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RCKP), str. 2 – 1. Jolanta Wdowczyk, laureatka Grand Prix 7. Biennale Artystycznej Tka-
niny Lnianej „z krosna do Krosna” ( fot. K. Brynecki), 2. Letnie Niedziele w Rynku, Chór 
Echo śpiewa pieśni patriotyczne (fot. W. Turek), 3. Wieczór z operą i operetką na Rynku (fot. 
K. Kogut),  4. Uczestnicy Międzynarodowego Pleneru Fotograficznego Krosno 2012 (fot. P. 
Matelowski), 5. „Gdzie jest Pinokio”, plenerowy spektakl dla dzieci (fot. P. Fiejdasz), 6. Let-
nia przygoda w Ogródku Jordanowskim (fot. K. Konarzewska)
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LESŁAW J. URBANEK

Znów jesień

przemykają obrazy
w kolorowych liściach
lśnią poranne krople rosy
w słabnących promieniach słońca

coraz mniej tego co rozkwitało w blasku dnia
przeszłość rozwiewa wiatr za drzwiami
w ekspansji agresywnej bylejakości
wszystko się zmienia

wczoraj urzekły mnie jeszcze kołyszące się 
pióropusze zeschłej trzciny
wyrastającej przy stawach sąsiedniej wioski 
jakby przesuwała się po nich niewidzialna ręka 
osamotnionego artysty milczenia

daleko od gwiazd 
w chmurach komicznie wykrzywiony księżyc 
pod przytłaczającymi ścianami niepokoju teraźniejszość
układa nasze marzenia w mgłę
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ROK 2012 ROKIEM KSIĘDZA 
PIOTRA SKARGI (1536 – 1612)

Uchwała Sejmu RP z 16 września 2011 roku.
„KTÓRA JEST PIERWSZA I ZASŁUŻEŃSZA MAT-
KA, JAK OJCZYZNA, KTÓRA JEST GNIAZDEM 
WSZYSTKICH MATEK I POWINOWACTW WA-
SZYCH I KOMORĄ DÓBR WASZYCH WSZYST-
KICH. (…) ONĄ MIŁUJĄC, SAMI SIEBIE MIŁUJE-
CIE” – KSIĄDZ PIOTR SKARGA.
W CZTERECHSETNĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI PIO-
TRA SKARGI, KTÓRY DZIELNIE, SŁOWEM 
I CZYNEM, ZABIEGAŁ O SZACUNEK DLA OJ-
CZYZNY I LEPSZY BYT DLA RODAKÓW, SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, W UZNANIU 
JEGO ZASŁUG, POSTANAWIA ODDAĆ HOŁD 
PIOTROWI SKARDZE. PIOTR SKARGA, WŁAŚ-
CIWIE PIOTR POWĘSKI (1536–1612), BYŁ PISA-
RZEM, TEOLOGIEM, JEZUITĄ I KAZNODZIE-
JĄ. POSIADAŁ WIELKI TALENT KRASOMÓW-
CZY, POTRAFIŁ ZDOBYĆ POSŁUCH WŚRÓD 
LUDZI WSZYSTKICH STANÓW, SŁUCHALI GO 
NAWET KRÓLOWIE. ZAPISAŁ SIĘ NA KAR-
TACH HISTORII JAKO CZOŁOWY POLSKI 
PRZEDSTAWICIEL KONTRREFORMACJI, FI-
LANTROP ORAZ TEN, KTÓRY W TROSCE O OJ-
CZYZNĘ MIAŁ ODWAGĘ NAZWAĆ PO IMIENIU 
NAJWIĘKSZE POLSKIE PRZYWARY. NAWOŁY-
WAŁ DO ZMIAN POSTAW RZĄDZĄCYCH, DO 
REFORM, BY NIE DOPROWADZIĆ RZECZY-
POSPOLITEJ DO UPADKU. ZDOLNOŚCI PISAR-
SKIE PIOTRA SKARGI ORAZ JEGO KUNSZT 
ZOSTAŁY DOCENIONE PRZEZ INNYCH ARTY-
STÓW. DZIEŁO HAGIOGRAFICZNE „ŻYWOTY 
ŚWIĘTYCH” ADAM MICKIEWICZ NAZWAŁ 
NAJPOETYCZNIEJSZYM ZE WSZYSTKICH, 
KTÓRE W JĘZYKU POLSKIM KIEDYKOLWIEK 
BYŁY NAPISANE, A WIZERUNEK SKARGI 
PROROKA UTRWALIŁ JAN MATEJKO W ZNA-
NYM OBRAZIE „KAZANIE SKARGI”. POZA 
DZIAŁALNOŚCIĄ PISARSKĄ I KAZNODZIEJ-
SKĄ PIOTR SKARGA ZAJMOWAŁ SIĘ WSZECH-
STRONNĄ DZIAŁALNOŚCIĄ FILANTROPIJNĄ, 
ZAKŁADAJĄC M.IN. BRACTWO MIŁOSIER-
DZIA, BANK POBOŻNY I SKRZYNKĘ ŚW. 
MIKOŁAJA. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POL-
SKIEJ, PRZEKONANY O SZCZEGÓLNYM ZNA-
CZENIU DOROBKU SKARGI JAKO JEDNEGO 
Z NAJWYBITNIEJSZYCH POLSKICH TWÓR-
CÓW EPOKI RENESANSU, OGŁASZA ROK 2012 
ROKIEM KSIĘDZA PIOTRA SKARGI.

Marszałek Sejmu 
/ – / Grzegorz Schetyna

W numerze:

3. Witryna RCKP
 Wystawy
 Warsztaty wiedzy o teatrze
 „Przebudowa” czyli Festiwal 
 Kultury...
 Żyłem jak chciałem..
 Letnia przygoda 2012

Anna Galert
 Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
 Krośnieńska Jesień Muzyczna
  Anna Bryła
 Polecamy

9. Rozmaitości
 Krośnieńscy Romowie w Taborze…
  Wacław Turek

10.  Z pogranicza
 Wystawa w Sárospatak
 Od Rusal do Jana 2012
 Poddargovské slávnosti 2012
  Wacław Turek
 „Strefa słońca”, 
 wystawa malarstwa…

13.  Krośnieńskie rodowody
 Lubię dzielić się wywiezioną z …
  Wacław Turek
19.  Kolekcjonerstwo
 73. rocznica wybuchu II wojny św.
  Zbigniew Więcek

22. Poezja
24.  Przeczytane
25.  Podium

26. BWA
 František Turcsányi – malarstwo 
 Anna Papiernik – malarstwo
 7. Biennale „z krosna do Krosna”
  Marek Burdzy

28. Centrum Dziedzictwa Szkła
 Sport w szkle. Szkło w sporcie
  Hanna Lawera

29. Muzeum Podkarpackie
 Wrzesień w Karpackiej Troi
  Szymon Kalicki
 Wystawa archeologiczna
  Tomasz Leszczyński

30. Muzeum Rzemiosła
 Plakat. Mirosław Rymar
  Iwona Jurczyk

31. Konkursy



CROSCENA 3
W

IT
R

Y
N

A
 R

C
K

P

w y s t a w y
31 sierpnia – 30 września 2012
Wystawa z międzynarodowych plenerów fotograficznych  
Polska, Słowacja, Ukraina

Słowo plener pochodzi z języka fran-
cuskiego en plein air co można prze-
tłumaczyć „na zewnątrz”, „pod gołym 
niebem”. Używano go pierwotnie na po-
czątku XIX wieku w Wielkiej Brytanii. 
Pojęcie pleneru odnosiło się najpierw do 
malowania bezpośrednio z natury. Kie-
dy pojawiły się fotografia i film, jako 
dyscyplina sztuki, plener zaczął odnosić 
się również do nich. Fotografia plene-
rowa oznaczała robienie zdjęć na łonie 
natury. Nic więc dziwnego, że magiczne 
tereny spowite jesienną mgłą, urokliwe 
jeziora i tajemnicze lasy, ciekawe zaułki 

miast stają się miejscem plenerów. Tak 
też jest w przypadku Fotoklubu dzia-
łającego w RCKP w Krośnie. W tym 
roku zorganizował już jedenasty plener. 
Miejscem spotkań fotografów są rów-
nież Słowacja i Ukraina, z którymi od 
wielu lat nasza instytucja współpracuje. 
Obecna wystawa prezentuje fotogra-
fie z plenerów organizowanych przez 
Centrum Kulturalne w Koszycach (Sło-
wacja) oraz Fotokluby w Użgorodzie 
(Ukraina) i w Krośnie.

WaT

fot.Pavol Kočiš
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Wystawa prezentuje malarstwo ukazu-
jące piękno gotyckiej sakralnej architek-
tury dwóch obszarów Słowacji - Spiszu 
i Gemeru. Wystawia 13 słowackich arty-
stów. Wszyscy są członkami Klubu Pla-
styka działającego w Spišskej Novej Vsi. 
Szczególnie zachwyciła malarzy zabyt-
kowa Lewocza ze swoimi „perełkami” 
architektonicznymi”, m.in. przepięknym 
gotyckim kościołem św. Jakuba, którym 
uroku dodaje okoliczna przyroda. Auto-
rami poplenerowej ekspozycji są:
Ján Bodnár, Silvia Cpinowá, Emilián 
Cvengroš, Marek Dzurenda, Tibor Gu-
rin, František Hos, Tibor Hrušovský, 
Dana Košková, František Mihál, Ja-
roslav Neupauer, Milan Ogurčak, Jana 
Ogurčaková, Dušan Uzák.

31 sierpnia – 30 września
Kościoły i piękno na gotyckiej drodze – malarstwo Klubu Plastyka  
ze Spišskej Novej Vsi

Dana Košková „Kościół św. Jakuba”

Tegoroczny plener odbył się w dniach 
12 - 19 sierpnia 2012 w motelu „Dvor 
pod Vinićnou Skalou” w Brekovie na 
Słowacji. Plenery organizuje Zrzeszenie 
Ludowych Rzemieślników w Brekovie, 
założone przez braci Slavka i Alfonsa 
Porvażników w 2005 roku, którego ce-
lem jest promowanie sztuki międzyna-
rodowej w regionie Karpat. Ze strony 
polskiej w organizacje włączają się Le-
szek Matysiak i Marian Garwona z Prze-
myśla. Podczas pleneru funkcjonowała 
5. edycja Letniej Plastycznej Szkoły 
dla dzieci. W plenerze uczestniczyło 23 
twórców ze Słowacji, Polski, Ukrainy 
i Węgier.

 ab

31 sierpnia – 30 września
Wystawa z 8. Międzynarodowego  
Pleneru Rzeźbiarsko 
–Malarskiego Brekov

Viktoria Jackiv
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W czasie wakacji w Regionalnym Cen-
trum Kultur Pogranicza w Krośnie mia-
ły miejsce Warsztaty Wiedzy o Teatrze 
i Krytyki Teatralnej. Wydarzenie objął 
swym patronatem Dziennik Teatralny. 
Inicjatorem warsztatów było krośnień-
skie Stowarzyszenie Teatr s.tr.a.c.h., 
a cykl wykładów poprowadził Paweł 
Wrona - recenzent teatralny Dziennika 
Teatralnego i Gazety Teatralia, wycho-
wanek teatru „ itd….”.
Celem warsztatów było przybliżenie 
krośnieńskiej młodzieży różnych form 
teatralnych, rozpoczynając od musicalu, 
teatru alternatywnego, teatru lalek, tea-
tru plenerowego, teatru tańca, a kończąc 
na performance art i teatrze społecz-
nym. Podczas prelekcji omawiano pod-
stawowe cechy gatunków teatralnych, 

z położeniem nacisku na ich historię 
i charakterystyczne elementy. Młodzież 
zafascynowana sztuka teatru miała 
również okazję tworzyć własne recen-
zje, nabywać doświadczenia krytyka 
teatralnego i skonfrontować je podczas 
opisywania/oceniania spektakli pre-
zentowanych na V Nocnych Teatraliach 
Strachy (6 -7 września). Najlepsze re-
cenzje zostaną opublikowane w Dzien-
niku Teatralnym. 

Warsztaty wiedzy o teatrze

Warsztaty prowadzi Paweł Wrona fot. P. Fiejdasz

Atrakcyjne przestrzenie publiczne, ży-
jące ulice oraz miasto otwarte na sztukę 
i mieszkańców to nie przywileje jedynie 
dla dużych metropolii. Projekt „Przebu-
dowa” poprzez działania i akcje w prze-
strzeni miejskiej ma rozpocząć proces 
uspołeczniania i oswajania miasta. Po-
mysłodawcą jest Tomasz Litwin, student 
Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie. W reali-
zacji pomaga mu Tomasz Kaczmarczyk, 
studentem filozofii i filmoznawstwa. 
Obydwaj młodzi ludzi są krośnianami.
Przez dwa sierpniowe popołudnia (17 
i 18) dziedzińce Biblioteki Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej i Centrum 
Dziedzictwa Szkła w Krośnie zamieniły 
się w otwartą galerią społeczną. Impre-
zę rozpoczął krakowski DJ TML. Potem 
odbyły się warsztaty dla dzieci pn. „Este-

tyczny Przedsiębiorca - projektujemy 
witryny i reklamy do krośnieńskich ka-
mienic”. Uświadamiano najmłodszych, 
jak bardzo estetyka wpływa na suk-
ces w prowadzeniu własnego biznesu, 
i że działając w przestrzeni publicznej, 
wpływamy na jej jakość, która zależy od 
umiejętności wypracowywania wspól-
nych rozwiązań.
Teatr s.tr.a.c.h. działający w Regio-
nalnym Centrum Kultur Pogranicza 
w Krośnie zaprezentował oryginalną in-
stalację, a w ramach projekcji filmowej 
pod wspólną nazwą „miasto w twoich 
rękach” wyświetlono blok filmów miej-
skich. Uczestnicy nietypowych warszta-
tów kreatywnego recyklingu, „Szkla-
ne prze-twory”, mieli okazję nie tylko 
poznać różnorodne metody zdobienia 
szkła, ale również podjąć próbę samo-

„Przebudowa” czyli Festiwal Kultury Miejskiej



6 CROSCENA

dzielnego zaprojektowania i stworzenia 
od początku do końca przedmiotu, który 
następnie zabrali ze sobą do domu. Kon-
cert zespołu Rubber Dots – czyli Ani 

Iwanek i Stefana Głowackiego zakoń-
czył pierwszą odsłonę Festiwalu Kultury 
Miejskiej w Krośnie.

opr. ab

W niedzielny wieczór 26 sierpnia br. 
już po raz szósty zabrzmiały na kroś-
nieńskim Rynku urokliwe kompozy-
cje Straussa, Lehara, Kalmana, Stolza 
i wielu innych. 
„Wieczór z operą i operetką” zorganizo-
wany przez Krośnieńskie Towarzystwo 
Muzyczne i Regionalne Centrum Kultur 
Pogranicza zgromadził w tym roku re-
kordowa liczbę melomanów. 
Wystąpili znakomici artyści polskich 
scen muzycznych: Witold Wrona – tenor 
oraz Leopold Stawarz – baryton. Praw-
dziwą furorę zrobiła Ewelina Moskal, 
rodowita krośnianka, która obecnie 
święci triumfy na scenach operowych 
Niemiec (jest solistką opery w Hambur-

gu). Podobała się także Paula Maciołek, 
młodziutka śpiewaczka, laureatka IV 
Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego 
im. Barbary Kostrzewskiej w Rzeszo-
wie.
Było wiele bisów, ale najbardziej przy-
padła do gustu publiczności piosenka 
z repertuaru Franka Sinatry „My way”, 
która brawurowo zaśpiewał Witold 
Wrona. Artysta ułożył do tego utworu 
polski tekst, a refren rozpoczynający się 
od słów „żyłem, jak chciałem…” bardzo 
spodobał się publiczności. Koncert zre-
alizowany w ramach popularnego cyklu 
Letnie niedziele w Rynku poprowadziła 
Małgorzata Busz Perkins.

MBP

ŻYŁEM JAK CHCIAŁEM...

Warsztaty na tarasie CDS fot. P. Fiejdasz

Okres wakacji to czas odpoczynku dla 
dzieci i młodzieży. Ale nie wszyscy ko-
rzystają z kolonii, wyjazdów rodzinnych 
czy podróży. Dla tych spędzających wa-
kacje w mieście Regionalne Centrum 
Kultur Pogranicza w Krośnie zorgani-

zowało po raz kolejny cykliczną, rekre-
acyjno - kulturalną imprezę pod nazwą 
„Letnia przygoda”. Spotkania odbywały 
się w czwartki w dzielnicach i na osied-
lach miasta, a w piątki w Ogródku Jor-
danowskim. 

LETNIA PRZYGODA 2012
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W roku 2009 krośnieńskie artKino 
przystąpiło do projektu Nowe Horyzon-
ty Edukacji Filmowej. Powstał z my-
ślą o edukacji filmowej młodych wi-
dzów. Ambitne, niekomercyjne kino, 
spotkania z gośćmi, multimedialne 
prelekcje, dyskusje i warsztaty, interdy-
scyplinarne materiały dydaktyczne - to 
wszystko czeka na uczniów i nauczycieli 
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Na początku roku 
szkolnego foldery z programem  i harmo-
nogramem spotkań trafiają do szkół i kin 
realizującym projekt. Nauczyciele za-
pisują swoich uczniów na wybrany cykl 
lub tytuł i od października do czerwca, 
raz w miesiącu przychodzą wraz z nimi 
do kina. Przed każdym filmem odbywa 
się multimedialna prelekcja poświęcona 
opisanemu w folderze zagadnieniu lub 

spotkanie z człowiekiem kina. Po seansie 
najmłodsi uczniowie mogą wziąć udział 
w warsztatach lub konkursach plastycz-
nych, natomiast starsi w dyskusjach. 
W 2011 r. Nowe Horyzonty Edukacji 
Filmowej zostały włączone do grupy 
projektów Filmoteki Szkolnej i zmieniły 
nazwę na Filmoteka Szkolna. Nowe Ho-
ryzonty Edukacji Filmowej. 
W roku szkolnym 2012/2013 projekt 
realizowany jest w 32 miastach Pol-
ski, wśród których już po raz czwarty 
znajdzie się Krosno jako jedyne miasto 
z Podkarpacia. Dla klas 1- 3 szkół pod-
stawowych przygotowano cykl pod na-
zwą „filmowi bohaterowie”, dla klas 4 - 
6 „młodzi w obiektywie”. Gimnazjaliści 
zmierzą się z „wielokulturowością w fil-
mie” , natomiast uczniowie szkół ponad-
gimnzjalnych podejmą „trudne tematy”. 
Jak szacują organizatorzy w bieżącej 
edycji projektu weźmie udział blisko 50 
tysięcy uczniów i 3 tysiące nauczycieli. 
W samym Krośnie tylko w ciągu trzech 
lat (2009 – 2011) artKino odwiedziło 
w ramach tego projektu ponad 10.000 
młodych ludzi. 

NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ

Gry, zabawy ruchowe, integracyjne 
i konkursy prowadzone były przez Mał-
gorzatę Łojek z firmy „Barwny Świat”. 
W każdym tygodniu imprezy dzieci 
bawiły się w innym świecie. I tak do 
Krosna zawitali artyści cyrkowi, pira-
ci, smerfy czy leśne ludki. Kolorowe 
stroje związane z tematem danej impre-
zy, tworzyły zamkniętą, spójną całość. 
Dzieci korzystały również z przejaz-
du rikszą, którą prowadził raz książę, 
a innym razem leśny skrzat. Zabawom 
towarzyszyła gra planszowa „Spacer po 
Krośnie”, Patyczkoland – Bambonada 

oraz ulubione przez najmłodszych malo-
wanie twarzy.
Co roku do współorganizacji zaprasza-
ne są różne instytucje działające w śro-
dowisku krośnieńskim. W tym pomocą 
służyły: Komenda Miejska Policji, jed-
nostki OSP z Turaszówki, Polanki i Su-
chodołu, WORD oraz Powiatowa Stacja 
Sanitarno – Epidemiologiczna. 
„Letniej Przygodzie” w każdy piątek 
towarzyszyło III Letnie Grand Prix 
z Ogródkiem Jordanowskim. 

Anna Galert
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Projektowi patronują: Minister Edukacji 
Narodowej, Minister Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego oraz Polski Instytut 

Sztuki Filmowej, który w tym roku na-
grodził projekt w kategorii „edukacja 
młodego widza”.

 ab

I Krośnieńskie Dni Muzyki i Bale-
tu trwały od 11 do 17 października 1983 
roku, a ich organizatorami były dwie 
instytucje - Wojewódzki Dom Kultu-
ry i Państwowa Szkoła Muzyczna oraz 
Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wo-
jewódzkiego w Krośnie. Wieczory mu-
zyczne odbywały się w sali koncertowej 
szkoły muzycznej, a wieczór baletowy 
w sali widowiskowej WDK. Publiczność 
miała okazję słuchać Waldemara Mali-
ckiego, Warszawskiej Orkiestry Kame-
ralnej oraz obejrzeć spektakl baletowy 
z udziałem artystów Teatru Wielkiego 
w Warszawie, Teatru Wielkiego w Ło-
dzi, Teatru Wielkiego w Poznaniu i Pań-
stwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku. 
Przez kolejne lata bywało w Krośnie 
wielu wspaniałych artystów - soliści 
i orkiestry m.in. Kaja Danczowska, 
Tatiana Szebanowa, Marek Drewnow-
ski, Wanda Warska i Andrzej Kuryle-
wicz, Piotr Pławner, Waldemar Malicki, 
Krzysztof Jakowicz, Affabre Concinui, 
Polska Orkiestra Kameralna pod dy-
rekcją Jerzego Maksymiuka, Capella 
Cracoviensis czy Polski Teatr Tańca  
w Poznaniu pod kierownictwem Konra-
da Drzewieckiego. 
Duży wpływ na repertuar miała Ewa 
Cisowska, osoba dla której muzyka za-
wsze była równie bliska jak architektu-
ra (absolwentka Wydziału Architektury 
Wnętrz ASP w Krakowie). Ewa zapo-
wiadała także koncerty i była to nie tyle 
tradycyjna zapowiedź, ale interesująca 
opowieść z mnóstwem szczegółów i cie-
kawostek przybliżających publiczności 

KROŚNIEŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA
sylwetki kompozytorów jak i wykonaw-
ców, których niejednokrotnie świetnie 
znała osobiście. 
W 1991 roku zrezygnowano z części 
baletowej i jesienne koncerty nazwano 
Krośnieńskimi Dniami Muzyki. Nato-
miast pięć lat później, w 1995 roku cykl 
jesiennych koncertów przyjął nazwę 
Krośnieńska Jesień Muzyczna, edycja 
XIII. 

Andrzej Pikul - inauguracja sezonu artystycznego  
2008/2009, fot. W. Turek

Ostatni cykl koncertów pod tą nazwą 
zorganizowano w 2000 roku jako  XVIII 
Krośnieńską Jesień Muzyczną; po raz 
pierwszy w Krośnie wystąpiła wówczas 
znakomita Grupa MoCarta.
Po dwunastu latach organizatorzy - Re-
gionalne Centrum Kultur Pogranicza 
i Krośnieńska Fundacja im. Ignacego 
Paderewskiego - postanowili ponownie 
zaprosić krośnieńskich melomanów na 
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spotkanie z piękną muzyką ujętą w ramy 
XIX Krośnieńskiej Jesieni Muzycznej. 
Kolejno przed publicznością zaprezentu-
ją się: soliści, zespoły i orkiestry Kroś-
nieńskich Szkół Muzycznych (21 IX); 
Chmielnicki Chamber Orchestra pod 
dyr. Aleksandra Dragana oraz soliści 
Henryk Błażej – flet i Teresa Kaban – 
fortepian (23 IX); Orkiestra Akademii 
Beethovenowskiej pod dyr. Alexandra 

Geluka oraz Razvan Stoica – skrzypce 
i Łukasz Długosz – flet (26 IX). 
Na zakończenie (30 IX) recital fortepia-
nowy Andrzeja Pikula w ramach jubile-
uszu 30-lecia międzynarodowej działal-
ności artystycznej. Tym razem wszystkie 
cztery wrześniowe koncerty odbędą się 
w Regionalnym Centrum Kultur Pogra-
nicza przy ul. Kolejowej 1.

Anna Bryła
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12 – 16 września
9. Galicja Blues Festival
Na scenie RCKP pojawią się m.in. syn 
słynnego Garry’ego - Jack Moore, chary-
zmatyczny Dave Herrero czy „Ambasador 
Boogie Woogie’e” Silvan Zingg. Szczegó-
ły na www.rckp.krosno.pl/galicjablues 

19 września, godz. 19.00
„Ciemny las” 
Spektakl wg Andrzeja Stasiuka w re-
żyserii Macieja Patronika. Główną rolę 
kobiecą gra Barbara Kurzaj - aktorka 
związana z Teatrem Słowackiego.

29 września godz.10.00
Turniej Tańca Towarzyskiego o Pu-
char Prezydenta Miasta Krosna

Stowarzyszenie Miłośników Sportowe-
go Tańca Towarzyskiego i RCKP
Hala sportowo-widowiskowa, ul. Bursa-
ki

2 października, godz. 19.00
Spektakl „Się Kochamy”,
W obsadzie: Edyta Olszówka, Lesław 
Żurek i Rafał Cieszyński
Opowieść o klasycznym trójkącie miłos-
nym, w którym mężczyźni knują zaska-
kującą w skutkach intrygę.

10 -11 października
„Cud pamięci pokruszonej”
70. rocznica likwidacji społeczności ży-
dowskiej Krosna
RCKP i cmentarz żydowski
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KROŚNIEŃSCY ROMOWIE W TABORZE PAMIĘCI
W lipcu odbył się XIII Mię-
dzynarodowy Tabor Pa-
mięci Romów. Jak co roku, 
cygańskimi wozami wypo-
życzonymi z Muzeum Et-
nograficznego w Tarnowie 
wyruszyli uczestnicy tej 
imprezy do wsi Szczurowa, 
jadąc przez okoliczne miej-
scowości uświęcone krwią 
Romów, pomordowanych Kapela Alojza Pompy ze Słowacji z którą zaśpiewał Rajmund Siwak 

z Krosna (z lewej)
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w czasie II wojny światowej. Jak powie-
dział Rajmund Siwak, obecny tam wraz 
z rodziną przedstawiciel społeczności 
romskiej w Krośnie - tabor przypomina 
tych, których życie zostało przerwane, 
ale i przybliża romskie tradycje, wę-
drowne życie, język i muzykę. Pomysło-
dawcą tej niecodziennej wędrówki jest 
znany etnograf Adam Bartosz, zastęp-
ca dyrektora ds. naukowych Muzeum 
Okręgowego w Tarnowie, który w 1979 
roku utworzył pierwszą na świecie sta-
łą ekspozycję o historii i kulturze Ro-
mów. Według niego, w drogę wyruszyło 
około 150 Romów z Polski i zagranicy. 
W obozowisku w Szczurowej wystąpi-
ła z koncertem cygańska kapela Alojza 
Pompy ze Słowacji. Odbyły się również 
warsztaty muzyki cygańskiej oraz za-
prezentowano wystawę fotograficzną 
„Cygany jadą..”. 
Warto nadmienić, że pierwszy Tabor 
Pamięci Romów zorganizowany został 
w lipcu 1996 roku, 32 lata po tym, jak 

Tabor prowadził Adam Bartosz

Wystawa krośnieńskiego artysty w Sárospatak

Od lewej: Witold Śliwiński, Vadim Vozdvizhensky i Aros János 
burmistrz miasta Sárospatak.

12 sierpnia w ramach Festiwalu Ze-
mplén w Domu Kultury w Sárospatak 
na Węgrzech otwarta została wystawa 
szkła artystycznego Witolda Śliwiń-
skiego z Krosna. Absolwent 
PLSP w Miejscu Piastowym, 
(formy użytkowe) i wychowa-
nek znanego artysty rzeźbiarza 
Władysława Kandefera, ucznia 
Ksawerego Dunikowskiego. 
Był także słuchaczem Studium 
Fotograficznego w Krośnie. 
W pierwszym etapie twórczości 
zajmował się wykonywaniem 
grafik oraz rysunków piórkiem 
i ołówkiem. Projektował znaki 
graficzne dla firm oraz wyko-

nywał aranżacje ekspozycji targowych. 
Kolejny etap twórczości to projektowa-
nie i wykonanie artystycznych i użyt-
kowych wyrobów ze skóry. W 1996 r. 

władze PRL zakazały Cyganom wędro-
wania po polskich drogach. Zdarzenie 
miało przypomnieć nie tylko tamten 
zakaz, lecz również zagładę tego narodu 
z rąk nazistów niemieckich.

 Tekst i zdjęcia  
Wacław Turek



CROSCENA 11

Tradycyjnie w lipcu w Muzeum Kultury 
Łemkowskiej w Zyndranowej odbyła się 
kolejna edycja święta kultury i tradycji 
łemkowskich „Od Rusal do Jana”. Po 
mszy w cerkwi p.w. św. Mikołaja uro-
czystego otwarcia i poświęcenia nowe-
go pawilonu wystawowego dokonali
Teodor Gocz założyciel muzeum, bur-
mistrz Dukli Marek Górak, Dariusz So-
bieraj z Sejmiku Województwa Podkar-
packiego oraz prezes Towarzystwa na 
Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łem-
kowskiej Bohdan Gocz, syn Teodora. Po 
otwarciu pawilonu upamiętniono przy-
padającą w tym roku 65 rocznicę Akcji 
Wisła, składając wieńce kwiatów pod 
pomnikami Ofiar Jaworzna (1947-1949) 
oraz pomnikiem ofiar obozu w Talerho-
fie z czasów I wojny światowej. 
W programie artystycznym wystąpiły 
zespoły łemkowskie oraz znana łem-
kowska śpiewaczka, Julia Doszna. Za-
bawa i śpiewy trwały do późnych godzin 
wieczornych. Uczestnicy święta mieli 
okazję obejrzeć wystawy rzemiosła i rę-
kodzieła artystycznego, starej fotografii, 
prac z pleneru artystycznego „Na Łem-
kowynie” oraz ekspozycje w otwartym 
pawilonie wystawowym. 

OD RUSAL DO JANA 2012

Teodor G
ocz z synem

 Bohdanem
zafascynowało go szkło jako tworzywo 
artystyczne. Obok form tradycyjnych, 
harmonijnie zakomponowanych, o kla-
sycznej linii i powściągliwym zdobni-
ctwie, pojawiły się formy o charakterze 
nie utylitarnym, dekoracyjnym - moż-
na rzec - rzeźbiarskim i to one właśnie 

Nowy pawilon powstał w ramach reali-
zowanego przez Towarzystwo na Rzecz 
Rozwoju Muzeum Kultury Łemkow-
skiej w Zyndranowej projektu „Roz-
budowa i podniesienie wartości tury-
styczno-kulturalnej Muzeum Kultury 
Łemkowskiej w Zyndranowej w ramach 
ochrony dziedzictwa kulturowego regio-
nu”. Projekt był realizowany w ramach 
RPO Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007-2013 i współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego.

zaczęły dominować w kolekcji, co od-
zwierciedla zresztą ogólną tendencję 
rozwojową w artystycznym szkle współ-
czesnym. Witold Śliwiński dwukrotnie 
prezentował swoje prace fotograficzne 
na wystawach w RCKP w Krośnie. 

 WaT

XVI Poddargovské slávnosti 2012
Pierwsza wzmianka o tej bogatej w tra-
dycje i historię miejscowość Dargov na 
Słowacji pochodzą z roku 1321. Miejsco-

wa ludność utrzymywała się z leśnictwa 
i rolnictwa. Trudna sytuacja materialna 
doprowadziła w 1831 roku do wybuchu 
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powstania chłopskiego. W czasie II woj-
ny światowej w wyniku walk o prze-
smyk dargowski zginęło ponad 20.000 
ludzi.
Współcześnie żyje tu ponad 500 miesz-
kańców. Wieś zostawała spalona przez 
Niemców 26 listopada 1944 roku. 19 
sierpnia podczas XVI Święta Poddar-
govskiego w województwie koszyckim 

7 sierpnia 2012 r. w sali wystawowej 
pięknego, zabytkowego Hotelu „Lisanj 
Park” położonego nad samym morzem 
w Novi Vinodolski w Chorwacji odbył 
się wernisaż wystawy malarstwa kroś-
nianki Dominiki Paczkowskiej. Przy-
byli goście mogli obejrzeć na 
płótnie zaułki chorwackich miast 
i wiosek, położonych malowniczo 
w górach, do których wiodą kręte 
drogi wyspy KRK. Wystawa jest 
efektem wrażeń artystki z wcześ-
niejszych pobytów w Chorwacji.
Dominika Paczkowska ukończyła 
Grafikę na Wydziale Sztuki Uni-
wersytetu Rzeszowskiego. Rów-
nie mocno pasjonuje ją malarstwo. 
Ma za sobą 60 wystaw, w tym 12 

„Strefa słońca” - wystawa malarstwa Dominiki Paczkowskiej 
w Chorwacji

indywidualnych. Uczestniczyła w około 
40 plenerach, które odbywały się w Pol-
sce, Rumunii, Macedonii, na Słowacji 
i Węgrzech, W czerwcu tego roku otrzy-
mała nagrodę od gminy Foieni w Rumu-
nii za obraz „Dom”.

ab
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Z lewej autorka wystawy

na Słowacji odbyło się tradycyjne goto-
wanie śliwkowych powideł. Ceremonia 
miała miejsce w miejscowym amfitea-
trze. W programie „Zaśpiewajcie chłop-
cy” wystąpiły folklorystyczne zespoły 
z Dargova, Žipovčan, Sačurova, Nowego 
Komarnika oraz z Trebišova i Koszyc. 
W ramach współpracy RCKP w Krośnie 
z Koszyckim i Trebiszowskim Ośrod-

kiem Kultury gościnnie 
wystąpił Zespół Tańca 
Ludowego „Bobrzanie” 
z Bóbrki. Licznie ze-
branej publiczności za-
prezentował tańce na-
rodowe oraz regional-
ne. Z dużym aplauzem 
przyjęty został taniec 
najmłodszej grupy.

Tekst i zdjęcia Wacław Turek
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Barbara Boles z domu Zakrzewska, 
ukończyła Liceum im. M. Koperni-
ka w Krośnie. Muzyka była zawsze 
dla niej niezwykle ważna, stanowiła 
rodzaj międzynarodowego języka. 
Pięć lat uczyła się w klasie fortepianu 
w szkole muzycznej w Krośnie.
Studiowałam romanistykę na UJ w Kra-
kowie – wspomina. Po studiach miesz-
kałam w Gdańsku i uczyłam języka 
francuskiego w liceum. Jednocześnie 
byłam pilotką wycieczek zagranicznych 
i tłumaczem przysięgłym z francuskie-
go. Jako pilotka przyjmowałam w Gdań-
sku piosenkarzy, grupy folklorystyczne 
z Francji, Belgii i innych krajów fran-
cuskojęzycznych. Piosenkarze i zespoły 
muzyczne brały udział w festiwalu pio-
senki w Sopocie. Moją pasją, od czasów 
liceum w Krośnie, była nauka języków 
obcych. Uczestniczyłam w olimpiadach 
językowych z rosyjskiego i francuskie-
go. Dzięki jednej z wygranych olimpiad 
z francuskiego dostałam się bez egzami-
nu na romanistykę. Wyjeżdżałam często 
do Francji. Tam też dowiedziałam się 
o organizacji „Intervac” (międzynarodo-
wa wymiana domów pomiędzy ludźmi 
z całego świata). Po przyjeździe do Pol-
ski założyłam Intervac Poland i byłam 
przedstawicielem tej organizacji do 1997 
roku.

W 1997 roku wyjechała do Kanady, 
wyszła za mąż i tam zamieszkała. Ży-
cie emigrantki nie było na początku 
łatwe, ale dzięki pomocy męża, który 
urodził się w Kanadzie dość szybko 
poznała zasady życia w nowym kraju, 
którego stała się obywatelem. 
W Polsce uczyłam języków francuskiego 
i hiszpańskiego i byłam szczególnie za-

Lubię dzielić się wywiezioną z Krosna pasją

interesowana skutecznymi metodami na-
uki języków obcych. Może dlatego było 
mi bardzo trudno zaakceptować inne 
metody nauczania języków, z którymi 
spotkałam się w Kanadzie. 
Po pierwszym kursie angielskiego po-
stanowiłam uczyć się tego języka na 
uniwersytecie w Calgary. Ukończyłam 
studia w dziedzinie technologii w eduka-
cji i w 2002 otrzymałam tytuł magistra 
technologii w nauczaniu. Wkrótce uzna-
no mój dyplom mgr filologii romańskiej 
z Polski i rozpoczęłam pracę w liceum 
w Calgary. Uczyłam francuskiego, hi-
szpańskiego i obsługi komputerów. Do 
tej pory uczę w języku francuskim w jed-
nej ze szkół katolickich (Calgary Catholic 
School District).

Zamiłowanie do muzyki i folkloru wy-
niesione z Krosna nie dały o sobie za-
pomnieć.
Moje spotkanie z polską grupą tanecz-
ną „Polanie” w Calgary rozpoczęło się 
praktycznie zaraz po przyjeździe do 
Kanady. Uczestniczyłam w imprezach 
organizowanych przez grupę, Polski 
Dom w Calgary oraz parafię Matki Bo-
skiej Królowej Pokoju. Moja najmłod-

B. Boles i S. Barbosa (z prawej) odbierają pamiąt-
kową statuetkę z rąk R. Sudyki z RCKP, fot. W. 
Turek
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sza córka Nicole tańczyła w balecie od 
3 roku życia. Kiedy rozpoczęła naukę 
w polskiej, sobotniej szkole w Calgary, 
tańczyła w najmłodszej grupie o nazwie 
„Gaiczek”, którą założyła siostra Alojza. 
Aktualnie tańczy w zespole „Krakusy”, 
prowadzonym przez Sandro Barbosę. 
Grupa starsza „Polanie” i młodsza 
„Krakusy” działały do 2012 roku jako 
jedna organizacja niedochodowa, której 
celem jest propagowanie polskiej kul-
tury, tańca i śpiewu w Kanadzie. Nasza 
działalność oparta jest całkowicie na 
pracy społecznej tancerzy i ich rodzi-
ców. Od września do lipca każdego roku 
organizujemy akcje zbierania pieniędzy. 
Są to m.in. zabawy, pieczenie ciast i ich 
sprzedaż przy kościele polskim i wiele 
innych. Dzięki temu możemy pokryć 
cześć kosztów naszej działalności, prób, 
wyjazdów na festiwale, itp. Pozostałe 
pokrywają rodzice tancerzy. Nasze gru-
py uczestniczą aktywnie w wielu impre-
zach w Calgary, np. Dzień Kanady, fe-
stiwale i akcje charytatywne. W swoim 
repertuarze zespół ma tańce narodowe: 
polonez, krakowiak, kujawiak, oberek 
i tańce oraz tańce żywieckie, lubelskie, 

śląskie, kaszubskie, biłgorajskie, kow-
bojskie i francusko - kanadyjskie. Od 
kilu lat jestem członkiem zarządu „Po-
lan” oraz koordynatorem akcji zbierania 
funduszy.
 W tym roku grupa młodsza (11- 16 lat) 
zespołu „Krakusy”, została zarejestro-
wana jako oddzielna grupa taneczna 
z nowym zarządem, którego prezy-
dentem została Barbara Boles. Pełna 
nazwa zespołu to Krakusy Polish Folk 
Dance Association (Krakusy Stowa-
rzyszenie Polskiego Tańca Folklory-
stycznego). 
Działalność ta pochłania większość mo-
jego wolnego czasu. Jednak satysfakcja 
z udanych występów, radość dzieci, któ-
re pokochały taniec i chętnie przychodzą 
na próby, pozytywne relacje z rodzica-
mi, którzy udzielają się w pracach spo-
łecznych jest wielce motywująca. Mój 
mąż nie mówi po polsku, ale przychodzi 
na imprezy przez nas organizowane. Nie 
jesteśmy jedyną rodzina, w której tylko 
jedna strona pochodzi z Polski. Zorgani-
zowanie wyjazdu na tegoroczny 8. Po-
lonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów 
Folklorystycznych było również oparte 

całkowicie na pracy 
społecznej rodziców. 
Ponadto raz w roku or-
ganizujemy poczęstu-
nek „Polan” i „Kraku-
sów”, po to by podzię-
kować wszystkim za 
pracę społeczną, a in-
stytucjom z Calgary za 
fundusze przekazane 
na rzecz grup. 

Ciekawostką jest po-
chodzenie Sandro Bar-
bosy, dyrektora arty-

ZPiT Krakusy z Calgary, fot. W. Turek
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stycznego zespołu, podkreślić należy, 
polskiego zespołu.
Sandro urodził sie w Santa Mariana 
(Brazylia), gdzie tańczył w grupie „Ju-
nak Polish Dance Ensemble” oraz w pro-
fesjonalnej szkole baletowej (Studio 
D Ballet School). W 1986 roku wystąpił 
ze swoją grupą na Międzynarodowym 
Festiwalu Polskich Zespołów Folklory-
stycznych w Rzeszowie. Otrzymał sty-
pendium MKiE, aby studiować kulturę 
polską i taniec ludowy w Polsce. Sandro 
ukończył Etnografię na UJ w Krakowie 
oraz 4- letni program stypendium w za-
kresie choreografii na UMCS w Lubli-
nie. Przez siedem lat tańczył w „Śląsku” 
pod dyrekcją Stanisława Hadyny. W tym 
okresie był także dyrektorem artystycz-
nym i choreografem zespołu Częstocho-
wa Song and Dance Ensemble” (Stowa-
rzyszenie Pieśni i Tańca Częstochowa). 
W Kanadzie, prowadził zespół „The So-
kol Polish Song and Dance Ensemble” 
(Sokół - Stowarzyszenie Polskiego Śpie-
wu i Tańca) . Od sierpnia 2010 r. jest dy-

rektorem artystycznym grupy „Polanie 
Polish Song and Dance Association” (Po-
lanie Stowarzyszenie Polskiego Śpiewu 
i Tańca) w Calgary, w prowincji Alberta.

Wróćmy jeszcze do Krosna…
Było kilka osób, które w szczególny spo-
sób wpłynęły na moje życie. Aleksan-
der Sieczkowski ze Szkoły Muzycznej 
w Krośnie, świetny pedagog, pozwolił 
mi kochać śpiew i chór oraz muzykę 
w ogóle. Jestem wdzięczna pani Tomo-
niowej, również ze Szkoły Muzycznej za 
jej cierpliwość w pracy ze mną. Gra na 
pianinie jest dla mnie dzisiaj formą relak-
su. Jak powiedziałam wcześniej, odkąd 
zaczęłam się uczyć francuskiego w „Ko-
perniku” ogromnie spodobał mi się ten 
język i to nigdy nie uległo zmianie. Pani 
Tenetowa pomogła mi w szczególny spo-
sób rozwinąć się w tym zakresie. Dzielę 
się wywiezioną z Krosna pasją i wiedzą 
z moimi uczniami. Największą satysfak-
cją jest ich wdzięczność i dobre wyniki. 

Rozmawiał Wacław Turek

Jest jeszcze wielu krośnian pamiętają-
cych tragiczny poranek 1 września 1939 
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roku. Niemieckie bombowce zaatakowa-
ły lotniska w Krośnie i w Moderówce, 
niszcząc większość polskich samolotów, 
uszkadzając hangary, pole startowe, 
część infrastruktury technicznej i war-
townię.
Drugi nalot nastąpił po południu powo-
dując dalsze zniszczenia. 6 września sa-
moloty niemieckie zbombardowały Za-
kłady Przemysłu Gumowego „Wudeta”.

8 września wieczorem niemieckie od-
działy przez zaskoczenie wkroczyły 
do Krosna. W restauracji Szmalcowej 
w Rynku obezwładnili spożywających 

73. rocznica wybuchu II wojny światowej

Hangar na II grupie – zniszczone samoloty RWD 
- 8PWS



20 CROSCENA

Niemieckojęzyczny dziennik „Krakauer 
Zeitung” 17 maja 1942 r. zamieścił dwu-
stronicowy artykuł o Krośnie. Niemiecki 
dziennikarz Bruno Hans Hirche opisu-
je w nim epizody z historii miasta oraz 
teraźniejszość obserwowaną podczas 
spaceru po mieście ze starostą krośnień-
skim dr. Hansem Walterem Zuzičem: 
„Krosno zwane kiedyś „Krossen” jest 
starym centrum wcześniejszej niemczy-
zny w środkowej Galicji. Do roku 1340 
przechodziła tędy granica między Starą 
Polską a ukraińskim Haliczem (Galicja). 
W latach 1340 do 1349 król polski Kazi-
mierz zdobył Galicję i włączył ją do Kró-
lestwa Polskiego. Naród polski nie miał 
zbyt wiele sił, dlatego też musieli pomóc 
w zagospodarowaniu terenów niemiec-
cy chłopi i mieszczanie. Zasiedlali całą 
Małopolskę, w tym miasta: Kraków, San-
domierz, Tarnów, Pilzno, Biecz. Do 1450 
roku 99 % nazwisk obywateli było nie-
mieckiego pochodzenia, do 1500 roku 96 
%. W 1589 oku Krosno liczyło 7000 tysię-

cy mieszkańców, przewyższały go w tym 
regionie tylko Kraków i Lwów. Językiem 
urzędowym miasta kupców i rzemieślni-
ków był język niemiecki”.
Starosta Zuzič opowiada o zaprowadze-
niu szybkiego porządku po wrześniu 
1939 r. oraz o rozwoju miasta:
„1 stycznia 1940 r. w Krośnie otwarty 
został sklep niemiecki, pierwszy w Ge-
neralnym Gubernatorstwie, niemiecka 
szkoła ludowa, niemiecka szkoła rze-
mieślnicza i szkoła wiertnicza, zaplano-
wano budowę basenu”.
We wrześniu 1939 r. siedzibę starostwa 
zlokalizowano w Jaśle, w Krośnie utwo-
rzono stanowisko Komisariatu rejonowe-
go – Land komissar – został nim dr H.W. 
Zuzič. 
15 XI 1941 r. utworzono powiat krośnień-
ski, jego Kierownikiem – Kreishaupt-
mann – został Zuzič. Dalej autor artykułu 
opisuje piękno krajobrazu okolic Krosna,  
rolnictwo, przemysł naftowy, uzdrowi-
sko.

Zbigniew Więcek

Krakauer Zeitung – Gazeta Krakowska
17 maja 1942 r.

kolację polskich żołnierzy z grupy do-
wódczej. Nocą miały miejsce potyczki 
obu wojsk. Polskich żołnierzy skupiał 
kpt. Stanisław Bieleń, bez sukcesów mi-
litarnych. Zginęło 15 żołnierzy Wojska 
Polskiego i kilku żołnierzy niemieckich. 
Trzech żołnierzy polskich poległych 
w okolicy placu 3 Maja i oficera niemie-
ckiego poległego na Rynku pochowano 
na skwerze pod klasztorem OO. Kapu-
cynów

9 IX 1939 r. – skwer przy klasztorze OO. Kapucy-
nów, groby poległych żołnierzy polskich i oficera 
niemieckiego. Obecnie w tym miejscu znajdują się 
groby żołnierzy radzieckich
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Opis zdjęć: 1. „Der Adolf Hitler Platz von Krosno przez swoją kwadratową formę wskazuje na niemie-
ckie pochodzenie. Zdjęcie potwierdza wolność świętowania”. 2. „Krośnieńskie podcienia typowe dla 
niemieckich miast” 3. „Bocianie gniazdo na peryferiach” 4. „Iwonicz – okazałe uzdrowisko oczekujące 
na letnie otwarcie” 5. „Krajobraz okolic Krosna w kierunku Jasła, charakterystyczne drewniane wieże 
wiertnicze wydobywające ropę naftową”
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A EDWARD MARSZAŁEK

Drwal

W jaworowych strun splocie
Smyczkiem prowadnicy
Skoczne wygrywa kołomyje

Pacierz poranny w piły jazgocie
Dla wielkiej tęsknicy
W podzięce za to że żyje

Za gniazdo pod dachem
Za ptaka co kwili
Za dostatek dymu i drzewa

Za wszystkie zapachy
Za życie dla chwili
Za widok orła co śpiewa

Na kolana upadł
I z trocin wyciągał
samorodki buka

W zarżniętych pni trupach
chleba powszedniego
szukał

Potem na szczap ołtarzu
drewno na złoto zamieniał
i z uporem dukał:
„Nie wódź mnie na pocieszenie
Nie wódź mnie na pocieszenie”

ANNA MIKOŚ

Drzewa szepczą zapomnienie

Drzewa szepczą
moje myśli
Czy to oddech twój?
Czy wiatr?
Otwieram oczy – to jednak wiatr
pragnę zapomnienia
zagryzam wargi
krzyczę
Z głuchej ciszy
nie wydobywa się dźwięków
Zamykam serce
wyrzucam zgorzkniałe
myśli o tobie
drwiąca twarz
odciska w pamięci obraz
bez zrozumienia
Chichot przeszłości –
szepczące drzewa

JANINA ATAMAN - GĄSIEWSKA

Kwiaty

wczoraj ich jeszcze 
nie było
jutro ich już
nie będzie

po co więc
mamią zmysły
nadmiarem zapachów
i barw

pojutrze nikt ich
nie będzie pamiętał

podobnie jak mnie



CROSCENA 23

ZDZISŁAW PĘKALSKI

Szkoła

Tam, gdzie
kalectwie kory
dzięcioł wystukuje
abecadło dłuta.

Tam, gdzie
w sekretach nici
pająk wysnuwa
tajemnice kreski.

Tam, gdzie
motyl uczy
kolorów na
palecie skrzydeł.

Jestem wiecznym
sztubakiem
w Alma Mater
Przyrody.

BRONISŁAWA BETLEJ

***

W pogoni za uciekającym życiem
pogubiłam dawne fantazje
usiłuję zatrzymać –
słabość starcza nie pozwala

Mówiono poczekaj – przyjdzie
wiek dostatni wszystko się wówczas
wyda bardziej proste – łaskawsze

W pogoni za uciekającym życiem
wzywam na alert
tych – którzy odeszli...

LEON J. CHRAPKO

Modlitwa

Na modlitwę decyduję się w ciszy nocy
przed ojcze nasz rozbieram zagadkę bytu
Dlaczego myśl co w bruzdach mózgu umiera
nie dopłynie do oceanu wiedzy
 
Czy ciało jest słowem
Czy po drugiej stronie sufitu śpi Bóg
 
Przy zdrowaś odmawiam pieszczotę
która nocą opada rosą
na nagie ciała
 
Wierzę białe płótna co gardzą prochem
w wycinanki na ziemi 
w ból
 
Tak więc żegnam się o dwa ramiona dalej
okrojony o kilka słów
przy iskrzącej
krawędzi świtu

DAWIDA RYLL

Ze snu

czasem jeszcze wybiegam ze snu
przestraszona ciszą pustego domu
odgłos cepów z klepiska
przepędza widziadła lęków
choć dziś milczy
nawet stara stodoła
klepisko mojego życia
niesie echo dzieciństwa
i oczekiwanie
że bliscy wybiegną
ze Snu
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Trudno o bardziej czytelny symbol 
ochrony przyrody niż żubr – czytamy 
we wstępie książki. Ów puszcz impe-
rator jeszcze na początku XX w. znaj-
dował się na krawędzi zagłady i tylko 
wielka międzynarodowa akcja, w której 
Polacy odegrali kluczową rolę, pozwoli-
ła mu przetrwać. W 1963 roku w Biesz-
czady zawitały pierwsze żubry, a obec-
nie przebywa tu licząca ponad 300 osob-
ników, populacja tego gatunku. Doku-
mentowanie zdarzeń związanych z żu-
brami w Karpatach to niezwykle ważne 
zadanie. Dlatego powyższa publikacja 
jest ważną i udaną próbą utrwalenia hi-
storii, dziejącej się na naszych oczach. 
Książka przypomina o związkach ludzi 
i żubrów, podobnie jak obchodzony co 
roku Dzień Żubra w Lutowiskach.
Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Saga-
lara, Łódź

 wt

Zdzisław Pękalski urodził się w 1941 
roku we Lwowie. Od 1963 roku mieszka 
w Hoczwi. 
Jest bieszczadzkim malarzem, rzeźbia-
rzem, poetą. Tomik jest wyborem wier-
szy, napisanych w miejscu, gdzie maluję 
w towarzystwie rozrzuconych farb, dłut, 
pędzli, zaczętych obrazów i barwnego 
rozgardiaszu – pisze we wstępie autor. 
W latach 70. założył Izbę Regionalną 
w Hoczwi, w której pełni rolę kusto-
sza. W poezji debiutował w 1978 r. na 
Jarmarku Poezji o Laur „Prometeja”. 
Jego wiersze drukowane były w alma-
nachach Klubu Literackiego RCKP, do 
którego należy. Jest laureatem Nagrody 
im. Franciszka Kotuli oraz Marszałka 
Województwa Podkarpackiego.
Wydawnictwo „Carpathia”
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Marek Petrykowski, członek Klubu 
Literackiego RCKP w Krośnie w kon-
kursie Zmagań Poetyckich „Rozsypane 
strofy” zdobył wyróżnienie za wiersz 
„Galicyjski rynek”. Organizatorem kon-
kursu było Gminne Centrum Kultury 
i Ekologii w Cisnej, jury przewodni-
czył poeta Adam Ziemianin, a nagrody 
wręczono 15 sierpnia podczas otwarcia 
Bieszczadzkich Spotkań ze Sztuką Roz-
sypaniec 2012. 
Po raz trzynasty w Piwnicznej Zdroju 
miało miejsce Międzynarodowe Spotka-
nie Poetów, Muzyków i Plastyków Kar-
pat. Równocześnie odbyła się 9. edycja 
Międzynarodowego Konkursu Poety-
ckiego „Sen o Karpatach”. W konkursie 
wzięli udział Polacy, Słowacy i Łemko-
wie. Wiersz Marka Petrykowskiego „na 

Nagrodzone wiersze

Na zdj. M. Petrykowski

Smereku” zdobył wyróżnienie nagro-
dzone drukiem w antologii pokonkur-
sowej „Las w karpackim śnie”, a wiersz 
„Wilczym płajem” Edwarda Marszał-
ka, także członka Klubu Literackiego 
RCKP, wyróżnienie  rzeczowe. Obrada-
mi jury kierował krakowski poeta Józef 
Baran.

W XII edycji Ogólnopolskiego Konkur-
su Fotograficznego „Przestrzeń wyob-
raźni”- zdjęcie miesiąca, nagrodę spe-
cjalną otrzymał Tomasz Okoniewski 
z Korczyny za cykl prac „Modlitwa na 

Nagrodzona fotografia
koniec dnia”. Organizatorem i pomysło-
dawcą konkursu jest Antoni Rut, Gale-
ria Fotografii Fotoplastykon. Głównym 
elementem są comiesięczne internetowe 
spotkania, w trakcie których na stronie 

internetowej umiesz-
czane są nadesłane pra-
ce, a znani fotograficy 
oceniają je. Najlepsze 
zdjęcia z tych comie-
sięcznych spotkań są 
poddane ocenie profe-
sjonalnego jury. 
Na konkurs wpłynęło 
449 prac 52 autorów. 
Do projekcji multime-
dialnej zakwalifikowa-
no 216 prac 39 autorów.

 ab
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BWA

Wydaje się, że w ciągu dziesięciu lat 
František Turcsányi znalazł się w cen-
trum życia artystycznego Słowacji. Na 
czym polega wyjątkowość jego twór-
czości? Przede wszystkim maluje olejno 
i akrylem. Podstawą jego kolorystycz-
nej gamy i symboliki użytych znaków 
są niuanse – niecierpliwe i rozedrgane 
struktury. Jakby wychodził z teorii frak-
tali, gdzie oko ma się na czym oprzeć 
- każda płaszczyzna ma swoją historię. 
Ważnym owocem jego pracy jest rysunek 
malarski: kombinacja niejasnego użycia 
znaków i gestu malarskiego połączona 
z rozdrobnionym kolażem. Czasem jest 
to znak, kiedy indziej drobna figura, pla-
ma koloru, ciąg ornamentalny lub pis-
mo. Z mniejszych płócien bezpośrednio 
przechodzi do wielkich płaszczyzn, na 
których ma większą szansę pracować ze 
strukturami sobie właściwymi.

Jako miłośnik jazzu potrafi powiązać 
niezwykłe, specyficzne wartości dawnej 
etnicznej melodyki ze współczesnością. 
Powstają w ten sposób ciekawe interme-
dialne dokumenty przechodzące wręcz 
w videoart. Praca z programem graficz-
nym zapowiada dalszy twórczy rozwój 
tego artysty. Obecnie zainspirował go 
nietypowy kolaż, monumentalna grafika 
komputerowa, kuszą go dalekie kraje. 
Jest aktywny i ciągle w drodze.

24 sierpnia – 21 września
František Turcsányi  
– wystawa malarstwa

František Turcsányi „brazylijska kawa”

Anna Papiernik ur. w 1984 r., jest ab-
solwentką Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych w Rzeszowie, kierunek 
snycerstwo. W latach 2004 - 2009 stu-
diowała na Wydziale Sztuki Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego. Dyplom z wyróż-
nieniem obroniła w pracowni rysunku 
prof. Doroty Jajko-Sankowskiej w 2009. 
Jest laureatką II Nagrody im. Jerzego 
Panka za Najlepszy Dyplom Wydziału 

24 sierpnia – 21 września
Anna Papiernik 
– wystawa malarstwa

Anna Papiernik „water horse”
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Anna Papiernik „water horse”

Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Otrzymała nagrodę specjalną za oso-
bisty wkład w malarstwo polskiego ar-
tysty sztuki na III Międzynarodowym 
Biennale Malarstwa i Rzeźby krain V4 – 
Trebisov (Słowacja) – 2010 r. Należy do 
Związku Polskich Artystów Plastyków, 

powstałego z inicjatywy dr Ewy Marii 
Poradowskiej– Werszler. Prace artystów 
prezentowane będą w Krośnie, na eks-
pozycji głównej, jak również za granicą, 
głównie na terenie Euroregionu Karpa-
ty (Polska, Ukraina, Słowacja, Węgry). 
Warto podkreślić, że Biennale Lnu jest 
jedyną tego typu międzynarodową im-
prezą organizowaną na Podkarpaciu. 
Do tegorocznej edycji zgłosiło się 77 ar-
tystów z Czech, Japonii, Litwy, Polski, 
Słowacji, Turcji, Ukrainy. Najliczniejszą 
grupę stanowili artyści z Polski.
Jury pod przewodnictwem prof. Ireny 
Huml z Instytutu Sztuki PAN przyznało 
Grand Prix Jolancie Wdowczyk, I nagro-
dę Agacie Zielińskiej-Głowackiej. Dwie 
równorzędne nagrody drugie otrzyma-
ły: Teodozja Bujnowska -Niedzielska 
i Teresa Rucińska, a wyróżnienia: Kry-
styna Jankowska, Lech Kręgielski, Le-
szek Kwaśny, Jurate Petruskeviciene, 
Barbara Falkowska, Anna Borsovska-
-Nemcowa i Maciej Mesznik. 

Marek Burdzy

a także do stowarzyszenia jasielskich 
artystów plastyków – grupy „PLAJA”. 
Brała udział w wielu wystawach zbioro-
wych i indywidualnych w kraju i za gra-
nicą. Jej prace znajdują się w kolekcjach 
prywatnych w Polsce, Stanach Zjedno-
czonych, Japonii.

31 sierpnia - 21 września 
7. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej  
„z krosna do Krosna”

Idea międzynarodowych prezentacji 
współczesnego tkactwa artystycznego 
nie bez przyczyny zrodziła się właś-
nie w Krośnie. Organizator – Muzeum 
Rzemiosła - poprzez umiejscowienie 
konkursu nawiązał do bogatych tra-
dycji tkackich Krosna i regionu, ma-
jących swoje korzenie jeszcze w śred-
niowieczu. Uprawianie lnu należało 
do najbardziej rozpowszechnionych 
dawnych zajęć lokalnej ludności, a jego 
przetwarzanie było przez stulecia jed-
ną z podstawowych gałęzi gospodarki. 
Po chlubnych tkackich tradycjach po-
zostały jedynie wspomnienia i piękna 
legenda o prządkach – dworskich pan-
nach zaklętych w skały, którym swoją 
nazwę zawdzięcza rezerwat geologiczny 
w pobliskiej miejscowości Czarnorzeki.  
Główne cele organizacyjne krośnień-
skiego Biennale to: upowszechnienie 
historii tkactwa lniarskiego w Krośnie 
i w regionie Karpat, a także promowa-
nie idei ekologii przez nawiązanie do 
tradycji tkactwa lniarskiego. Każdemu 
konkursowi towarzyszy wystawa o cha-
rakterze wędrującym, prezentująca 
prace uczestników. Jej założenia mery-
toryczne zostały oparte na doświadcze-
niach Biennale Małych Form Tkackich, 
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CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA

Ekspozycja prezentuje dwa odmienne 
sposoby wykorzystania szkła w sporcie. 
Pierwszy, którego historia sięga począt-
ków nowożytnej rywalizacji sportowej, 
to zastosowanie szkła do wykonania 
trofeów – przede wszystkim medali 
i pucharów. Drugi natomiast, zapocząt-
kowany w latach 60. XX wieku, lecz 
szczyt popularności osiągający w ostat-
niej dekadzie, to produkcja sprzętu 
sportowego. Choć historia rywalizacji 
sportowej sięga czasów starożytnych, 
jednak obecność szkła w sporcie poja-
wiła się wraz z narodzinami nowożyt-
nych zawodów w II połowie XIX w. 
Szkło wykorzystywane było do 
produkcji różnego rodzaju nagród 
wręczanych zwycięzcom. 
Prezentowane na ekspozycji 
szklane trofea – puchary, wazo-
ny, patery – opowiadają nie tylko 
historię dyscyplin sportowych. 
Są również produktem panującej 
w danym okresie mody. 
Myśląc o szkle i jego obecności 
w sporcie nasuwa się jednoznacz-
ne skojarzenie właśnie ze szkla-
nymi pucharami. Tymczasem 
szkło stanowi jeden ze kompo-
nentów używanych do produkcji 
nowoczesnego sprzętu sportowe-
go. Z kompozytów powstałych 
na bazie m.in. włókna szklanego 
produkowane są jest sportowe 
wyposażenie, sprzęt pływający 
i latający oraz elementy samo-
chodów. To dzięki zastosowaniu 
tych nowoczesnych kompozytów 

możliwe było skonstruowanie tak lek-
kich, a przy tym trwałych przedmiotów, 
którym można było nadać cechy umoż-
liwiające ich optymalne wykorzystanie. 
Stosunkowo niska cena włókna szkla-
nego, w porównaniu do włókien węglo-
wego i aramidowego, stanowi istotny 
czynnik przemawiający za używaniem 
właśnie jego do produkcji kompozytów. 
Zbudowane na bazie włókna szklanego 
sprzęty odznaczają się wyraźnie lepszą 
od tradycyjnych materiałów wytrzyma-
łością właściwą, dają duże możliwości 
regulowania własności tworzywa oraz 
projektowania ich struktury w zależno-

wrzesień – listopad 
„Sport w szkle. Szkło w sporcie”

Zwycięzcy kolarskiego wyścigu o mistrzostwo 
okręgu łódzkiego – lata 30. XX w. (fot. arch. Mu-
zeum Sportu i Turystyki w Warszawie)
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ści od wymagań stawianych wyrobom 
finalnym przez ich konstruktorów. 
Wystawa „Sport w szkle. Szkło w spor-
cie.” z pewnością stanowić będzie do-
wód na to, że z pozoru tak odległe dzie-

dziny jak sport i szkło są sobie bliższe 
niż mogłoby się wydawać na pierwszy 
rzut oka.

Hanna Lawera

MUZEUM PODKARPACKIE

W Skansenie Archeologicznym Kar-
packa Troja w Trzcinicy odbędą się 
we wrześniu dwie imprezy plenerowe. 
W ramach Europejskich Dni Dziedzi-
ctwa jarmark wczesnośredniowieczny 
„Tradycje i rzemiosło” oraz kolejna od-
słona cyklu „Od Troi po Bałtyk: Świat 
dawnych Słowian i Wikingów”. 
Jarmark wczesnośredniowieczny był dla 
ówczesnej ludności wydarzeniem wy-
jątkowym, wręcz świątecznym. Łączył 
w sobie handel, rzemiosło, rękodzieło 
wraz z bogatymi obrzędami i zabawą. 
Towarzyszyła mu szczególna atmosfe-
ra. Taki jarmark odtworzony zostanie 
w Skansenie. Zobaczyć będzie można 
wczesnośredniowieczne rzemiosła, jak 
farbowanie tkanin, skórnictwo, drogow-
nictwo, kowalstwo, metalurgia brązu 
i wiele innych. Będzie można zaznajo-

mić się także z ówczesnymi potrawami 
i towarzyszącej im obrzędowości. W jar-
marku weźmie udział zespół wczes-
nośredniowiecznych kuglarzy jarmar-
cznych. 
Jesienna impreza „Od Troi po Bałtyk” 
poświęcona będzie Wikingom i Sło-
wianom. Do Skansenu zjadą bractwa 
wojów, a także prezentujące dawne za-
wody oferując swoje wyroby. Dodatko-
wą atrakcją będą przedstawienia mitów, 
legend i zwyczajów średniowiecznych. 
W pokazach nie zabraknie dynamicz-
nych elementów, jak bitwy czy pojedyn-
ki. Dodatkowo odwiedzający będą mogli 
wziąć udział w wystawach i warsztatach 
ceramicznych oraz spróbować swych sił 
w strzelaniu z łuku.

Szymon Kalicki

Wrzesień w Karpackiej Troi

18 września – 9 grudnia
Wystawa archeologiczna „Ceramika pradziejowa  
– piękno w glinie zaklęte”

Od bardzo wczesnych etapów ludz-
kiej kultury glina stanowiła uniwersal-
ne tworzywo pozwalające formować 
zarówno naczynia o zróżnicowanym 
przeznaczeniu i zdobnictwie, jak i inne 
przedmioty spełniające różne funkcje. 
Dla archeologów znaleziska ceramiki 

stanowią bardzo istotny materiał ba-
dawczy, dający możliwość precyzyjne-
go określenia nie tylko wieku warstw 
kulturowych, ale również w dużym 
stopniu specyfiki kultury jej wytwór-
ców i użytkowników. Na ekspozycji 
zaprezentowany zostanie wybór naczyń 
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MUZEUM RZEMIOSŁA - Wieża Kościoła Farnego

pochodzących z czasów od początków 
wytwórczości garncarskiej na ziemiach 
polskich, słowackich i ukraińskich aż po 
wczesne średniowiecze. To okazy prze-
de wszystkim z Polski, ale również część 
pochodzić będzie z zachodniej Ukrainy 
oraz z obszaru wschodniej Słowacji. 
W czasach pradziejowych ceramika 
stanowiła nie tylko wartość użytkową. 
Były to przede wszystkim niezwykłe 
dzieła sztuki, których wykonanie do 
dzisiaj robi duże wrażenie. W niektó-
rych kulturach dekoracja ceramiki, jak 
i formy naczyń były tak bogate, że nie 

sposób oprzeć się wrażeniu, 
że wytwory te miały prze-
de wszystkim wartość arty-
styczną, bądź wręcz kultową. 
Szczególnie cenne są znale-
ziska naczyń malowanych, 
wykonane ręcznie, bez użycia 
koła garncarskiego pocho-
dzące z neolitu oraz wczesnej 
epoki żelaza, które zostaną 
wyeksponowane na wysta-
wie. Oprócz nich, istniały 
także naczynia o charakterze 

gospodarczo-kuchennym, niektóre for-
mą przypominające współczesne garnki 
czy kubki. Eksponaty prezentowane na 
wystawie pochodzą m.in. ze zbiorów: 
Muzeów Archeologicznych w Krakowie 
i we Wrocławiu, Państwowego Muze-
um Archeologicznego w Warszawie, 
Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, 
Instytutu Archeologii UJ, Instytutu Ar-
cheologii i Etnologii PAN w Krakowie. 
Otwarcie wystawy w salach Muzeum 
Podkarpackiego odbędzie się 18 wrześ-
nia br.

Tomasz Leszczyński

Na zdj. naczynia ceramiczne ze zbiorów Pracowni Archeolo-
gicznej PAN w Krakowie

30 sierpnia – 30 września
Plakat. Mirosław Rymar
Ekspozycja prezentuje dorobek twór-
czy artysty w dziedzinie sztuki plakatu 
i jest pierwszą wystawą, która została 
udostępniona zwiedzającym w pomiesz-
czeniach odnowionej i adaptowanej do 
celów turystycznych Wieży Farnej. 
Mirosław Rymar ur. w Krośnie w 1975 
r. Ukończył PLSP w Krośnie (1995) 
oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu Wydział Sztuk Pięknych, 
specjalność: Projektowanie Graficzne. 

Absolwent studiów podyplomowych 
na Politechnice Rzeszowskiej, Wydział 
Elektrotechniki i Informatyki, specjal-
ność: Technologie Internetowe (2003). 
Należy do ZPAP O/ Rzeszów, w którym 
w latach 2006 - 2010 pełnił funkcję wi-
ceprezesa ds. artystycznych. Brał udział 
w prestiżowych konkursach i wysta-
wach plakatu w kraju i za granicą, m.in. 
Węgry, Słowacja, Meksyk. Za swoje pla-
katy był kilkakrotnie nagradzany. Jego 
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M.Rymar prezentuje kartę z autorskiego kalenda-
rza fot. A. Zakrzewski

prace znajdują się w zbiorach prywat-
nych w kraju i za granicą.
Mirosław Rymar zajmuje się głów-
nie projektowaniem graficznym, m.in. 
książką, ilustracją książkową, projekto-
waniem serwisów internetowych i pre-
zentacji multimedialnych. 
Szczególne miejsce w jego twórczości 
zajmuje plakat autorski, będący sam 
w sobie źródłem twórczej wypowiedzi 
i osobistych spostrzeżeń twórcy. Tworzy 
z reguły plakaty niekomercyjne, głównie 
o tematyce społecznej, politycznej i kul-
turalnej, charakteryzujące się uprosz-
czoną formą graficzną, dynamiczną 
kompozycją i mocnymi kontrastami in-
tensywnie nasyconych barw.
Za swoich mistrzów uważa przede 
wszystkim artystów reprezentujących 
tzw. Polską Szkołę Plakatu: Henryka To-
maszewskiego, Jana Lenicę, Jana Mło-
dożeńca, Waldemara Świerzego, a ze 
średniego pokolenia twórców: Wiesława 
Wałkuskiego, Mirosława Adamczyka, 
Tomasza Bogusławskiego, Lexa Dre-
winskiego. Inspiruje go plakat japoński. 
Wielkim mistrzem jest dla niego zmarły 
niedawno Japończyk - Shigeo Fukuda. 
Zapytany o „dzieło życia” - odpowiada 
krótko i z przekonaniem: „Obym nigdy 

nie stworzył dzieła życia, a przynajmniej 
nie miał takiej świadomości, że je stwo-
rzyłem. Musiałbym porzucić plakat – 
moją miłość. Nie mógłbym tworzyć da-
lej w przekonaniu, że wszystkie kolejne 
prace znalazłyby się w cieniu tej jednej”.

Iwona Jurczyk 
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Konkurs na najciekawsze wydarzenie 
folklorystyczne. Celem jest promo-
cja polskiej kultury i sztuki ludowej. 
W konkursie oceniane będą wydarzenia 
zrealizowane w 2011 w kategoriach: fe-
stiwale, koncerty i imprezy plenerowe, 
pokazy i warsztaty twórcze, konkursy 
i wystawy, projekty badawcze, wydaw-
nictwa książkowe i multimedialne, filmy 
DVD (nie dotyczy wydawnictw audio) 
audycje radiowe i programy telewizyj-

ne, strony i portale internetowe. Warun-
kiem udziału jest przesłanie wypełnio-
nej karty zgłoszeń wraz dokumentacją 
wydarzenia. na płycie CD/DVD, która 
powinna zawierać m.in. fotografie, fol-
dery, plakaty itp. do 16 września 2012 
na adres: Fundacja Ochrony i Rozwoju 
Twórczości Ludowej ul. Grodzka 14, 20-
112 Lublin tel. 81 532 49 74, z dopiskiem 
„Ludowe Oskary” lub na e-mail: oska-
ry@kulturaludowa.pl.

LUDOWE OSKARY



32 CROSCENA

Krośnieńska Biblioteka Publiczna za-
prasza młodzież na warsztaty poetyckie 
„e –Multipoetyrya’. Poprowadzi je Mi-
chał Zabłocki - poeta, scenarzysta, reży-
ser widowisk teatralnych i teledysków, 
autor piosenek m.in. Grzegorza Turnaua, 
absolwent Wydziału Polonistyki UW 
oraz Wydziału Reżyserii PWSFTViT 
w Łodzi. Wydał kilka zbiorów wier-
szy. Jest pomysłodawcą i realizatorem 
serii poetyckich działań medialnych 

WARSZTATY POETYCKIE, Krosno 24 września 2012

pn. „Multipoezja”: „Projekcji wierszy 
na murach domów”, „Wierszy chodni-
kowych” i wielu innych. W 2010 roku 
zrealizował międzynarodowy serwis 
internetowy według własnego pomysłu 
Emultipoetry.eu Karty zgłoszeń należy 
przesłać lub przekazać do 17 września 
2012 na adres: KBP, ul. Wojska Pol-
skiego 4. Kontakt: Monika Machowicz 
13 4321356 w. 25, 662072178 www.kbp.
krosno.pl.

z udziałem zespołów polonijnych, 
Krosno, 25 - 27 października 2012 
Do udziału w konkursie dopuszcza się 
wszystkie formy teatru „żywego planu”. 
Uczestnikami przedstawień są dzieci 
ze szkół podstawowych – możliwy jest 
udział młodzieży gimnazjów z zastrze-
żeniem, aby nie stanowiła większości 
wykonawców spektaklu. Czas trwania 
spektaklu od 20 - 40 minut. Zgłoszenia 
do 5 października 2012 na adres orga-

XXX PUCHAR UŚMIECHU FESTIWAL TEATRÓW DZIECIĘCYCH

nizatora: Regionalne Centrum Kultur 
Pogranicza, 38-400 Krosno, ul. Kolejo-
wa 1. Do czytelnie wypełnionej karty 
zgłoszenia należy dołączyć kasetę VHS 
lub płytę CD/DVD z zarejestrowanym 
przedstawieniem oraz materiały rekla-
mowe. Informacje pod nr tel. 13 43 218 
98 13 e-mail: rckp@rckp.krosno.pl. Re-
gulamin i karta zgłoszenia na stronie 
www.rckp.krosno.pl.

Organizatorem konkursu jest Podkarpa-
cka Regionalna Organizacja Turystycz-
na z siedzibą w Rzeszowie, a celem 
jest promocja walorów turystycznych 
województwa podkarpackiego. Liczy 
się przede wszystkim pomysł, kompo-
zycja i zgodność z tematem. Konkurs 
przeznaczony jest dla wszystkich osób 
fizycznych zajmujących się fotografią 
profesjonalnie bądź amatorsko. Do kon-
kursu można nadsyłać prace związane 
z: przyrodą i krajobrazami Podkarpa-

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
„PODKARPACKA PRZESTRZEŃ W OBIEKTYWIE”

cia, architekturą Podkarpacia oraz tu-
rystyką aktywną w woj. podkarpackim. 
Na konkurs każdy z uczestników może 
przysłać do 5 zdjęć zapisanych na CD na 
adres: 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 
i na adres e-mail: prot@prot.rzeszow.pl. 
do 15 października 2012. Więcej infor-
macji na www.podkarpackie.travel.pl
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