji na temat regionu związanego 
z okolicami Krosna. Widać w niej żywe 
współdziałanie członków Stowarzysze-
nia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, 
którzy chętnie użyczali swej wiedzy czy 
pamiątek. 
Erudycja, wiedza z zakresu mediewisty-
ki, onomastyki, wreszcie wypływająca 
z kart tej książki miłość do środowiska 
i regionu – oto równie ważne, co doko-
nania naukowe, atuty tej monografii.

Jan Tulik

kiem Jana Trzemżalskiego, organizator 
i prowadzący wojewódzkie przeglądy 
szkolnych zespołów artystycznych. Na-
leżał do Korespondencyjnego Klubu 
Młodych Pisarzy „Pogórze” w Krośnie, 
obecnie jest członkiem Klubu Litera-

: Fot. W. Cichoń
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55. OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS RECYTATORSKI
Krosno 31 marca 2010
Warunkiem udziału w konkursie jest 
przygotowanie repertuaru nie prezento-
wanego w poprzednich OKR i odpowia-
dającego założeniom turnieju. Uczestni-
czyć mogą osoby uczęszczające do szko-
ły ponadgimnazjalnej i starsze. Konkurs 
przeprowadzany jest w formie 4 turnie-
jów: turniej recytatorski - uczestnicy 
występują w 2 kategoriach: młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych, 

turniej poezji śpiewanej - uczestnicy 
występują bez podziału na kategorie, 
wykonawca jest solistą, turniej teatrów 
jednego aktora - także bez podziału na 
kategorie oraz wywiedzione ze słowa. 
Zgłoszenia w terminie do	 20	 marca	
2010 r. prosimy przesyłać na adres: Re-
gionalne Centrum Kultur Pogranicza, 
38-400 Krosno ul. Kolejowa 1, lub e-
mail: rckp@rckp.krosno.pl, tel./fax 013 
43 218 98. Informacji udziela Henryk 
Wichniewicz. Regulamin i karta zgło-
szenia na stronie www.rckp.krosno.pl

ckiego przy RCKP. Autor tomiku „Ka-
meno, przebacz” (1983) oraz wierszy 
drukowanych w almanachach poety-
ckich wydawanych corocznie przez 
KDK (obecnie RCKP), w „Croscenie”, 
wcześniej w „Nowinach”, „Nowej Wsi”, 
„Podkarpaciu”, także w zbiorowej edy-
cji „Miłośnicy pięknego słowa” (1988). 
Piosenki z tekstami Jana Luszni nagra-
ne zostały w Polskim Radiu Rzeszów 
(zespół „Rybałci”), ukazały się też na 
płycie zespołu „Partita” i harcerskiego 
zespołu „Wołosatki”; piosenka „Ballada 
o bieszczadzkim świątku” (z muzyką 
A. Kopffa) miała swoje wykonanie w te-
lewizji. Niebawem ukaże się kolejny tom 
jego wierszy, wraz z poetyckimi teksta-
mi piosenek, które powstały w ostatnich 
latach.
Podczas spotkania Jan Lusznia najpierw 
opowiadał o swoich latach krakowskich, 
kiedy to studiował m.in. u prof. Kazimie-
rza Wyki, o czasach, w których Kraków 
był rzeczywiście stolicą kulturalną kraju, 
a „Piwnica pod Baranami”, wraz z jej nie-
zrównanymi artystami, nie miała sobie 
równych w Polsce. Następnie krośnianie 
słuchali z uwagą wspomnień z czasów 

świetności „muzycznego Krosna” – czy-
li o zespole Rybałci” i Antonim Kopffie 
jako jego gwieździe, przy czym Lusznia 
wymienił szereg ważnych dla muzycznej 
kultury nazwisk krośnian, wspomniał 
także o „pięknych meteorach”, które wy-
wędrowały w szeroki świat, w tym także 
o takich wokalistkach jak Agata Sawicka 
i Lora Szafran, czy o organiście soliście 
Józefie Chomiku.
Z okazji poetyckiego wieczoru wydany 
został pierwszy arkusz poetycki z mot-
tem z wiersza „Ecce poezja” J. Luszni 
– Poeta jest wolny jak mało kto / Ma 
swoje terytorium. – wracamy do domów 
wzruszeni, a jednocześnie jakby z mate-
rialną cząstką klimatu tej poezji, zawartą 
w trwałym arkuszu – powiedział Tadeusz 
Łopatkiewicz, znany regionalista, autor 
wielu publikacji, w tym książkowych, 
o naszym regionie. Arkusz (pod red. 
Jana Tulika, w opracowaniu graficznym 
Stanisława Wójtowicza),planowany jest 
jako biblioteczne wydawnictwo cyklicz-
ne, prezentujące autorów związanych 
z Krosnem.

Jan Tulik


