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Na okładce: Stanisław Rybicki, akryl na płótnie,  str. 2.- 1. Renata Pelczar (z lewej) i Beata 
Szajna podczas wernisażu wystawy rysunku i szkła, 2. Wernisaż wystawy rzeźby i malar-
stwa Roksany Kwolek  (z prawej), 3. Się Kochamy spektakl AleTeatru w RCKP, 4.Werni-
saż wystawy Chasydzi Roberta Podkulskiego, 5. Dave Herrero & The Hero Brothers Band 
na IX Galicja Blues Festival, 6. Pianista Andrzej Pikul (z lewej) i Bogusław Jaskółka z ZSM 
w Krośnie podczas XIX Krośnieńskiej Jesieni Muzycznej.
Fot. W. Turek, P. Fiejdasz, K. Kogut
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CROSCENA LAUREATEM HONOROWEJ NAGRODY LITERACKIEJ „ZŁOTE PIÓRO” 2010 PRZYZNANEJ PRZEZ ODDZIAŁ 
ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH W RZESZOWIE ZA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PROMOCJI KULTURY I LITERATURY.

JANUSZ KOPEĆ

Podkarpacie

ściemnia się 
ktoś zapalił lampy naftowe
anioły malują nieboskłon
diabły niosą księżyc w lektyce
robaczki świętojańskie tańczą
nad łąkami snują się mgły
na kopkach siana śpią motyle
tarnina w białej tunice
dzika róża w nieśmiałościach 
sowa wyziera z kapliczki
kawki drzemią na dzwonnicy
cisza nie może zasnąć
zegar liczy sekundy
nocą wszystko w nirwanie
pachnie ziele czarcie
w zasięgu ręki pokusa
spojrzenia jak noktowizory
czarne serca kochanków
dotknij namiętności czerni
czarne serce gorące

rys. J. Topolska-Uliasz
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LITERACKI NOBEL

LAUREATEM TEGOROCZNEJ NAGRODY 
NOBLA W DZIEDZINIE LITERATURY ZO-
STAŁ CHIŃSKI PISARZ MO YAN. WYRÓŻ-
NIONO GO ZA TO, ŻE ŁĄCZY „Z HALUCY-
NACYJNYM REALIZMEM” LUDOWE PO-
WIEŚCI, HISTORIĘ I WSPÓŁCZESNOŚĆ.
MO YAN TO PSEUDONIM LITERACKI AU-
TORA, KTÓRY PO CHIŃSKU OZNACZA 
„NIE MÓW”. JEGO PRAWDZIWE NAZWI-
SKO TO GUAN MOYE. URODZIŁ SIĘ W 1955 
ROKU W PROWINCJI SZANTUNG, W RO-
DZINIE ROLNIKÓW. W CZASIE REWOLU-
CJI KULTURALNEJ W CHINACH RZUCIŁ 
SZKOŁĘ I PRACOWAŁ W TŁOCZNI OLEJU. 
W WIEKU DWUDZIESTU LAT WSTĄPIŁ 
DO ARMII LUDOWO-WYZWOLEŃCZEJ. 
PISAĆ ZACZĄŁ W 1981 ROKU, PEŁNIĄC 
JESZCZE SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ. TRZY 
LATA PÓŹNIEJ ZOSTAŁ WYKŁADOWCĄ 
NA WYDZIALE SZTUKI I LITERATURY 
W SZKOLE WOJSKOWEJ. UZYSKAŁ DOK-
TORAT ZA PRACĘ O TWÓRCZOŚCI LU 
XUNA. JEST AUTOREM WIELU POWIEŚCI 
I OPOWIADAŃ W JĘZYKU CHIŃSKIM. 
W 1996 ROKU WYDAŁ POWIEŚĆ MÓWIĄ-
CĄ O OSTATNICH 50 LATACH HISTORII 
CHIN Z PERSPEKTYWY KOBIET. KSIĄŻ-
KA ZOSTAŁA ZAKAZANA W CHINACH. 
KILKA JEGO POWIEŚCI DOCZEKAŁO SIĘ 
ADAPTACJI FILMOWEJ. NA ZACHODZIE 
PISARZ JEST ZNANY GŁÓWNIE DZIĘKI 
EKRANIZACJI JEGO POWIEŚCI „KLAN 
CZERWONEGO SORGA”. JEGO TWÓR-
CZOŚĆ JEST PORÓWNYWANA Z PROZĄ 
FRANZA KAFKI. KSIĄŻKI MU YANA ZO-
STAŁY PRZETŁUMACZONE NA WIELE JĘ-
ZYKÓW, M.IN. ANGIELSKI, FRANCUSKI, 
NIEMIECKI I HISZPAŃSKI. W POLSCE 
UKAZAŁY POWIEŚCI „OBFITE PIERSI, 
PEŁNE BIODRA”, „KRAINA WÓDKI”. 

źródło interia.pl

W numerze:

3.  Witryna RCKP
 Wystawy
 Konkurs poetycki 
 o „Lampę I. Łukasiewicza”
 Galicja Blues Festival
 Paweł Fiejdasz
 Czas pamięci pokruszonej
 XXX Puchar Uśmiechu
  Henryk Wichniewicz
 XXXIV KST 
  M. Baranowska-Mika
11.  Polecamy

11. Rozmaitości
 Na rodzinnej ziemi
  Andrzej Kosiek
19. Przeczytane

20.  Poezja

22. Kolekcjonerstwo
 Zastępcze banknoty 
 terezińskiego getta
  Antoni Kubit

25. Podium 

26. BWA
 Wacław Wantuch – Akty
 Józef Gazda – malarstwo
  Marek Burdzy
27. CDS
 Nowość na rynku
  Dawid Iwaniec
28. Piwnica PodCieniami
 Ocalone dziedzictwo
  Piotr Łopatkiewicz
30. KBP
 Jesień literacka 
 Beata Szarek
 Wystawa fotografii 
 Anety Leśniak
 Joanna Łach
32. Konkursy
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1 – 31 października
 Powietrze, ogień, woda, ziemia - Beata Szajna – szkło

projektantka Krośnieńskich Huta Szkła. 
Szklane prace artystki prezentowane 
były na wielu ekspozycjach targowych 
m.in. na międzynarodowych targach we 
Frankfurcie, Birmingham i Moskwie 
oraz na wystawach m.in. w Muzeum 
Okręgowym, CDS i RCKP w Kroś-
nie, Muzeum Sztuki Użytkowej we 
Frankfurcie, Muzeum Triennale w Me-
diolanie, Instytucie Kultury Polskiej 
w Wiedniu, a także w Niemczech, Fran-
cji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjedno-
czonych. 
Powietrze, ogień, woda, ziemia - to swo-
ista podróż w świat pełen drgającego 
powietrza, palącego ognia, szumiącej 
wody i tętniącej życiem ziemi. To tu 
rozgrywa się spektakl, w którym głów-
ną rolę odgrywa natura, jej piękno, siła 
i energia, to tu spotykają się cztery ży-
wioły, współistnieją, rywalizują, kon-
kurują, a nawet walczą ze sobą.

1 – 31 października
Zwierciadło - Renata Pelczar – rysunek
Renata Pelczar - absolwentka Wydzia-
łu Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
W dorobku ma obrazy olejne, akware-
le, pastele oraz wykonane kredką. Naj-
chętniej inspiracje czerpie bezpośred-
nio z natury, która ją urzeka. Swoje 
malarstwo prezentowała m.in. w filii nr 
4 KBP, w RCKP w Krośnie oraz  pod-
czas Festiwalu Win Węgierskich. Pra-
cuje w redakcji miesięcznika „Prządki”, 

Beata Szajna - absolwentka Wydziału 
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
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Roksana Kwolek ur. 1990 r. w Krośnie. 
W latach 2006 - 2010 uczęszczała do Li-
ceum Plastycznego im. Tadeusza Brzo-
zowskiego w Krośnie. W 2010 rozpo-
częła studia na Wydziale Sztuki w Rze-
szowie o kierunku edukacja artystyczna 
w zakresie sztuk plastycznych ze spe-
cjalnością kształtowanie przestrzeni 
i form rzeźbiarskich. Aktualnie jest stu-
dentką trzeciego roku. W czerwcu 2012 
brała udział w plenerze rzeźbiarskim 
w miejscowości Ożarów w świętokrzy-
skim. Fascynuje ją malarstwo, rysunek 
i rzeźba, lecz największą pasją jest pro-
jektowanie architektoniczne i design.

1 – 31 października
Roksana Kwolek – malarstwo i rzeźba

wydawanego przez gminę Korczyna, 
wykonuje ilustracje, pisze teksty. Za 
swoją działalność społeczną i kultural-
ną uhonorowana medalem „Zasłużony 
działacz kultury”. 
Zwierciadło - to cykl rysunków na bia-
łym kartonie wykonanych w technice 
ołówkowej. Artystka podejmuje temat 

Na tegoroczną XIII edycję konkur-
su organizowanego przez Regionalne 
Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie 
napłynęło 525 utworów 175 autorów 
z Polski oraz środowisk polonijnych 
z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i USA. 
Jury w składzie: Marek Wawrzkiewicz 
– przewodniczący, poeta, dziennikarz, 
tłumacz, prezes ZG Związku Literatów 
Polskich, Jan Tulik - poeta, eseista, kry-
tyk literacki, Wacław Turek - organiza-
tor konkursu, poeta przyznało za zesta-
wy wierszy: 

Konkurs Poetycki o „Lampę Ignacego Łukasiewicza” 2012

I nagrodę Czesławowi Markiewiczowi 
z Zielonej Góry, II nagrodę Agnieszce 
Marek z Bielska - Białej, III nagrodę 
Krystynie Szarzyńskiej z Gniezna 
oraz równorzędne wyróżnienia: Alicji 
Małek z Krakowa, Pawłowi Podlipnia-
kowi z Radomia i Dariuszowi Staner-
towi z Ustrobnej. Wręczenie nagród od-
będzie się 26 października br. podczas 
Jesiennej Biesiady Poetyckiej.

wt

Kobieta kamień

iluzji materii tafli lustra wody. Inspi-
ruje ją problem ruchliwej płaszczyzny 
wody, jej wycinka, w którym przegląda 
się rzeczywistość. Powierzchnia lustra 
wody nie tylko odbija obrazy świata, ale 
także wchłania je, zatrzymuje, ukazuje 
na nowo.
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Robert Podkulski urodził się w 1969 
roku w Jaśle, gdzie mieszka. Fotografia 
towarzyszy mu od dziecka. Zawodowo 
zajmuje się fotografią reklamową oraz 
marketingiem. Ma własne studio fo-
tograficzne. Redaktor naczelny maga-
zynu Galeria. Fascynuje go fotografia 
reportażu, czego efektem jest wystawa 
„Chasydzi”. Ekspozycja obejmuje 30 
czarno-białych fotografii wykonanych 
w latach 2010 i 2011, przedstawiających 
pielgrzymkę Chasydów do grobu cady-
ka Elimelecha Weisbluma w Leżajsku. 
Kult tego miejsca sprawia, że grób Eli-
melecha jest obowiązkowym miejscem 
pielgrzymki każdego Chasyda. Przy-
bywają do Leżajska niemalże z całego 
świata. Otwarcie wystawy zainauguro-
wało dni wspomnień o społeczności ży-
dowskiej w Krośnie które nosiły nazwę 
„Czas pamięci pokruszonej”.

opr. ab

1 – 31 października
Chasydzi – wystawa fotografii Roberta Podkulskiego

fot. R. Podkulski

Krośnieński festiwal bluesowy zalicza-
ny jest do grona prestiżowych wydarzeń 
tego typu w Polsce. Nic zatem dziwne-

go, że do Krosna przybywają zarówno 
uznane w świecie gwiazdy, jak i młode 
zespoły muzyczne, które biorą udział 
w części konkursowej. Tak też było 
podczas IX edycji Galicja Blues Festi-
val, kiedy to przez pięć dni (12-16 IX) 
miasto tętniło bluesem. 
Już pierwszy wieczór zwiastował do-
skonałą atmosferę, choć był to wieczór 
grozy z filmem Roberta Wienego „Ga-
binet doktora Caligari”. Na żywo muzy-
kę przez siebie skomponowaną, wyko-
nał muzyk, aranżer, kompozytor i taper 
Andrzej Serafin.
Kolejne dwa wieczory przeznaczone 
były na przesłuchania konkursowe, pod-
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sumowywane koncertami gwiazd wie-
czoru. Wzięło w nich udział 11 zespo-
łów, które walczyły nie tylko o Grand 
Prix, ale także o inne nagrody przewi-
dziane w konkursie. Najlepszy okazał 
się multiinstrumentalista i wokalista Fa-
brizio „Karmojo” Canale z gorącej Ita-
lii. Jurorów oraz publiczność zauroczył 
przepięknym głosem i umiejętnością 
gry na trzech instrumentach w jednym 
miejscu i czasie. Ciekawostką z jego 
występu jest użycie starej walizki jako 
instrumentu perkusyjnego. Drugą na-
grodę zdobyła krośnieńska formacja 
The Friends. Ich radość wspólnego mu-
zykowania oraz umiejętność „bycia” na 
scenie sprawiły, że porwali publiczność 
do zabawy, a ta przyznała im swoją na-
grodę. 
Gwiazdy w tegorocznej edycji blueso-
wego maratonu dopisały, podobnie jak 
publiczność, która z wielkim zadowole-
niem słuchała koncertu Cheap Tobacco 
czy pełnego energii występu zespołu 
Nie Strzelać Do Pianisty i formacji Los 
Agentos z jej liderem, równocześnie dy-
rektorem artystycznym festiwalu – Ro-
bertem Lenertem.
Podczas koncertu finałowego, miłośnicy 
bluesa mogli posłuchać standardów mu-
zyki bluesowej w wykonaniu Pro Musi-
ca Grand Standard Orchestra, ale także 
przekonać się, że decyzja jury w kwestii 
nagród dla Fabrizio „Karmojo” Cana-
le oraz The Friends była słuszna. Tuż 
po nagrodzonych, na scenę wyszedł 
Jack Moore - syn słynnego Garry’ego 
Moore’a. Jednak klamrą spinającą w ca-
łość bluesowe święto w Krośnie był 
koncert Dave’a Herrero & The Hero 
Brothers Band z USA. Mistrzowskie 
wykonania i nieprawdopodobna chary-

zma muzyków przekonać mogły każde-
go, że blues ma wiele twarzy i odcieni. 
Na zakończenie, w niedzielę odbył się 
koncert znanego na świecie ambasado-
ra Boogie – Woogie, Szwajcara Silvana 
Zingga. 
Muzycy, jurorzy i dziennikarze zgodnie 
podkreślali bardzo wysoki poziom oraz 
doskonałe przygotowanie organizacyjne 
festiwalu. A oto kilka opinii: 
„To, co się stało wczoraj wieczorem moż-
na porównywać z erupcją wulkanu albo 
tsunami. Obie kapele (Cheap Tobacco 
i Nie Strzelać Do Pianisty) - a właściwie 
jedna super kapela - swoim występem 
bezlitośnie wbiły publikę w fotele! Ja 
osłupiałem, odleciałem i dotąd trudno 
mi się pozbierać...” Władysław Pękała 
(Okolice Bluesa).
„Z minionych dni festiwalu najbardziej 
podobał mi się, króciutki niestety, kon-
cert duetu Damian Luber i Dawid Wy-
dra. Mało, ale ładnie i treściwie. Było 
jedno miejsce, którego nie zrozumia-
łam, oprócz tego - jestem zachwycona. 
Swoją drogą prócz Damiana Lubera 
czekałam na Los Agentos i nie zawied-
li mnie. Bardzo lubię takie odjazdy. Do 
tego był to jak co roku najbardziej am-
bitny występ.” Nina Sawicka (Blues.pl).
„Na razie chciałbym napisać tylko, że 
kto nie widział Dave’a Herrero na żywo, 
jeżeli będzie miał taką okazję, niech 
nie odpuszcza. Fantastyczna muzyka. 
Towarzystwo w Krośnie, po prostu za-
niemówiło i ja też. Mowa tu oczywiście 
o całej kapeli!!!” Andrzej Jerzyk (Radio 
Centrum)

Paweł Fiejdasz
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Taką nazwę nosiły dni wspomnień zor-
ganizowane z okazji 70. rocznicy likwi-
dacji społeczności żydowskiej w Krośnie 
oraz zakończenia prac renowacyjnych 
na cmentarzu żydowskim. Dwudniowe 
obchody (10 i 11 października br.) roz-
poczęły się w Regionalnym Centrum 
Kultur Pogranicza wernisażem trzech 
wystaw fotograficznych - „Chasydzi” 
Roberta Podkulskiego, „Ocalić od zapo-
mnienia. Żydzi krośnieńscy i cmentarz 
żydowski w Krośnie”, przygotowanej 
przez Stowarzyszenie „Olszówka” oraz 
„By pamięć trwała” autorstwa Tomasza 
Okoniewskiego.
Otwarcia dokonali przedstawiciele orga-
nizatorów - Grzegorz Bożek ze Stowa-
rzyszenia „Olszówka”, Piotr Zych - na-
uczyciel historii w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 5 oraz Robert Podkul-
ski i Tomasz Okoniewski. Po wernisażu 
młodzież Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 5 w Krośnie wystawiła spek-
takl „Przeminęli cieniem”.

Za pośrednictwem Internetu zebrani 
mogli wysłuchać wspomnień Alexan-
dra White’a, który urodził się w Krośnie 
w 1923 roku i mieszkał tu przez 21 lat. 
Przed wojną jego rodzice mieli skład 
szkła i szlifiernię. W czasie wojny Whi-
te pracował na krośnieńskim lotnisku, 
w 1944 roku trafił do fabryki Oskara 
Schindlera w Sudetach i tam doczekał 
się uwolnienia. Cała jego rodzina została 
wymordowana przez nazistów podczas 
okupacji. Alexander White mieszka 
w Stanach Zjednoczonych i jest prawdo-
podobni najstarszym żyjącym krośnień-
skim Żydem.
Oficjalne uroczystości odbyły się drugie-
go dnia. Na kirkucie odprawiona została 
modlitwa ekumeniczna z udziałem rabi-
na Michaela Schudricha i krośnieńskich 
księży. Obecni byli - Konsul Generalny 
USA Ellen Germain oraz przedstawicie-
le władz Krosna i mieszkańców miasta. 
Po południu w RCKP odbyły się war-
sztaty, podczas których młodzież zapo-

CZAS PAMIĘCI POKRUSZONEJ

Od lewej: rabin Michael Schudrich, Grzegorz Bożek, Piotr Zych fot. W. Turek
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Rodzina Mosesa Breitowicza: od lewej Jacob, Etta, Gutel, Moses, Lena, Dawid, Abraham, Aaron i Isaak. 
W Bełżcu w latach 1942-44 zginęli Gutel, Lena, Aaron i Isaak. Fotografia z lat dwudziestych XX wieku. 
fot. archiwum rodziny Herberta Breitowicza.

znawała się z kaligrafią żydowską i róż-
nicami między jidysz i językiem hebraj-
skim, a także poznawała tajniki tańca 
żydowskiego. O tym, że Żydzi ginęli nie 
tylko w Auschwitz mówił Leszek Go-
rycki, a Krzysztof Bielawski opowiadał 
o cmentarzach żydowskich w Polsce. 
Stowarzyszenie „Olszówka” rozpoczęło 
i koordynowało odnawianie cmentarza 
żydowskiego w Krośnie w 2002 roku. 
Prace zakończyły się latem tego roku . 
Odsłonięto wszystkie macewy i groby, 
a jest ich ponad 250. W pracach wzięło 
udział 65 osób, które społecznie prze-
pracowały ponad 1000 godzin. W cią-
gu 10 lat przeprowadzono również na 

cmentarzu 70 zajęć edukacyjnych adre-
sowanych do dzieci, młodzieży i do-
rosłych, wydano foldery i pocztówki, 
zorganizowano wystawę „Ocalić od 
zapomnienia” oraz popularyzowano 
wśród krośnian temat historii cmen-
tarza żydowskiego i historii Żydów. 
„Czas pamięci pokruszonej” to pierwsza 
próba pozbierania okruchów pamięci 
po społeczności żydowskiej, która była 
częścią wielokulturowego, tętniącego 
życiem miasta Krosna”– powiedział 
Piotr Zych podczas inauguracji uroczy-
stości.

opr. ab
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Festiwal Teatrów Dziecięcych „narodził 
się” w 1979 roku jako Międzywojewódz-
ki Turniej Teatrów Dziecięcych im. Ma-
rii Konopnickiej „O uśmiech dziecka”. 
Odbywał się przez kilka lat w „Zielo-
nym Domku” w Rymanowie Zdroju. 
Festiwal dojrzewał, zmieniał miejsca 
i nazwy nim przyjął aktualną „Puchar 
Uśmiechu”. Natomiast od początku jest 
wierny swojej idei: odwołuje się do dzie-
ci – twórcami i jednocześnie adresatami 
są dzieci-miłośnicy sztuki scenicznej 
pod umiejętną opieką dorosłych instruk-
torów animatorów teatru. 

„Nowiny” z 7.06.1979 r. 
…. „Niedawno w Rymanowie Zdroju od-
był się festiwal dziecięcy, jedna z głów-
nych imprez organizowanych w woje-
wództwie krośnieńskim z okazji Między-
narodowego Roku Dziecka. 
O teatrach, a właściwie o I Międzywoje-
wódzkim Turnieju Teatrów Dziecięcych 
im. M. Konopnickiej zorganizowanym 
pod hasłem „O uśmiech dziecka” kilka 
refleksji. W pierwszym turnieju uczestni-
czyło osiem zespołów z krośnieńskiego, 
tarnobrzeskiego, przemyskiego i rze-
szowskiego. Inicjatorzy rymanowskiego 
turnieju czyli Wojewódzki Dom Kultury 
w Krośnie wybrali naprawdę znakomi-
cie. Bo gdzie lepiej można spełnić idee 
zawarte w twórczości patronki turnie-
ju, jeżeli nie w dziecięcym uzdrowisku. 
Dzięki turniejowi nie tylko organizato-

rzy, ale również dzieci dzieciom spra-
wiły ogromną frajdę, dostarczając wiele 
pięknych przeżyć i wrażeń. 

Wkrótce maleńka, nie przystosowana do 
prezentacji teatralnych scena w Ryma-
nowie stała się za ciasna dla coraz licz-
niejszych, z rozbudowaną scenografią, 
grup teatralnych. Koniecznością stało się 
przeniesienie imprezy na deski scenicz-
ne WDK w Krośnie. Z edycji na edycję 
turniej obejmował nowe zespoły z dal-
szych województw, aby przybrać postać 
festiwalu o zasięgu krajowym ukierun-
kowanego na grupę – teatrów dziecię-
cych żywego planu. Dzisiaj, w dojrzałej 
już postaci najbardziej ceni i promuje 
przedstawienia autorskie z wyobraźnią, 
dużym wkładem twórczości własnej 
dzieci i reżysera przedstawienia, dalekie 
od dosłowności i sztampy. Stawiamy na 
przedstawienia z twórczą aktywnością 
dzieci, a nie kopie teatrów profesjonal-
nych i gotowego repertuaru w klasycz-
nej formule.
W 1995 roku festiwal pozyskał współ-
organizatora – Rzeszowski Oddział 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, co 
przyniosło imprezy o grupy polonijne. 
W XVII turnieju po raz pierwszy gosz-
czą w Krośnie teatry młodych Polaków 
z Czech i Ukrainy.
Dwa lata później impreza przyjmu-
je nazwę aktualną do dzisiaj -„Puchar 
Uśmiechu” Festiwal Teatrów Dziecię-
cych z udziałem zespołów polonijnych, 
co wiąże się ze zmianą formuły progra-
mowej. Od tej pory festiwal w Krośnie to 
przyjazne miejsce spotkań dziecięcych 
teatrów, integracji dzieci z kraju i zagra-
nicy, konfrontacja dokonań artystycz-
nych, wymiana doświadczeń scenicz-
nych, dyskusja i praktyka warsztatowa. 
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XXXIV KROŚNIEŃSKIE SPOTKANIA TEATRALNE
4 – 20 LISTOPADA 2012.

Wszystkie zakwalifikowane i zaproszo-
ne do konkursu teatry otrzymują ory-
ginalne statuetki „Puchar Uśmiechu”, 
natomiast laureaci „Złoty, Srebrny i Brą-
zowy „Puchar Uśmiechu”.
Bajkowo brzmią nazwy nagród indywi-
dualnych dla instruktorów grup: „Berło 
Króla Błystka”– za reżyserię, „Skrzyp-
ce Sarabandy” – za muzykę, „Tęczowa 
paleta” – za choreografię czy „Żółta Ci-
żemka”- za choreografię.
W ciągu 29-letniej historii „Pucharu 
Uśmiechu” zaprezentowano w festiwalu 
blisko 350 sztuk przygotowanych przez 
390 dziecięcych grup teatralnych, a mło-
dych widzów śledzących, często z wy-
piekami na twarzy, losy scenicznych 
bohaterów można liczyć w dziesiątki ty-
sięcy – trudno dokładnie określić - gdyż 
nie zawsze dokonywano takich obliczeń. 
Jedno jest pewne, w każdej edycji fe-
stiwalu trwającej 3 dni uczestniczyło 
zazwyczaj od 150 do 250 młodych arty-
stów, a na widowni codziennie zasiadało 
po kilkuset najmłodszych widzów. Co-
rocznie, oprócz grup krajowych w „Pu-
charze Uśmiechu” uczestniczą dziecięce 

teatry polonijne z Ukrainy, Czech, Li-
twy, Węgier, a był także teatr z Niemiec.
Większość z nich wystawia spektakle 
autorskie wg własnych pomysłów i teks-
tów albo scenariuszy opartych na niesce-
nicznych tekstach różnych autorów, np. 
wiersze bądź własna adaptacja literatury 
dziecięcej. Właśnie o takie przedstawie-
nia chodzi w „Pucharze Uśmiechu”.
Trzeba dodać, że konkurs przedstawień 
to tylko część festiwalu, ważne są też im-
prezy towarzyszące jak: „Uśmiechowa 
Dyskoteka” z atrakcjami i konkursami, 
„Uśmiechowe Ognisko Integracyjne”. Są 
też spacery po zabytkach Krosna i wy-
cieczki do Dworku Marii Konopnickiej 
w Żarnowcu, Zamku Kamieniec w Od-
rzykoniu czy Skansenu Kopalnictwa 
Naftowego w Bóbrce. Dorośli zdobywa-
ją w tym czasie nową wiedzę i doświad-
czenia w zakresie sztuki scenicznej na 
warsztatach teatralnych prowadzonych 
przez specjalistów. 
W tym roku Regionalne Centrum Kul-
tur Pogranicza organizuje jubileuszową 
XXX edycję Festiwalu Teatrów Dziecię-
cych w dniach 25 – 27 października.

Henryk Wichniewicz

Tradycja zobowiązuje. Nas szczególnie, 
bowiem historię Krośnieńskich Spotkań 
Teatralnych wyznaczają znakomite na-
zwiska twórców teatru, świetne spek-
takle i tysiące widzów, którzy je odwie-
dzają. Tegoroczne, trzydzieste czwarte 
już KST to znowu festiwal wielkich kre-
acji, znanych aktorów, wysmakowanych 
scenografii i… rock’n’rolla. 
Rozpoczniemy spektaklem rodzinnym 
Aksamitny Królik w mistrzowskiej rea-

lizacji krakowskiego Teatru Groteska. 
Potem, dla najmłodszych, Pinokio z rze-
szowskiej Maski. Dla młodzieży – praw-
dziwie rock’n’rollowy spektakl o buncie 
i poszukiwaniu drogi, nazwany „baśnią 
przeciwko agresji” – Błysk rekina w rea-
lizacji Teatru Ludowego. 
Następnie zaprosimy Państwa na spotka-
nie z niezwykle popularnymi aktorami 
Teatru Capitol w dwóch brawurowych 
komediach Drugi rozdział i Carmen.
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Będziemy mogli ponownie oklaski-
wać na krośnieńskiej scenie Krystynę 
Jandę. Tym razem w Shirley Valentine, 
która od 22 lat niezmiennie gromadzi 
nadkomplety publiczności. Natomiast 
po raz pierwszy udało nam się zaprosić 
Krzysztofa Globisza, który, w specjal-
nie dla niego napisanej sztuce Jekyll/
Hyde, wciela się we wszystkie odcienie 
dobra naznaczonego złem i zła sublimu-
jącego dobro.
Szczególnie jednak przyjdzie nam po-
witać, również po raz pierwszy w Kroś-
nie, Mistrza Sceny, legendarnego aktora 
i reżysera – Ignacego Gogolewskiego. 
Będziemy mogli zobaczyć koronkową 
intrygę francuskiego dramatu w iście 
koronkowym wykonaniu artysty ze 
wspaniałej polskiej szkoły aktorstwa, 
gdzie wybrzmiewa każda głoska, każdy 
gest i grymas mają znaczenie, a pauzy 
nie są przypadkowe.
Jego kardynał Mazanin jest zmęczony 
życiem i w pełni świadomy swego kre-

su. Przygotowuje do rządów Króla Słoń-
ce, misternie tka ostatnie intrygi, aby 
wielkość Francji i wizja rządów trwały, 
kiedy już jego zabraknie. Ciągle nie-
złomnie dba o interesy własnej rodziny 
i lawiruje pomiędzy tym, co jest faktem 
a tym, co faktem być powinno. 
Do takiej roli, takiego rysunku owianej 
legendą postaci historycznej potrzeba 
warsztatu i lekkości wytrawnego dyplo-
maty, po trosze błazna, po trosze męd-
rca. To nie jest zadanie aktorskie dla 
debiutanta. To jest zadanie dla Mistrza. 
Ignacy Gogolewski jest w tej roli nie-
zastąpiony. Wydaje się, że tekst został 
napisany specjalnie dla niego i z myślą 
o nim. Ta rolą aktor uczcił w ubiegłym 
roku swoje 80 urodziny, a nam będzie 
dane powitać i oklaskiwać ten popis 
kunsztu i wrażliwości scenicznej.

Małgorzata Baranowska-Mika

N
a zdj. Ignacy G

ogolew
ski, fot. archiw

um
 Teatru Scena Prezentacje
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Y 26 października, godz.17.00
Jesienna Biesiada Poetycka
Ogłoszenie wyników XIII Konkursu 
Poetyckiego o „Lampę I. Łukasiewicza” 
oraz promocja Almanachu poetyckiego 
„Jeszcze tyle białych kartek” i najnow-
szych tomików wierszy członków Klu-
bu Literackiego RCKP

28 października, godz.17.00
Koncert uczniów wydziału wokalnego 
Społecznej Szkoły Muzycznej w Kroś-
nie z klas Krzysztofa Zajdla i Moniki 
Fabisz
Piwnica PodCieniami

28 października,godz.18.00
Zaduszki Muzyczne „Piosenka jest do-
bra na wszystko”

Piosenki z Kabaretu Starszych Panów 
zaśpiewają wokalistki Studia Piosenki 
Swing z towarzyszeniem zespołu in-
strumentalnego

30 października, godz.18.00
Na spektakl taneczny „O Kobietach. Dla 
Kobiet” zaprasza Stowarzyszenie Tańca 
„Fragolin”.
W trakcie prowadzona będzie zbiórka 
pieniędzy na budowę Wieloetnicznej 
Wioski Dziecięcej w Brzozowie.

11 listopada, godz.18.00
„Tu jest moja ojczyzna”
Wieczór pieśni i melodii patriotycznych 
z okazji 94. Rocznicy Odzyskania Nie-
podległości

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Krośnieńskiej ma za sobą 38. doroczne 
spotkanie swoich członków „Na rodzin-
nej ziemi”. Tym razem odbyło się ono 
w Krośnie (22 IX 2012), głównie w od-
restaurowanych lub nowo wzniesionych 
obiektach Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej, która od 7 sierpnia br. ma 
swego patrona. Jest nim prof. dr Sta-
nisław Pigoń (1885-1968), nasz rodak 
z Komborni, wybitny historyk literatury 
polskiej, edytor i pedagog.
Inauguracja miała miejsce w dzielnicy 
Suchodół na terenie oddanego rok temu 
Kampusu Politechnicznego PWSZ. Jego 
aktualny kształt (projekt, rozbudowa, 
przebudowa i wyposażenie przy współ-
finansowaniu ze środków Unii Europej-
skiej) był sporym zaskoczeniem nawet 
dla mieszkańców miasta. W pamięci 
tkwiły bowiem ciągle d. Szkoła Rolnicza 
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(od 1898) czy późniejszy ZSR (od 1977), 
które funkcjonowały tam przez długie 
dziesięciolecia po ostatniej wojnie (do 
1996). 
Kanclerz, gospodarz obiektów, które 
dobrze oceniana w rankingach uczelnia 
uratowała od zupełnej zagłady i destruk-
cji (realizacja prac w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschod-
niej 2007-2013), powitał gości w nowo 
wzniesionej auli szkoły. Także Wanda 
Belcik, prezes ZG Stowarzyszenia, dzię-
kując za gościnne przyjęcie, powitała 
władze Krosna, przedstawicieli władz 
PWSZ oraz dwóch reprezentantów kra-
kowskiego środowiska naukowego, 
a także przedstawicieli oddziałów kor-
poracji w Krakowie – z prezesem Stani-
sławem Szafranem i członkami Zarządu, 
Warszawie – z wiceprezesem Czesła-
wem Urbanikiem, Wrocławiu – z wice-

NA RODZINNEJ ZIEMI



CROSCENA 13

Prof. Franciszek Leśniak napisał w księdze 
„Z nieustającą przyjaźnią dla Krosna, wiernością 
od 30-tu lat”, fot. T. Łopatkiewicz

prezesem Tadeuszem Kochankiem oraz 
Lublinie – z prezesem Leonem Ginal-
skim. 
W części wstępnej Prezydent Krosna 
Piotr Przytocki przypomniał, że gmina 
nagradza od niedawna osoby w szcze-
gólny sposób zasługujące na uhono-
rowanie. – Chcieliśmy w ten sposób 
z wdzięcznością podkreślić, że są osoby 
„na uchodźstwie”, które identyfikują się 
z Krosnem. Po odczytaniu not biogra-
ficznych oraz zarządzeń, wręczył medal 
„Za zasługi dla Krosna” prof. zw. dr. 
hab. Franciszkowi Leśniakowi z Uni-
wersytetu Pedagogicznego im. KEN za 
pasję, wytrwałość i osiągnięcia w bada-
niach prowadzonych od lat nad nowo-
żytną historią miasta oraz prof. zw. dr. 
hab. inż. Arturowi Bębnowi z AGH im. 
St. Staszica za znaczny wkład w rozwój 
szkolnictwa wyższego w Krośnie. Obaj 
uczeni wpisali się do księgi pamiątko-
wej. 
Prof. A. Bęben, dziękując jak zawsze 
językiem barwnym, wyznał ze szczyptą 

nostalgii: – Urodziłem się w Turaszówce 
na kopalni ropy naftowej i każdy przy-
jazd na ziemię krośnieńską budzi we 
mnie sentyment. Tu uczyłem się w gim-
nazjum, tu się ożeniłem, a po latach 
przynależność do Stowarzyszenia Mi-
łośników Ziemi Krośnieńskiej pełniej 
otworzyła mi oczy na piękno regionu. 
Cieszę się, że dzięki temu spotkałem tylu 
mądrych i wartościowych ludzi. Życzył 
też władzom miasta, aby Krosno, które 
zmienia swe oblicze, nadal rozkwitało 
i rozwijało się. 
Następnie dr Z. Barabasz zaprezentował 
dokonania szkoły w środowisku. Za-
znaczył, że mogła ona powstać (1999) 
za sprawą przychylności władz uczelni 
krakowskich, rzeszowskich oraz starań 
m. in. b. senatora Stanisława Zająca. 
Kreśląc aktualną ofertę, z którą uczelnia 
wychodzi do młodzieży, scharakteryzo-
wał nowe kierunki studiów przewidywa-
ne w planie rozwojowym. Omówił także 
jej aktualną bazę dydaktyczną w róż-
nych punktach miasta i wskazał działa-
nia, które podejmuje na rzecz studentów 
i mieszkańców miasta.
W planie spotkania przewidziano tak-
że dwa ciekawe komunikaty, których 
treść przywołała Tradycje szkolnictwa 
na poziomie wyższym w Krośnie przed 
rokiem 1999. Adam Krzanowski zwró-
cił uwagę, że Krosno – wedle określenia 
z przewodnika Józefa Krukierka (1936) 
– było „miastem szkół”, zaś w okresie 
ostatniego półwiecza (od 1961) funk-
cjonowało w nim w różnej postaci 14 
wyższych uczelni (m. in. punkty konsul-
tacyjne, wydziały, studia zaoczne, studia 
podyplomowe, kolegia nauczycielskie 
obsługiwane przez wykładowców róż-
nych specjalności). Z kolei Artur Bęben, 
który w l. 60. XX w. był pracownikiem 
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organizującym Punkt Konsultacyjny 
Wydziału Górniczego AGH w Krośnie, 
odbył „podróż sentymentalną” w prze-
szłość. 
Miłośnicy Krosna, po przybyciu do cen-
trum miasta, zapoznali się z dwoma no-
wymi instytucjami. Były to, pomijając 
bardzo świeżą atrakcję w postaci rucho-
mych schodów, przestronna i okazała Bi-
blioteka Główna PWSZ (otwarta w 2010) 
z Wypożyczalnią i Czytelnią Główną. 
Warto dodać, że ta ostatnia, udostęp-
niając gratisowo czytelnikom ponad sto 
tytułów dzienników i czasopism (także 
w trzech językach obcych), dysponu-
je również setką miejsc z dostępem do 
komputerów i Internetu. Cennym uzu-
pełnieniem lokalowym jest aneks wysta-
wowy oraz sala szkoleniowo-konferen-
cyjna. Biblioteka swą nowoczesnością 
wzbudziła podziw, uznanie i zaintereso-
wanie, poparte sporą ilością pytań.
Ostatnim punktem programu było są-
siadujące z biblioteką Centrum Dzie-
dzictwa Szkła. Ten najnowszy projekt, 
otwarty dla widzów 19 czerwca br. i re-
klamowany pod hasłem Krosno - Miasto 
Szkła, stanowi ewidentną atrakcję dla 
zwiedzających. Jest pierwszym i jedy-
nym w kraju interaktywnym centrum 
turystyczno-kulturalnym, określanym 
jako produkt unikatowy i ponadregio-
nalny. Trudno więc było oprzeć się presji 
miejsca i atrakcyjnych form pokazu, któ-
rymi CDS stara się zafascynować widza. 
W związku z tym wszyscy mieli niema-
łą „ucztę” w postaci doznań ludycznych 
i wrażeń estetycznych.
W budynku głównym CDS – po obej-
rzeniu wystawy okresowej Sport w szkle 
- szkło w sporcie oraz filmu o historii 
szkła w ogóle, a produkcji szkła w Kroś-
nie w szczególności – przyszła kolej na 

spektakularny pokaz procesu produkcji 
przedmiotów ze szkła. 
W niewielkiej odległości od buchających 
gorącem pieców hutniczych wykonawcy 
tej pracy, dwaj młodzi i świetnie wy-
szkoleni fachowcy, „na żywo”, z płyn-
nej masy szklanej tworzyli dekoracyjne 
róże. Pod ich kontrolą kilka osób podję-
ło próbę wydmuchania form szklanych, 
chociaż wynik trudu nie mógł zado-
wolić. Program zwiedzania obejmował 
także inne stanowiska pracy w części 
warsztatowej, gdzie pokazano obróbkę 
i zdobienie szkła.
Z kolei w tzw. piwnicach przedproż-
nych, tej części CDS, która znajduje się 
w zachodniej pierzei Rynku, była okazja 
przyjrzeć się ekspozycji najcenniejszych 
dzieł szklanej sztuki. Ich autorami jest 
kilkunastu najsłynniejszych artystów 
działających lub związanych z Krosnem. 
Pozytywny odbiór wszystkich prezenta-
cji, pokazujących w zupełnie nowej for-
mule wielowymiarowy świat szkła, spra-
wił, że spotkanie krośnian i tym razem 
było udane. 
Wieczorem, w historycznych piwnicach 
pod budynkiem Rektoratu PWSZ Zarząd 
Główny SMZK odbył spotkanie z repre-
zentantami oddziałów zamiejscowych. 
Jego celem była wymiana doświadczeń, 
sprawy programowe, organizacyjne, 
członkowskie i lokalowe, które różnie 
kształtują się w lokalnych środowiskach 
działalności organizacji.

Andrzej Kosiek



fot. P. Matelowski





fot. P.Fiejdasz



TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO 
O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KROSNA 

fot. L. Bąk
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Autorka debiutanckiego tomiku pomimo 
młodego wieku, bez większego doświad-
czenia życiowego podjęła się analizy 
swoich uczuć i myśli w sposób niezwy-
kle dojrzały i ujęła go w swoich wymow-
nych wierszach – pisze Zofia Macek. 
Każdy utwór wywołuje przemyślenia 
i osobistą interpretację. Czytelnik może 
w nich znaleźć odbicie swoich uczuć. 
Wiersze charakteryzuje bogactwo środ-
ków artystycznych. Poetka operuje sło-
wem, niczym artysta malarz pędzlem 
kreśląc piękne obrazy. „Złudzenia/ Na-
wet na chwilę/Nie opuszczają naszej 
wyobraźni/Żądnej doświadczeń”– pod-
kreśla poetka w jednym z wierszy. Ka-
rolina Dubiel jest absolwentką Filologii 
Polskiej PWSZ w Krośnie.
Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna 
w Jaśle z/s w Szebniach 2012

wt

19. już zeszyt nosi tytuł „Podróże kształ-
cą. Impresje żołnierza polskiego z lat 
1939 – 1946”. Ma charakter pamiętni-
karsko-wspomnieniowy, a autorem jest 
Jan Karol Guzek (1907- 1989) wywo-
dzący się z Odrzykonia. Absolwent Se-
minarium Nauczycielskiego w Krośnie, 
nauczyciel mocno zaangażowany w pra-
cę społeczną. Opisuje on wydarzenia, 
których był świadkiem i uczestnikiem 
od wybuchu wojny do 1957 r. Wspomi-
na także Odrzykoniaków, którzy jako 
osadnicy na kresach trafili do łagrów na 
Syberii czy w Kazachstanie. Jan Guzek 
przebywając na emigracji, angażował 
się w sprawy Odrzykonia, przekazał na 
rzecz Stowarzyszenia Odrzykoniaków 
wiele pamiątek z okresu wojny i czasów 
powojennych.
Wydawca: Stowarzyszenie Odrzykonia-
ków 2012
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CZESŁAW MARKIEWICZ /Zielona Góra/

Ex voto

Na początku myślałem, że matka nie umrze
nigdy. Prędzej ojciec. Widziałem to w jej oczach. Teraz
ze strachem patrzę w oczy nienarodzonego. W pamięci:
srebrna rdza przy jego skroni. Jej coraz węższe usta. Dłuższe
włosy w uszach. Tylko brwi wyrównują walkę z czasem. Zostało
przywidzenie: razem zbierają na nieswoim cmentarzu spady
mirabeli. Zalewają żółcią nagrobne klify. Wybujałe jak
wyobraźnia z martwych wstania. Syn którego nie ma mogę
tylko poruszać i za nią i za niego ustami: najwierniejszym moim
przyjacielem była samotność. I odlecieli;

Zostały zwiędłe kwiaty w wazonie. Marynarka zwisająca z krzesła.
Cytaty z kazania do ptaków św. Franciszka –

AGNIESZKA MAREK /Bielsko Biała/

Prośba

 „Jutro? nie wierzę, aby lepiej było
 i nie zazdroszczę już tej wiary – dzieciom (...)”
 / K. Przerwa-Tetmajer Credo/

A ja właśnie na przekór, chcę pozazdrościć.
Takiej wiary mi trzeba: lepiej jak usta umorusane
lizakiem, pewnej niczym słodycz małych palców
maczanych ukradkiem w cukrze pudrze. Słów modlitwy
szeptanych na ucho, gdy trzymasz mnie na kolanach.

Wierzyć w światło robaczków świętojańskich – co jak złote
różańce nad łąką, w upalne letnie noce. Chcę siły biedronki
na początku źdźbła, że jednak potrafię. Tylko odejmij co najmniej
dwadzieścia pięć lat z tych, które już dźwigam i weź,

weź za rękę jak dawniej,

Matko. 

Laureaci XIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 
o „Lampę Ignacego Łukasiewicza”



CROSCENA 21

KRYSTYNA SZARZYŃSKA /Gniezno/

Każdy dzień jest podróżą przez historię I

u zbiegu dwóch ulic lazaret niemiecki, zmieniony
po wojnie na mieszkalne bloki. dwie pijalnie Warki,
skwer oraz plac zabaw – tyle zamiast cmentarza
dla ewangelików; pole macew zastąpiła szkoła.

pomniki wyburzono w gomułkowskich czasach –
potrzebny był kamień na kostkę uliczną. znaleziona
w stawie marmurowa płyta z nazwiskiem germańskim,
od czterech lat zaledwie upamiętnia przeszłość. 

drzewom odpuszczono. one są świadkami kto tu
kogo grzebał. gdy czerwonoarmiści wyzwalali miasto,
orkiestra wciąż grała pożegnalne marsze.

daremnie nasłuchuję zielonego szumu,
nie znam mowy wiatru, historycy milczą,
za wcześnie, za późno na odsłonę prawdy?

PAWEŁ PODLIPNIAK /Radom/

Anizotropia

gdy dziewczyna Vermeera gubi w łóżku perłę,
cały świat się zaciska jak jej mleczne uda,
chyba z żalu, że taka uroczysta chwila
przytrafia się raz w życiu, potem tylko proza
i sól życia sypana na weselny obrus
- ślad po nieznanych gościach bełkoczących gorzko.

holenderskie koronki, które na niej porwał,
włoskie lody, francuska miłość, to ostatnie
ślady po wielkim świecie. resztę zgubi w drodze
na lotnisko – z tarasu coraz starsi chłopcy
machają chusteczkami, a pasy startowe
puchną od dżambo dżetów wpiętych w chętny beton.

pozostaje nadzieja, że kolejny Vermeer
rozwiesi dla niej płótno i może uwieczni
moment, kiedy bezwstydna jędrność ud
uwalnia nową perłę. będzie prawie czarna
na tle cyfrowych matryc, jak kropla szaleństwa,
która przydaje blasku nawet zgasłym świecom.
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Kolekcjonowanie „judaików” stało się 
bardzo modne wśród wytrawnych i bo-
gatych kolekcjonerów. Większość śla-
dów świadczących o zamieszkałej przed 
II wojną światową na naszych tere-
nach społeczności żydowskiej została 
w okrutny sposób zniszczona. Dlatego 
też każdy element historii świadczący 
o życiu tej nacji wśród nas jest obecnie 
skrupulatnie badany i opisywany, stąd 
krótka wzmianka o banknotach, któ-
rymi płacono na terenie terezińskiego 
getta od 1 stycznia 1943 roku do jego 
likwidacji.

Zastępcze banknoty terezińskiego 
getta.
Na mocy zarządzenia protektora Czech 
i Moraw Reinhardta Heydricha z dnia 
20 stycznia 1942 roku, założono w Te-
rezinie zamknięte żydowskie getto. Do 
getta przesiedlano Żydów z małżeństw 
mieszanych, Żydów zasłużonych dla 
Niemiec oraz sławnych żydowskich na-
ukowców. Władze okupacyjne powołały 
w getcie samorząd żydowski, a przy sa-
morządzie na terenie getta powstał bank 
- „Bank der Jüdischen Selbstverwaltung 
Theresienstadt” z kapitałem 30 milio-
nów koron. Bank emitował banknoty 
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o nominałach 1, 2, 5, 10, 20, 50 i 100 
kronen, wprowadzone do obiegu na te-
renie getta. Emitowano je z datą 1 stycz-
nia 1943 roku. Na awersie banknotów 
umieszczony był napis „DER ÄLTESTE 
DER JUDEN IN THERESIENSTADT 
/Jakob Edelstein. Na odwrotnej stronie 
banknotów umieszczono podobiznę bi-
blijnego Mojżesza trzymającego w rę-
kach tablice z przykazaniami. Po bo-
kach, po obu stronach, nad nominałami 
banknotów umieszczono gwiazdy Da-
wida. Banknoty wykonano w mennicy 
w Pradze. 
Po wyzwoleniu obozu w 1945 roku oca-
lałe banknoty zostały zabezpieczone, 
a w listopadzie 1952 roku zniszczone. 
Tylko niewielką ilość banknotów sprze-
dano kolekcjonerom. 
Powyższe informacje pochodzą z teks-
tu Andrzeja Żydka zamieszczonego 
w „Biuletynie Numizmatycznym Nr 
4(328) z 2002 roku.

Na prośbę organizatorów Dni Pamięci 
o Żydowskiej Społeczności Rymano-
wa jakie miały miejsce 12 i 13 sierpnia 
2008 roku w Rymanowie, Koło (dzisiaj 
Oddział) Polskiego Towarzystwa Nu-
mizmatycznego w Krośnie wykonało 
faksymile banknotu o nominale 100 
koron z odpowiednim nadrukiem i zdję-
ciem. Zdjęcie przedstawia Żydów zebra-
nych na rymanowskim rynku przed wy-
marszem do stacji kolejowej we Wrób-
liku, skąd zostali wywiezieni do obozu 
zagłady w Bełżcu, a miało to miejsce 13 
sierpnia 1942 roku. Faksymile otrzyma-
li wszyscy uczestnicy uroczystości. Na-
leży nadmienić, że w tym roku odbyły 
się w sierpniu już V dni pamięci.

Antoni Kubit

* Terezin (czes. Terezín, niem. There-
sienstadt) – miasto i twierdza w północ-
no-zachodnich Czechach.
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We wstępie zatytułowanym „Sześć-
dziesięciolecie naszej klasy czytamy: 
„W 1952 r. naukę rozpoczęło ok. 200 
dziewcząt i chłopców, w pięciu klasach 
po 40 – 45 uczniów. 4 lata później w XI 
klasie było nas 115 dziewcząt i chłopców. 
Do dzisiaj liczba ta uszczupliła się o 26 
osób. Po maturze los rzucił nas w róż-
ne strony Polski i świata, aby zdobywać 
dalszą wiedzę i doświadczenia życio-
we”. Autor dodaje, że spośród wszyst-
kich 35 pedagogów, którzy ich uczyli 
jedynie prof. Józef Bosak żyje, mieszka 
w Jaśle i przyjeżdża na spotkania. Ze-
szyt V, podobnie jak dwa poprzednie 
zawiera kilka wspomnień – biogramów 
profesorów (Józef Bosak, Stanisław Gra-
bowiec, Piotr Kasprzyk, Adolf Marczak, 
Julian Zimka).
Krosno 2012
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Poetka ma w sobie żar młodości, jaki 
daje talent i natchnienie, i jednocześ-
nie analityczny umysł, który pozwala 
jej na dystans wobec własnych doznań 
i przeżyć – zauważa we wstępie Jurata 
Bogna -Serafińska. Dzięki tym walorom 
przetwarza ulotne i przemijające chwile, 
i zapisuje je w postaci poetyckich pere-
łek. Przez tomik przewija się odwieczny 
problem czasu. Rolą poetów jest powra-
cać do tego tematu i próbować go opisać. 
W pojęciu czasu znajdziemy też miejsce 
na czas przyszły, na nadzieję na spełnie-
nie pragnień. Powyższy zbiór jest ósmy 
w dorobku poetki. Należy ona do Stowa-
rzyszenia Autorów Polskich, Klubu Lite-
rackiego RCKP, Stowarzyszenia Litera-
ckiego Nauczycieli w Krośnie.
Wydawnictwo ARMAGRAF, Krosno 
2012
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W XI Otwartym Ogólnopolskim Kon-
kursie Literackim „Gniewińskie Pióro”, 
którego organizatorem była Gminna 
Biblioteka Publiczna w Gniewinie, a pa-
tronem Rada Gminy Gniewino wzięło 
udział 254 uczestników z Polski oraz 
spoza kraju. Nadesłali 151 zestawów 

poetyckich oraz 103 teksty prozatorskie. 
Pierwsze miejsce w kategorii poezja do-
rosłych otrzymał Marek Petrykowski 
z Krosna. Jest to już kolejna nagroda 
zdobyta w ostatnim, czasie przez tego 
poetę w konkursach ogólnopolskich.

Nagroda poetycka

W Rzeszowskim Przeglądzie Autorskim 
„RzePA 2012” zespół Euro Band Blues 
działający w krośnieńskim RCKP zajął II 
miejsce. Z 46 zgłoszeń z całej Polski zo-
stało wytypowanych do finału 6 zespo-
łów, wśród których znalazł się właśnie 
Euro Band Blues z Krosna, zdobywając 
II miejsce. Festiwal odbył się 8 września 
2012 w Galerii Millenium Hall na placu 
eventowym. Była to trzecia edycja kon-
kursu, pierwsza odbyła się w Radawie, 
druga w Izdebkach koło Brzozowa. Or-
ganizatorem jest Impresariat Rzeszów.

Nagroda muzyczna

Fot. P. Fiejdasz
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Najstarsza stażem artystycznym Gru-
pa teatru „itd…” z RCKP w Krośnie 
uczestniczyła w dniach 18-19 wrześ-
nia 2012 w II Ogólnopolskim Festiwalu 
KOCIOŁ TEATRALNY w Inwałdzie/
Andrychowie. Pokazali spektakl „ONO”. 
Teatr krośnieński został zaproszony do 
tegorocznej edycji jako laureat Nagrody 
Głównej Jury Dorosłych w 2011 za spek-
takl „JESTEM”. W II Kotle Teatralnym 
swoje przedstawienia pokazało 11 tea-
trów, w tym goście z Łotwy. Monodram 
„Sztuka pływania” przygotowała Ju-
styna Jasłowska, artystka spod Krosna. 
W tym roku „itd...” przywiozło do Kros-
na Nagrodę Główną Jury Młodzieżowe-
go. Festiwalowi towarzyszyły warsztaty 
teatralne, dyskoteka uczestników oraz 
barwna parada z finałem w Rynku, gdzie 
każda z grup prezentowała się publiczno-
ści w happeningowych scenkach.

Nagroda teatralna

15 września 2012 roku na XXXI Mi-
strzostwach Polski Formacji Tanecz-
nych w Siemianowicach Śląskich For-

macja Tańca Towarzyskiego „Gracja” 
z Krosna wywalczyła tytuł Mistrza Pol-
ski w stylu latynoamerykańskim w ka-

tegorii do lat 15, a „Mała 
Gracja” tytuł Mistrza Pol-
ski w stylu standardowym. 
Trenerem i choreografem 
starszej formacji jest An-
drzej Orszulak, licencjono-
wany członek Królewskiego 
Towarzystwa Nauczycieli 
Tańca Wielkiej Brytanii, 
sędzia tańca towarzyskiego, 
natomiast trenem młodszej 
grupy jest Halina Orszulak.

opr. ab

Nagroda taneczna

fot. H. Wichniewicz

„Mała Gracja” fot. archiwum
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BWA

Wacław Wantuch ciało kobiety traktu-
je podobnie jak rzeźbiarz glinę, z któ-
rej tworzy niezwykłe kształty, bowiem 
akty w wykonaniu Wantucha często 
przybierają formy abstrakcyjne. Pomi-
mo niezwykłych póz, jakie przybierają 
modelki, ciało kobiece nie traci nic ze 
zmysłowości i atrakcyjności.
Wacław Wantuch, urodził się w 1965 
roku w Tuchowie. Absolwent Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, zajmu-
je się grafiką i fotografią artystyczną. 
Mieszka i pracuje w Krakowie. Jest au-
torem książki Kamień wawelski?, przy-
gotował inscenizację teatralną Kamień, 
światło, dźwięk wystawioną w Teatrze 
im. Słowackiego w Krakowie w 1992 
r. Miał 8 wystaw indywidualnych oraz 

brał udział w ponad 20 wystawach zbio-
rowych w kraju i zagranicą. Wydał al-
bumy fotograficzne: Kraków (Kraków 
2001), Akt (Olszanica 2003), Kraków 
(Kraków 2003), Akt 2 (Olszanica 2006). 

do 19 października
Wacław Wantuch – Akty

W. Wantuch, akt - zbliżenie

Urodził się w 1941 r. W 1959 ukończył 
Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosła-
wiu. W latach 1959- 65 studiował w Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie na 
Wydziale Malarstwa i Grafiki. Dyplom 
uzyskał w pracowni prof. Wacława Ta-
ranczewskiego. W roku 1965 zamieszkał 
w Rzeszowie. Jest członkiem Związku 
Polskich Artystów Plastyków. W latach 
1966-1972 kierował BWA w Rzeszo-
wie. Od 1980 do 1996 był nauczycielem 
w PLSP w Rzeszowie. W 1998 r. zo-
stał członkiem Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Przemyślu, a w roku 
2008 Członkiem Honorowym Podkar-
packiego Towarzystwa „Zachęty” Sztuk 
Pięknych w Rzeszowie. Od ukończenia 

studiów bierze udział w licznych wysta-
wach i konkursach plastycznych. Uczest-
niczy w aukcjach dzieł sztuki, m.in. 
w aukcjach Polskiego Malarstwa Współ-
czesnego w Nowym Jorku organizowa-
nych przez Wiesława Ochmana, aukcjach 
Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Al-
berta „Bliźniemu Swemu”. Jest laureatem 
wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody 
MKiS za wybitne osiągnięcia dydaktycz-
ne i wychowawcze, Nagrody Miasta Rze-
szowa w dziedzinie kultury i sztuki za 
wybitne osiągnięcia artystyczne w dzie-
dzinie plastyki, Nagrody Artystycznej 
im. Zbigniewa Jana Krygowskiego, I 
oraz II nagrody w Ogólnopolskim Kon-
kursie na Grafikę Artystyczną w Łodzi. 

26 października – 16 listopada
Józef Gazda – wystawa malarstwa
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CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA

Wyróżniony dwukrotnie tytułem „Za-
służony Działacz Kultury”. Uczestnik 
wystaw zbiorowych malarstwa i grafiki 
w Austrii, Niemczech, Francji, na Ukrai-
nie, Litwie, Węgrzech, Słowacji, w USA, 
Włoszech, Belgii, Grecji. Swoją twór-
czość prezentował na 12 wystawach in-
dywidualnych. Prace artysty znajdują się 
w zbiorach i kolekcjach w kraju oraz za-
granicą (USA, Włochy, Francja, Niemcy, 
Austria, Słowacja, Ukraina).

Marek Burdzy

Centrum Dziedzictwa Szkła to pierw-
sza w Polsce interaktywna placówka 
turystyczno-kulturalna prezentująca te-
mat hutnictwa szkła i szklanej twórczo-
ści. W okresie wakacyjnym działalność 
obiektu skupiała się przede wszystkim 
na zwiedzania indywidualnym. Wraz 
z rozpoczęciem roku szkolnego oferta 
została wzbogacona o warsztaty, których 
uczestnicy nie tylko poznają rzemiosło 
hutnicze, ale także próbują własnych sił 
w tworzeniu i obróbce szkła. Warsztaty 
organizowane przez Centrum to zupeł-
na nowość. Dotąd nie było w regionie, 
a nawet w Polsce oferty pozwalającej na 
wzięcie czynnego udziału w tworzeniu 
i obróbce szkła, a poznawanie naprawdę 
fascynującego świata szklanej twórczo-
ści ograniczało się albo do oglądania 
gotowych wyrobów, albo, w najlepszym 
wypadku, do możliwości zobaczenia 
w mało komfortowych warunkach hut-
ników przy pracy. Warsztaty w CDS to 
nie tylko zajęcia rozwijające kreatyw-
ność i zdolności manualne, ale także 
świetna zabawa i szansa na spróbowanie 
czegoś naprawdę wyjątkowego. 

Nowość na rynku
Innym elementem oferty jest organizacja 
wycieczek szklonych łączących zwie-
dzanie Centrum z wizytą w najważniej-
szych turystycznych atrakcjach miasta 
i regionu m.in. w Muzeum Rzemiosła 
(wraz z Wieżą Farną), w Odrzykoniu, 
Bóbrce, Żarnowcu czy Kopytowej. 
Wśród oferowanych środków transportu 
jest kolejka turystyczna, przejazd którą 
urozmaicić może program wycieczki. 
W najbliższym czasie ofertę dla szkół 
wzbogaci także program zajęć lekcyj-
nych. Tematy w nich poruszane doty-
czyć będą nie tylko dziejów hutnictwa 

fot. D. Szwed
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MUZEUM RZEMIOSŁA - Piwnica PodCieniami

szkła i szklanej twórczości, ale także 
historii rozwoju przemysłowego Krosna 
i regionu oraz fizyki, chemii i przyrody 
(na przykładzie właściwości szkła) czy 
nawet języków obcych poprzez specjal-
nie przygotowany program zwiedzania 
obiektu realizowany przez obcojęzycz-
nego przewodnika. 
W planach jest także uruchomienie war-
sztatów tworzenia i zdobienia szkła dla 

osób indywidualnych, obejmujących 
kilkudniowy program zajęć pozwalają-
cy szczegółowo zapoznać się z wybra-
ną techniką. CDS organizować będzie 
również wycieczki po atrakcjach miasta 
i regionu dla innych niż szkolne grup 
zorganizowanych. 

Dawid Iwaniec

Wystawa Ocalane dziedzictwo przygo-
towana została z okazji, przypadającej 
w tym roku, pięćsetnej rocznicy konse-
kracji kościoła Św. Trójcy w Krośnie. 
Dokonał jej, 5 września 1512 roku, Ma-
ciej Drzewicki – biskup przemyski i kan-
clerz Królestwa Polskiego. 
Do schyłku XIX wieku kościół Św. Trój-
cy przetrwał w kształcie skrystalizo-
wanym ostatecznie jeszcze w pierwszej 
połowie XVII wieku. Nagromadzone 
przez stulecia, przeważnie wysokiej kla-
sy artystycznej, wyposażenie wnętrza, 
począwszy od lat siedemdziesiątych XIX 
wieku skupiało coraz większą uwagę 
artystów, uczonych i konserwatorów za-
bytków (np. Aleksandra Gryglewskiego, 
Stanisława Tomkowicza, czy Tadeusza 
Stryjeńskiego). W wyniku restauracji 
kościoła, przeprowadzonej na przeło-
mie XIX i XX wieku, wycofano z kultu 
zespół dawnego wyposażenia wnętrza. 
Skutkiem tego – od 1899 roku – liczne 
nastawy ołtarzowe, rzeźby, obrazy, epi-
tafia i sprzęty kościelne, pozbawione 
pierwotnej funkcji, nieprawidłowo prze-
chowywane i nieumiejętnie restaurowa-
ne, narażone były na zniszczenie.

21 września – 10 listopada 
Ocalone dziedzictwo

Zainteresowanie naukowe – jakim kroś-
nieńska Fara cieszyła się już od schyłku 
XIX wieku – spowodowało, iż w przede-
dniu I wojny światowej znalazł się czło-
wiek, który podjął się trudu ocalenia tego 
wyjątkowego zespołu artystycznego. 
Wielomiesięczne starania Prof. Feliksa 
Kopery – Dyrektora Muzeum Narodo-
wego w Krakowie, jesienią 1915 roku, 
zakończyły się powodzeniem. Bezcenna 
kolekcja zabytków została zakupiona do 
zbiorów pierwszego na ziemiach polskich 
Muzeum Narodowego. Tym samym ziś-
ciło się marzenie krakowskiego uczo-
nego, który w lipcu 1914 roku, w liście 
skierowanym do Zarządu Kościoła Pa-
rafialnego w Krośnie, wyraził nadzieję: 
[…] że zbiory Fary krośnieńskiej zostaną 
naprawdę ocalone i po wieki będą opo-
wiadały na królewskim Wawelu o prze-
szłości Krosna i jego kulturze. Obecnie, 
jedynie wiedzy, intuicji i dalekowzrocz-
ności Profesora Kopery, zawdzięczamy 
sytuację, w której znaczna część arty-
stycznej spuścizny dawnego Krosna 
ocalała i jest tak licznie reprezentowana 
w zbiorach najstarszego i najważniejsze-
go polskiego Muzeum.
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Celem wystawy zorganizowanej przez 
Muzeum Rzemiosła w Krośnie, przy 
współpracy dra Piotra Łopatkiewicza – 
historyka sztuki, wykładowcy w PWSZ 
im. St. Pigonia w Krośnie, było zwró-
cenie uwagi na – nieznany większości 
mieszkańcom Krosna – aspekt jego ar-
tystycznej przeszłości. Niewielu bowiem 
wie, że od 1915 roku, Muzeum Narodo-
we w Krakowie przechowuje tak impo-
nujący zespół zabytków krośnieńskich, 
liczący blisko 300 jednostek inwenta-
rzowych. Kolekcję cennych elementów 
wyposażenia kościelnego dopełnia uni-
katowy księgozbiór Fary Krośnieńskiej, 
który współtworzył niegdyś bibliotekę 
miejscowego Bractwa Kapłańskiego. 
Pośród stu kilkudziesięciu zachowanych 
woluminów, pieczołowicie przechowy-
wanych w Dziale Starych Druków Mu-
zeum Narodowego w Krakowie, znajdu-
ją się unikatowe inkunabuły z końca XV 
wieku.
Cennym uzupełnieniem fotografii i eks-
ponatów pozyskanych z Muzeum Naro-
dowego w Krakowie są wycofane z kultu 
zabytki Fary krośnieńskiej, udostępnione 

na wystawę dzięki życzliwości Ks. Prała-
ta Karola Brysia – Proboszcza Parafii Św. 
Trójcy. Wśród nich uwagę zwraca, ujaw-
niona przed kilku laty (tu prezentowana 
po raz pierwszy), drewniana rzeźba Mat-
ki Boskiej z Dzieciątkiem (dzieło mało-
polskiego warsztatu z ok. 1470). Innym 
ważnym eksponatem jest – niewielkich 
rozmiarów – malowane Epitafium dzieci 
Roberta Wojciecha Portiusa (ok. 1640), 
od lat pozostające poza wyposażeniem 
wnętrza kościelnego, które oglądać mo-
żemy in situ. 
Wystawa stała się również okazją do 
zaprezentowania zespołu eksponatów 
z kościoła Farnego, będących w posia-
daniu Muzeum Rzemiosła w Krośnie. 
Są wśród nich unikatowe gotyckie detale 
kamienne, z I poł. XV wieku, ujawnione 
w toku ostatnich badań architektonicz-
nych świątyni, czy choćby dwa okazałe 
feretrony barokowe, ukazujące wyso-
kie możliwości snycerstwa i malarstwa 
krośnieńskiego przełomu XVII i XVIII 
wieku.
Jeżeli wystawa przybliży mieszkańcom 
Krosna, choćby w części tylko, losy arty-

fot. M
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stycznego wyposażania jego najważniej-
szej świątyni i przypomni Profesora Fe-
liksa Koperę – Dyrektora Muzeum Na-
rodowego w Krakowie, dzięki któremu 
blisko sto lat temu, w trudnych latach I 
wojny światowej, udało się ocalić istotny 
fragment dziedzictwa artystycznej prze-
szłości miasta, zamierzony cel przedsię-

wzięcia zostanie w znaczącym stopniu 
osiągnięty. 
Wystawie towarzyszyła konferencja na-
ukowa „Kościół parafialny Św. Trójcy 
w Krośnie w panoramie dziejów miasta”, 
która odbyła się w auli PWSZ w Krośnie 
przy ul. Kazimierza Wielkiego 4.

Piotr Łopatkiewicz

20 września br. w ramach XXII Między-
narodowej Galicyjskiej Jesieni Litera-
ckiej w Saloniku Artystycznym odbyło 
się spotkanie z pisarzami: Jolantą No-
wak- Węklarową, Stefanem Jurkowskim 
i Wojciechem Piotrowiczem. Pomy-
słodawcą i organizatorem imprezy jest 
Andrzej Grabowski, poeta, znany autor 
książek dla dzieci.
Uczestniczący w spotkaniach pisarze 
pochodzą nie tylko z Polski, zaprasza-
ni są także twórcy z zagranicy, którzy 
swoja twórczością wpisują się znacząco 
w kulturę literacką naszego kraju.
Jolanta Nowak - Węklarowa, poetka 
i prozaik, pedagog, dziennikarka, miesz-

ka w Wągrowcu. Debiutowała w 1970 r. 
tomem wierszy „Moje ręce”. Do chwili 
obecnej wydała 23 zbiory poezji, m.in. 
„Trwająca chwila”, „Wstępuję w jesień”, 
„Przytul mnie Europo”, „Drzwi do czło-
wieka”. Opublikowała również zbiór 
opowieści „Buntownice”. Jest laureatką 
wielu nagród literackich. Za działalność 
literacką, publicystyczną i społeczną 
została odznaczona Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski. Pod-
czas spotkaniu czytała wiersze z tomu 
„Lekcja z Hamleta”, zachęcała młodzież 
uczestniczącą w spotkaniu do podejmo-
wania prób literackich. 

Jesień literacka

Jolanta Nowak - Węklar, Stefan Jurkowicz, Wojciech Piotrowicz,  fot. W. Cichoń
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Wojciech Piotrowicz, poeta, prozaik, 
tłumacz, publicysta i dziennikarz, przy-
jechał z Wilna. W latach 1991-2000 pra-
cował w telewizyjnej audycji w języku 
polskim. Współzałożyciel Stowarzysze-
nia Społeczno-Kulturalnego Polaków na 
Litwie, Związku Polaków na Litwie. Jest 
autorem tomów poetyckich: „Nec mer-
gitur”, „Nad zgiełk” i zbiorów prozy: 
„Igła i spowiedź. Gawędy wileńskie”, 
„Podzwonne sośnie”. Nazywany am-
basadorem kultury polskiej na Litwie. 
Zaprezentował wiersze ze zbioru „Czasy 
i inkluzy” wydanego wspólnie z kroś-
nianinem Wacławem Turkiem. 
Stefan Jurkowski, związany z Warsza-
wą, jako poeta debiutował w 1967 r. na 

łamach „Kierunków”. Opublikował 16 
tomów poezji, m. in. „Wibracje”, „Wy-
sokie lato”, „Cierpliwość”, „Pod każ-
dym słońcem”, Codzienny plac zabaw”. 
Uprawia również krytykę literacką, 
felietonistykę i publicystykę kultural-
ną. Jest członkiem ZG Związku Litera-
tów Polskich w Warszawie. Uczestnicy 
spotkania zapoznali się z wierszami 
z tomu „Genesis”, w którym wg poety 
- „... każdy wiersz jest zapisem biografii 
autora...”. Poeta radził młodym ludziom, 
którzy w przyszłości chcą zająć się pisa-
niem poezji, by dużo czytali i nie spie-
szyli się z wydawaniem swoich tekstów, 
gdyż pisanie wymaga wielu ćwiczeń.

Beata Szarek

Aneta Leśniak, fotograf, kulturoznawca 
i dziennikarka. Absolwentka PPSKAKiB 
w Krośnie (spec. fotografia), Akademii 
Fotografii w Warszawie, Wyższej Szkoły 
Dziennikarskiej (spec. dziennikarstwo 
prasowe) w Warszawie oraz Szkoły Wyż-
szej Psychologii Społecznej w Warsza-
wie. Swoją drogę dziennikarską rozpo-
częła w krośnieńskim „Naszym Głosie”. 
Była też stażystką tygodnika „Polityka” 
oraz „Nowego Dziennika” w Nowym 
Jorku. Przez trzy lata prowadziła pra-
cownię fotograficzną dla osób niepełno-
sprawnych. W kręgu jej twórczych zain-
teresowań jest człowiek i jego artefakty. 
Pasjonuje się też fotografią lotniczą. Jest 
prezesem Stowarzyszenia Towarzystwa 
Balonowego „Gwiazda”. Na wystawie 
w Saloniku Artystycznym KBP prezen-
tuje fotografie, których tematem są balo-
ny, m.in. zdjęcie wyróżnione w 2011 roku 
w Wielkim Konkursie Fotograficznym 

10 października – 8 grudnia
Wystawa fotografii Anety Leśniak

fot. W
. C

ichoń

magazynu National Geographic (balon 
nad wodospadem Niagara).
W folderze do wystawy Stanisław Wójto-
wicz napisał:
Twórczość Anety Leśniak, w części obej-
mującej jej zainteresowania sportem 
balonowym i fotografowaniem z gondoli 
balonu, inspirowana jest działaniami Na-
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dara (Gaspard-Félix Tournachon, 1820-
1910), entuzjasty baloniarstwa, autora 
pierwszej na świecie fotografii wykona-
nej z lotu ptaka (widok Paryża z balonu 
lecącego na wysokości 80 m). Na mar-

ginesie warto przypomnieć, że właśnie 
w atelier Nadara w 1847 roku odbyła się 
pierwsza wystawa impresjonistów.

Joanna Łach

W konkursie mogą wziąć udział soliści 
lub zespoły z powiatu krośnieńskiego. 
Uczestników obowiązuje wykonanie 
jednej piosenki w języku obcym. Do-
puszcza się do konkursu wykonawców 
z własnym akompaniamentem, z towa-
rzyszeniem zespołu muzycznego lub 
podkładem muzycznym na płycie CD 
(format audio).Warunkiem przystąpie-

V POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 
DUKLA 2012

nia do konkursu jest wypełnienie karty 
zgłoszenia i przesłanie jej na adres orga-
nizatora: Ośrodek Kultury 38-450 Du-
kla ul. Kościuszki 4 lub elektronicznej 
osrodekkultury@dukla.pl do12 listopa-
da 2012 Kategorie wiekowe: kl. I – III, 
kl. IV-VI, gimnazjum, szkoła średnia, 
dorośli. Szczegółowe informacje pod nr 
tel. 662054407

Do udziału zapraszamy grupy sceniczne 
i wykonawców indywidualnych. Miko-
łajki Teatralne to przegląd konkursowy 
przeprowadzany w dwóch grupach wie-
kowych: szkoły podstawowe i gimnazja. 
Obejmuje dwie kategorie artystyczne 
- prezentacje zespołowe: inscenizacja 
i małe formy sceniczne - skecz - żart 
sceniczny oraz prezentacje indywidu-

XIII MIKOŁAJKI TEATRALNE - SPOTKANIE Z SATYRĄ,  
RCKP KROSNO 4-5 XII 2012

alne: monolog lub teatr jednego aktora, 
z wyłączeniem recytacji. Zgłoszenia 
w terminie do 23 listopada 2012 pro-
simy przesyłać na adres: Regionalne 
Centrum Kultur Pogranicza, 38-400 
Krosno, ul. Kolejowa 1 lub pocztą elek-
troniczną: e-mail:rckp@rckp.krosno.pl, 
www.rckp.krosno.pl/regulaminy

Prezentacja dorobku artystycznego 
dziecięcych i młodzieżowych zespołów 
tanecznych. Wiek uczestników od 6 - 
19 lat. Zespoły startują tylko w jednej 
wybranej kategorii - taniec towarzyski, 
etiuda taneczna, inscenizacja, disco 
- dance, formy różne. Prezentują dwa 
układy taneczne o łącznym czasie do 
12 min. Zgłoszenia wraz z kserokopią 

20. MIKOŁAJKOWE SPOTKANIA TANECZNE, 
RCKP KROSNO 7 XII 2012

wpłaty akredytacyjnej prosimy nadsy-
łać w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 23 listopada 2012 na adres organi-
zatora: Regionalne Centrum Kultur Po-
granicza, 38-400 Krosno, ul. Kolejowa 1 
lub pocztą elektroniczną: e-mail:rckp@
rckp.krosno.pl, www.rckp.krosno.pl/re-
gulaminy
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GALERIA JEDNEGO ZDJĘCIA  
Stanisław Klimek


