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16 – 28 lutego 

Wystawa	lalek	
Pastereczka i kominiarczyk, księżnicz-
ka na ziarnku grochu, Calineczka, świ-
niopas, żołnierzyk i baletnica - te i inne 
z 12 znanych i mniej znanych bohaterów 
z bajek Hansa Christiana Andersena bę-
dzie można oglądać przez cały okres 
ferii zimowych. Lalki wykonała Anna 
Polarusz, ukraińska artystka i aktorka, 

założycielka Pracowni Teatralnej „Ani-
Rusz” przy Laboratorium Twórczym 
w Warszawie. 
Anna Polarusz - ukończyła wydział 
reżyserii Instytutu Kultury w Kijowie. 
Pracowała w Kijowskim Teatrze Mario-
netki. Obecnie mieszka i pracuje w Pol-
sce. Razem z grupą młodzieży projektu-
je i wykonuje lalki teatralne, marionetki, 
scenografie, kostiumy teatralne oraz wy-
stawia spektakle. Ma na swoim koncie 
udział w kilku festiwalach sztuki lalkar-
skiej oraz kilka wystaw indywidualnych 
m.in. „Pod białymi skrzydłami” w Mu-
zeum Archeologicznym w Warszawie, 
„Ani rusz” w Ciechanowie i „Muza 
Nowego Tysiąclecia” w Warszawie. W 
swoich pracach ciekawie łączy świat te-
atru ze światem plastyki. Sceny z bajek 
i baśni są starannie wyreżyserowane, 
tworzą nastrój, magię i tajemniczość.
Wystawie towarzyszy projekcja wybra-
nych bajek H. Christiana Andersena 
oraz warsztaty teatralno-lalkarskie pt. 
„Rękawiczka”.
Mecenasem wydarzenia jest Jerzy Krza-
nowski - Konsul Honorowy Ukrainy 
w Rzeszowie

Bożena Paradysz

KROŚNIEŃSKA	BIBLIOTEKA	PUBLICZNA

Szczęśliwe	Jedlicze	–	ma	swego	
piewcę
Promocja niezwykłej książki Zdzisła-
wa Łopatkiewicza „O Jedliczu i około 
Jedlicza” miała miejsce 20 stycznia br. 
w Czytelni Głównej. Autor na ponad 
400 stronach przedstawił historię miej-
scowości, zawarł w tej publikacji uni-
kalne materiały fotograficzne i kopie 
dokumentów. 

Zdzisław Łopatkiewicz napisał „o Jed-
liczu” książkę niezwykłą. Zadziwi ona 
czytelników z wielu powodów. – tak 
brzmi pierwsze zdanie „Przedmowy” 
do tej pracy pióra prof. Władysława 
Lubasia. - Jest to w pełni uzasadniona 
diagnoza – istotnie to książka niezwy-
kła, żmudna praca nad nią musiała trwać 
przez lata – podkreślił autor znakomitej 
książki o uczestnictwie patriotów nasze-



CROSCENA ��

go regionu w Powstaniu Styczniowym 
Marian Terlecki, prezes Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, które 
było głównym organizatorem uroczystej 
prezentacji dzieła Łopatkiewicza. 
„O Jedliczu i około Jedlicza” jest pracą 
na temat tytułowej miejscowości. Autor 
nie zamierzał opisywać okolic Jedlicza, 
co zaakcentował podczas spotkania. 
Niemniej jednak czytelnik dowie się 
wiele o np. znanych rodach polskich jak 
Stawiarscy, którzy m.in. w lwiej części 
ufundowali obecnie sprawujący rolę 
kultu kościół czy Tarnowscy, Miłkow-
scy, Kuropatniccy. Monografia ta jest 
więc i po części zarysem dziejów Pol-
ski, wszak rody miały swe siedziby i ich 
działalność stawała się w sposób natu-
ralny pracą na rzecz kraju. Nitki losów 
owych rodów rozpięte były pomiędzy 
m.in. Tarnobrzegiem a Lipinkami, Gor-
licami i oczywiście Jedliczem, sięgały 
nawet na Zaolzie. 
Zdzisław Łopatkiewicz sporą rolę przy-
pisał artystom, którzy walnie przy-
czynili się do chluby tego środowiska. 

Wspomina o Marii Konopnickiej, która 
w Jedliczu wysiadła z pociągu hucznie 
witana, gdy miała osiąść w nieodległym 
żarnowcu – dworze zakupionym dla niej 
ze składek jako dar narodowy. Autor 
podkreślił wagę prac architektów – Jana 
Sas Zubrzyckiego, wg którego projektu 
wzniesiono jedlicki neogotycki kościół 
ale i o niezrealizowanym projekcie świą-
tyni Władysława Ekielskiego. Pomiesz-
czona została także obszerna informacja 
o nieistniejącym już XVIII-wiecznym 
drewnianym kościele w Jedliczu. Waż-
nym artystycznym akcentem w dziejach 
Jedlicza są kościelne witraże J. Wałacha, 
czy kontakty z malarzem J. Mehofferem. 
Historia miejscowości ma swoje tło, 
w tym gospodarze i społeczne. W tym 
informacje związane z tworzeniem się 
popularnych przed wojną Kas Stefczy-
ka, o roli żydów w tym środowisku i ich 
tragicznych losach w czasie okupacji. 
„O Jedliczu…” to więcej niż dziesiątki 
ważnych przypisów, ale takich tak uło-
żonych w tej książce, że często stanowią 
oddzielną „opowieść” o prezentowanym 
wydarzeniu czy fakcie. Łopatkiewicz 
(a na swój sposób to praca rodzinna, 
wspierała go w tym dziele jego żona Sta-
nisława oraz synowie Tadeusz i Piotr) 
skonstruował książkę na tyle przejrzy-
stą, że mimo iż jest ona ponad wszelką 
wątpliwość pracą naukową, skrupulat-
nie stworzoną, jest jednocześnie podaną 
w sposób przystępny, każdy może czytać 
„O Jedliczu…” jak przyjazną opowieść. 
W dodatku autor barwnie komentował 
prezentowane na ekranie zdjęcia, zachę-
cająco opowiadał o nieznanych faktach 
z dziejów Jedlicza, snuł przypuszczenia 
co do nieznanych wydarzeń. 
Całość ubarwia wspomniana już strona 
edytorska. Poczynając od estetycznie Zdzisław Łopatkiewicz podpisuje książkę 

fot. W. Cichoń
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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


