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Kazimiera I³³akowiczówna

O jesieni, jesieni…

Niech siê wszystko odnowi, odmieni....
O jesieni, jesieni, jesieni .....
Niech siê, noc¹ do g³êbi przezrocz¹,
nowe gwiazdy urodz¹ czy stocz¹,
niech siê spe³ni, co siê nie odstanie,
choæby krzywda, choæby ból bez miary,
nies³ychane dla serca ofiary,
gniew czy mi³oœæ, ¿ycie czy skonanie,
niech siê tylko coœ prêdko odmieni.
O jesieni!... jesieni! ... jesieni!

Ja chcê burzy, ¿eby we mnie z si³¹
znowu serce gorza³o i bi³o,
¿eby ¿ycie unios³o mnie ca³¹
i jak trzcinê w objêciu ³ama³o!
Nie trzymajcie, nie wchodŸcie mi w drogê
ju¿ siê tyle rozprys³o wêdzide³ ...
Ja chcê szczêœcia i bólu, i skrzyde³
i tak d³u¿ej nie mogê, nie mogê!!
Niech siê wszystko odnowi, odmieni! ...
O jesieni! ... jesieni! ... jesieni.
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DZIEÑ ̄ YCZLIWOŒCI
I POZDROWIEÑ

21 LISTOPADA PRZYPADA ŒWIATO-
WY DZIEÑ ̄ YCZLIWOŒCI I POZDRO-
WIEÑ. TO INTERESUJ¥CE ŒWIÊTO
NARODZI£O SIÊ W 1973 ROKU W STA-
NACH ZJEDNOCZONYCH POD
NAZW¥ WORLD HELLO DAY I BY£O
ODPOWIEDZI¥ NA KONFLIKT POMIÊ-
DZY EGIPTEM I IZRAELEM. MIA£O
S£U¯YÆ PROMOWANIU IDEI POKOJU
I PODKREŒLAÆ ROLÊ KOMUNIKACJI
W ROZWI¥ZYWANIU KONFLIKTÓW
ŒWIATOWYCH. W POLSCE OBCHODY
DNIA ̄ YCZLIWOŒCI ZAINAUGURO-
WA£ W 2006 ROKU WROC£AW.
W ŒLAD ZA NIM POSZ£O JU¯ KILKA
MIAST. ORGANIZATORZY NAWO-
£UJ¥ WSZYSTKICH - UŒMIECHAJMY
SIÊ CZÊŒCIEJ, MÓWMY SOBIE NA-
WZAJEM COŒ MI£EGO. POMAGAJMY
SOBIE – CZASEM NIEWIELKI WYSI-
£EK Z NASZEJ STRONY MO¯E ZMIE-
NIÆ CZYJEŒ ̄ YCIE NA LEPSZE. JEŒLI
WSZYSCY SPRÓBUJEMY BYÆ BAR-
DZIEJ MILI DLA OTOCZENIA, OKA¯E
SIÊ, ̄ E OTOCZENIE ODWZAJEMNIA
SIÊ TYM SAMYM. PRZECIE¯
UŒMIECH I ODROBINA SERDECZNO-
ŒCI NIC NIE KOSZTUJ¥, A WZAJEM-
NY SZACUNEK I OTWARTOŒÆ NA
DRUGIEGO CZ£OWIEKA SPRAWIAJ¥,
¯E TO, CO ROBIMY DAJE NAM
WIÊKSZ¥ SATYSFAKCJÊ I MOTYWU-
JE DO DALSZEGO DZIA£ANIA.
KTÓ¯ Z NAS NIE CHCIA£BY SPOTY-
KAÆ NA SWEJ DRODZE WY£¥CZNIE
PRZYJAZNYCH I UŒMIECHNIÊTYCH
LUDZI?  BADZMY ZATEM ̄ YCZLIWI
NA CO DZIEÑ, NIE TYLKO W TEN JE-
DEN LISTOPADOWY DZIEÑ.
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listopad 2009
Dzieci s³oñca wystawa fotografii

W Jarovnicach, we wschodniej
S³owacji, mieszka ponad 4 tysi¹ce
Romów, podczas gdy bia³ych S³owa-
ków – zaledwie tysi¹c. To najwiêksza
cygañska osada na S³owacji. Wejœcie
do wioski jest jakby przekroczeniem
granicy czasu. Miêdzy szopami, s³u-
¿¹cymi za domy, w cieniu wybudo-
wanego przez samych Romów koœcio-
³a œcieraj¹ siê ze sob¹ dwie cygañskie
dusze. Jedna – wolna, twórcza i wra¿-
liwa, druga – wyci¹gaj¹ca nieustan-
nie rêkê po pieni¹dze, podsycana jesz-
cze przez niemoralnie szczodry sys-
tem zasi³ków.

W ma³ej S³owacji mieszka ponad
5 mln ludzi. Wed³ug ró¿nych spisów,

Romowie to ok. 100 tysiêcy osób! Te
dane jednak s¹ myl¹ce, bo w czasie
spisów ludnoœci Cyganie czêsto po-
daj¹ narodowoœæ s³owack¹. W rzeczy-
wistoœci mo¿e ich byæ nawet 400 tys.
Nie ma to jednak nic wspólnego z asy-
milacj¹ ze spo³eczeñstwem. Maj¹ swoje
osady, niewielu z nich podejmuje edu-
kacjê po podstawówce, ¿yj¹ z zasi³ków.
Chocia¿ przyrost naturalny jest u nich
wysoki (ka¿de kolejne dziecko otrzy-
muje nowe pieni¹dze), to z pewnoœci¹
nie s¹ w stanie stworzyæ samodzielne-
go pañstwa ani przej¹æ rz¹dów na S³o-
wacji. Nie maj¹ wystarczaj¹cej moty-
wacji kulturotwórczej. Raczej sponta-
nicznoœæ, wra¿liwoœæ, ale te¿, nieste-
ty, biernoœæ, bêd¹ dziedziczone przez
kolejne pokolenia.
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Reporta¿e Gaußa przedstawiaj¹
wspó³czesn¹ S³owacjê dramatycznie
podzielon¹ przepaœci¹. Oto w œrodku
Europy ludzie buduj¹ sobie lepianki,
czêsto ¿yj¹ bez pr¹du czy wody, po-
zbawieni jakiejkolwiek infrastruktury
i us³ug publicznych. Bezbronni wobec
¿ywio³ów: jak w 1998 roku podczas
powodzi we wsi Jarovnice, która zabi-
³a kilkadziesi¹t osób, a setkom zmiot³a
ich prowizoryczne domostwa.

Dziêki wspó³pracy z Marianem Ki-
jowskim, burmistrzem Jarovnic, kilku
kroœnieñskich i bardejowskich foto-
grafów odwiedzi³o t¹ niezwyk³¹ wio-
skê, a ich fotografie obejrzeli w lipcu
mieszkañcy Bardejowa. W listopadzie
wystawê obejrzeæ mo¿na w Regional-
nym Centrum Kultur Pogranicza
w Kroœnie, a w nastêpnym  miesi¹cu
zaprezentowana zostanie w Bratys³a-
wie. Autorami zdjêæ s¹: Leonard Ba-
nas, Jaroslav Gutek, Vladimir Savcin-
sky z Bardejowa oraz Jerzy Bry³a, Sta-
nis³aw Materniak, Jan Tulik i Wac³aw
Turek z Krosna.

wt

Malarstwo Evy Lorenzovej
Ing. arch. Eva Lorenzová, niepro-

fesjonalna plastyczka, za³o¿ycielka
spo³ecznego stowarzyszenia K – art,
d³ugoletnia cz³onkini i organizatorka
dzia³alnoœci klubu koszyckich plasty-
ków. Organizuje w ramach pracy klu-
bu tradycyjne imprezy wystawienni-
cze pn.  „Jazda pañ” i „Koszyce jakie
widzimy”. Jest inicjatork¹ i organiza-
tork¹ miêdzynarodowego pleneru pla-
styków dedykowanego  miastu Ko-
szyce i plenerów klubowych. Pod jej

kierownictwem klub prezentuje swoj¹
twórczoœæ w kraju i poza granicami.
Eva Lorenzová ma du¿e osi¹gniêcia
plastyczne. Poœwiêca siê szczególnie
kombinowanej technice – grafika,
akwarela -  a tak¿e malarstwu olejne-
mu i akrylem. Tematami jej twórczoœci
s¹ przede wszystkim miejska architek-
tura i rodzime krajobrazy. Swoj¹ twór-
czoœæ prezentuje na autorskich wysta-
wach w kraju i za granic¹.

91 rocznica Odzyskania Niepodleg³oœci
wystawa numizmatyczno
–historyczna Kroœnieñskiego
Oddzia³u PTN
Zaprezentowano na niej oko³o 500
egzemplarzy kartek legionowych,
banknotów, kopie dawnych monet,

Od lewej: E. Lorenzová, E. Kovalèiková, D.Cz¹stka
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popiersie marsza³ka Józefa Pi³sudskie-
go z 1938 roku oraz wiele pami¹tek,
medali i odznaczeñ z lat 1914-1920.
Eksponaty na tê wystawê udostêpnili
kroœnieñscy numizmatycy: Wac³aw
Paczosa, Zbigniew Wiêcek i Adam
Eliasz.

Œwiat³o Zakarpacia
wystawa fotografii Jana Tulika

W letnim, miêdzynarodowym ple-
nerze fotograficznym organizowanym
przez Fotoklub BARDAF z Bardejowa
uczestniczyli fotografowie s³owaccy
oraz cz³onkowie Fotoklubu przy RCKP
w Kroœnie i Wolodimir Norba - przed-
stawiciel zakarpackiego klubu. To on
pokaza³ nam trochê Ukrainy, jakiej nie
ogl¹daj¹ turyœci. Poznaliœmy ukraiñ-
skie Zakarpacie, które jest regionem
wyj¹tkowym: by³o pod panowaniem
wêgierskim, oczywiste s¹ tam wp³ywy
rosyjskie, ale i polskie, czego doœwiad-
czyliœmy wêdruj¹c z aparatami fotogra-
ficznymi po tych obszarach
Wjechaliœmy na górê,  ok. 1200 m wy-
sok¹, ciê¿arowym „zi³em” rocznik 1957,
gdzie kiedyœ mieœci³a siê sowiecka
baza rakietowa. Zwiedziliœmy zakar-
packi pas od U¿gorodu po granicê
z Rumuni¹. Janek Tulik obserwowa³
nas³onecznione stoki, obserwowa³
mieszkañców tej krainy, pstryka³ kom-
paktowym „Canonem”. Sam wyzna³, ¿e
chocia¿ fotografuje od dzieciñstwa,
nadal raczej zapisuje swoje spostrze-
¿enia obiektywem, nie aspiruje do mia-
na fotografa. A jest nim….
St¹d mamy w³aœciwie fragment foto-
reporta¿u Jana Tulika z podró¿y po
Zakarpaciu: œlady odnawiaj¹cego siê

kultu religijnego, biedê i wiekowe za-
niedbania, obrazy mentalnoœci ¿yj¹-
cych tam ludzi – ¿yczliwych i goœcin-
nych, ale bardziej „wschodnich” ni¿
„zachodnich”.
I to w prezentowanych fotografiach
zaistnia³o. Oraz przyroda – czasami
dos³ownie dzika – jak¹ widzimy tak¿e
w jego wierszach czy prozie. Bo on
ca³y czas pisze o obserwowanym przez
siebie œwiecie. Tak¿e fotograficznym
aparatem.

W. Turek

Barbara Janocha – kompozycje kwia-
towe, Marian Zub – malarstwo
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Barbara Janocha zajmuje sie uk³ada-
niem kompozycji kwiatowych, aran¿a-
cjami przestrzeni, projektowaniem sce-
nografii dla zespo³ów teatralnych. Jej
bukiety kwiatowe oraz kompozycje
z traw i liœci ciesz¹ sie du¿ym uzna-
niem. Barbara Janocha korzysta tak¿e
z „naturalnych” rzeŸb - kamienie, ko-
rzenie i inne fantazyjne okazy s³u¿¹ jej
za kanwê do tworzenia kompozycji.

Wystawa stypendystów Fundacji
 AKAPI
Magdalena Ciemierkiewicz, Artur Kar-
damasz, Dawid Pliszak, Wiktor Jasie-
wicz, Konrad Milo

ANIO£Y POGRANICZA
W grudniu 2009 rozpoczynamy

realizacjê kolejnego artystycznego
projektu Gminy Krosno „Anio³y Po-
granicza”. G³ównym celem projektu jest
aktywizacja i wzajemna integracja œro-
dowisk twórczych , mieszkañców i in-
stytucji pogranicza polsko- s³owackie-
go oraz promocja tego regionu na ba-
zie specyfiki kulturowej. Poniewa¿
nasz region s³ynie z najró¿niejszych
anio³ów i tych w drewnie, ceramice,
szkle, i tych z dobrymi sercami, w³a-
œnie wokó³ motywu Anio³a odbywaæ
siê bêd¹ kolejne wydarzenia projektu.
6 grudnia, w dzieñ Œwiêtego Miko³aja,
symbolicznie przywitamy anio³y na
kroœnieñskim rynku.
W niedzielne popo³udnie zapraszamy
na kroœnieñsk¹ starówkê, gdzie w ozna-
kowanych specjalnym Anio³em Pogra-
nicza instytucjach i lokalach odbywaæ
siê bêd¹ warsztaty artystyczne. Zapra-
szamy do kreatywnego spêdzenia cza-
su na tworzeniu jedynych w swoim
rodzaju ozdób choinkowych i drobia-
zgów, które mog¹ s³u¿yæ jako uroczy
prezent. Zajêcia poprowadzi 10 in-
struktorów i ka¿dy zaproponuje inn¹
formu³ê artystyczn¹. Mo¿na bêdzie
przemieszczaæ siê miêdzy stoiskami
warsztatowymi , przygl¹daæ siê, a cza-
sem samemu coœ zrobiæ. Warsztaty
skierowane s¹ w szczególnoœci do
dzieci, ale dla mam , tatusiów, starsze-
go rodzeñstwa czy dziadków te¿ znaj-
dziemy zajêcie.
Wieczorem spotkamy siê przy œwi¹-
tecznej szopce, by œpiewaj¹co witaæ
anio³y. Zabrzmi¹ piosenki o zimie, Mi-
ko³aju, wspania³ej œwi¹tecznej atmos-
ferze.  W rytm muzyki ubieraæ i roz-

Marian Zub ukoñczy³ Studium Pla-
styczne i prowadzi swoj¹ pracowniê
artystyczn¹ Zajmuje siê malarstwem,
rzeŸb¹, metaloplastyk¹, korzysta
w swej twórczej pracy tak¿e z innych
technik plastycznych. Tworzy intere-
suj¹ce pastisze i kopie obrazów m.in.
Che³moñskiego. Swoje prace wysta-
wia³ w wielu polskich galeriach, a tak-
¿e w Czechach i na S³owacji
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œwietlaæ bêdziemy kroœnieñsk¹ sta-
rówkê. Mamy nadziejê zrobiæ najwiêk-
szy na œwiecie ³añcuch i zawiesiæ go
na œwi¹tecznym drzewku. Na koniec
zaplanowaliœmy b³yszcz¹c¹, urocz¹
niespodziankê, ale jak na niespodzian-
kê przysta³o nic wiêcej nie zdradzi-
my…

Goœciem honorowym  Przywitania
Anio³ów bêdzie znajomy, dobry Œwiê-
ty Miko³aj.

Projekt zosta³ dofinansowany ze œrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego i bud¿etu pañstwa w ramach Progra-
mu Wspó³pracy Transgranicznej Rzeczypo-
spolita Polska - Republika  S³owacka 2007
– 2013- Mikroprojekty.

Dorota Cz¹stka

PUCHAR UŒMIECHU
Festiwal teatrów dzieciêcych

w swoich pocz¹tkach (I edycja rok
1979) organizowany by³ przez Woje-
wódzki Dom Kultury w Kroœnie i nosi³
nazwê Miêdzywojewódzki Przegl¹d
Teatrów Dzieciêcych „O Radoœæ
i Uœmiech Dziecka” im. M. Konopnic-
kiej. Przez lata dojrzewa³ organizacyj-
nie i artystycznie, kszta³tuj¹c swoj¹
formu³ê, a¿ doszed³ do aktualnej na-
zwy, postaci i formu³y - PUCHAR
UŒMIECHU Festiwal Teatrów Dzieciê-
cych z udzia³em zespo³ów polonijnych.
W dniach 22-24 paŸdziernika 2009 roku
Regionalne Centrum Kultur Pograni-
cza w Kroœnie wype³nione by³o rado-
snym gwarem ponad 200 m³odych ak-
torów /uczniów szkó³ podstawowych
i pierwszych klas gimnazjów/, ich opie-
kunów i re¿yserów. Na tegoroczn¹
XXVII edycjê, po wstêpnych  kwalifi-

kacjach, organizatorzy zaprosili 13
grup teatralnych  z kraju i zagranicy.

Dzieci z kroœnieñskich przedszkoli
i szkó³ podstawowych, a tak¿e cz³on-
kowie teatrów ¿ywio³owo reagowali na
nieoczekiwane zwroty akcji, scenicz-
ne niespodzianki, barwne kostiumy
i dekoracje. Œwiaty stworzone wy-
obraŸni¹ najm³odszych artystów i ich
instruktorów -re¿yserów, wci¹ga³y w
wir intryg i przygód, wywo³uj¹c spon-
taniczne emocje i reakcje widowni.
Przez scenê przewija³y siê ró¿ne baj-
kowe postacie, znakomicie kreowane
przez m³odych aktorów. Biega³y wiêc
sowizdrzalskie „koty w butach” i inne
baœniowe kotki, figlowa³y ma³pki, kur-
ki, mora³y wyg³asza³y ¿yrafy, groŸnie
wygl¹da³y smoki, walczyli rycerze,
wspaniale prezentowali siê królowie
i wdziêczne królewny, czarowa³y wró¿ki.

Przerwy miêdzy spektaklami wy-
pe³nia³y gry i zabawy prowadzone
przez animatorów z  PPSKAKiB w Kro-
œnie. W tym czasie instruktorzy spo-
tykali siê z Komisj¹ Artystyczn¹, któ-
ra omawia³a przedstawienia uczestni-
cz¹ce w konkursie.
Organizatorzy przygotowali dla festi-
walowych goœci szereg atrakcji i nie-
spodzianek, które wype³nia³y czas od
rana do póŸnych godzin wieczornych,
spe³niaj¹c swój cel – integracja. Go-
œcie festiwalu zwiedzili zabytki Krosna
oraz zamek Kamieniec w Odrzykoniu ,
gdzie poznali jego intryguj¹c¹ i barwn¹
historiê. By³o to cenne szczególnie dla
m³odzie¿y z grup polonijnych, która
mia³a okazjê do poznania ciekawych
i wa¿nych  historycznie miejsc, a tak¿e
do zaprzyjaŸnienia siê z rówieœnikami
z Polski i doskonalenia jêzyka polskie-
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go. Uczestnicy doskonale bawili siê
w trakcie koncertów w wykonaniu wo-
kalnych i tanecznych zespo³ów arty-
stycznych RCKP. Hitem Festiwalu
by³a „uœmiechowa dyskoteka” z bo-
gactwem œwiate³ i znakomitym  DJ- em
Komisja Artystyczna w sk³adzie: Ewa
¯ukowska, Mariusz Tarno¿ek i S³awo-
mir WoŸniak przyzna³a nagrody w spo-
sób nastêpuj¹cy:
Z£OTY PUCHAR UŒMIECHU
- Teatr Dwa Plasterki z Miejskiego
Oœrodka Kultury w Jaros³awiu za wi-
dowisko pt. „O kotku, który merda³
ogonkiem”
SREBRNY PUCHAR UŒMIECHU
- Teatrzyk Wierszotoperki z Zespo³u
Pañstwowych Szkó³ Muzycznych
w Przemyœlu za widowisko „Historia
z podwórka... o kurkach”
BR¥ZOWY PUCHAR UŒMIECHU
– Teatr Fantazja z Radzyñskiego

Oœrodka Kultury za widowisko pt. „Za
ósm¹ gór¹”
Wyró¿nienia:
Teatr Gapa II za udan¹ zabawê te-
atraln¹ w widowisku pt. „Kot w bu-
tach”
- Teatr Szkic z Wilna za udan¹ próbê
widowiska – pastiszu pt. Niby by³o,
niby nie”
Nagrody indywidualne za dokonania
twórcze otrzymali:
BER£O KRÓLA B£YSTKA - Halina
Sikora -Szczotka, instruktor Teatru
Gapa II z Czech
SKRZYPCE SARABANDY – Iwona
Baran, instruktor Teatru Bajka ze Œwiê-
cicy
Z£OTEJ CI¯EMKI i TÊCZOWEJ PA-
LETY nie przyznano
Wyró¿nienia indywidualne otrzymali :
- Pawe³ Sroka instruktor Teatru Dwa
Plasterki MOK w Jaros³awiu za re¿y-
seriê widowiska „O kotku, który mer-
da³ ogonkiem”
- Oksana Wa³aga z Teatru Weso³a Szko-
³a z Borys³awia „za przygotowanie ta-
neczne wykonawców widowiska pt.
„Ksiê¿niczka na groszku”
Wszystkie teatry uczestnicz¹ce w kon-
kursie otrzyma³y statuetkê „Puchar
Uœmiechu”

Organizatorem festiwalu jest RCKP
w Kroœnie we wspó³pracy z Rzeszow-
skim Oddzia³em Stowarzyszenia
„WSPÓLNOTA POLSKA”.  Festiwal
zrealizowano przy wsparciu finanso-
wym Kancelarii Senatu RP oraz Gmi-
ny Krosno.

Henryk Wichniewicz

Teatr „Dwa plasterki” z MOK w Jaros³awiu
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XXXI Kroœnieñskie Spotkania Teatral-
ne sta³y siê ju¿ histori¹ i przysz³a pora
na podsumowania. Jakie by³y?
Najwa¿niejsze, ¿e sala na ka¿dym spek-
taklu wype³niona by³a po brzegi,
a czasami dos³ownie pêka³a w szwach.
Publicznoœæ dopisa³a nam nadzwy-
czajnie. Cieszy³ równie¿ odbiór spek-
takli, spontaniczne salwy œmiechu,
namacalna wrêcz cisza, czy owacje na
stoj¹co, a przy poezji – ³zy wzrusze-
nia. Znakomity odbiór chwalili rów-
nie¿ sami artyœci. Daje to nam, jako
organizatorom, pojêcie o oczekiwa-
niach publicznoœci RCKP. Mamy wi-
dza œwiadomego, wykszta³conego
i wra¿liwego, który nieomylnie wyczu-
je fa³sz, cha³turê i pseudo-artyzm.
To cieszy, ale z drugiej strony stawia
wysokie zadania repertuarowe.
Dobry teatr opiera siê na znakomitym
aktorstwie. Talent, charyzma, perfek-
cyjny warsztat wyznaczaj¹ mistrzo-
stwo. Mieliœmy taki popis w wykona-
niu duetów Julia Kijowska v Adam
Ferency w „Blackbird” i Teresa Bu-
dzisz-Krzy¿anowska v Marian Koci-
niak w „Sarabandzie”. To by³ praw-
dziwy teatr dla smakoszy, z gêstym,
nierównym tekstem, oszczêdn¹ sce-
nografi¹ i kostiumem. Teatr, w którym
aktor jest najwa¿niejszy. Tak pomy-
œlany spektakl mo¿e unieœæ tylko ak-
torstwo najwy¿szej artystycznej pró-
by, i mieliœmy przywilej byæ tego
œwiadkami.
Chwilê zadumy i refleksji da³a nam Te-
resa Budzisz-Krzy¿anowska w Wie-
czorze poezji polskiej. Czyta³a swoje
ulubione utwory. Przy listach Norwi-
da w oczach widzów pojawi³y siê ³zy,
a to ju¿ ewenement, bardzo pozytyw-
ny ewenement.

PODSUMOWANIE XXXI KST
Ale teraz pora na œmiech i komediê. Za-
interesowanie „Szalonymi no¿yczkami”
by³o tak wielkie, ¿e poprosiliœmy Teatr
„Bagatela” o dodatkowy spektakl.
I by³o warto. Tak szczerych, sponta-
nicznych wybuchów œmiechu dawno
nie s³yszeliœmy na widowni.
Prawdziwy entuzjazm wzbudzi³a rów-
nie¿ kreacja Barbary Wrzesiñskiej w roli
Opali Kronkie. Lekki dowcip z ³ezk¹
w oku, przy dziecinnej wierze w dobro
– i wzrusza³, i œmieszy³. A na pewno
zachwyca³, co widzowie wyrazili owacj¹
na stoj¹co. Prawdziwy szturm widzów
prze¿y³o RCKP przed spektaklem Te-
atru Muzycznego z £odzi. Wspania³e
widowisko, obsypane wieloma nagro-
dami i wiod¹ca rol¹ Zbigniewa Macia-
sa przyci¹gnê³y t³umy. Bisy i niekoñ-
cz¹ce siê brawa zakoñczy³y ten nieza-
pomniany wieczór.
Na Œwiêto Niepodleg³oœci przygotowa-
liœmy spektakl rodzinny „Pyza na pol-
skich dró¿kach”. Baœñ, na której wy-
chowa³y siê pokolenia Polaków zaaran-
¿owano na musical, dodano najpopu-
larniejsze pieœni i piosenki ludowe i ca³a
sala, zgodnym chórem nuci³a „P³ynie
Wis³a, p³ynie...”. To by³a najbardziej
kolorowa, roztañczona i rozœpiewana
lekcja polskoœci dla najm³odszych wi-
dzów. Dla szkó³ przygotowaliœmy dwa
spektakle – dla najm³odszych „Ferdy-
nanda Wspania³ego” i na Rok S³owac-
kiego dla m³odzie¿y „Balladynê” w bar-
dzo nowoczesnej wersji, z wykorzysta-
niem zachwycaj¹cych lalek.
XXXI Kroœnieñskie Spotkania Teatral-
ne zakoñczy³ wystêp naszych sta³ych
goœci z Rzeszowa ze spektaklem a la
comedia dell’arte Goldoniego „S³uga
dwóch panów”

Ma³gorzata Baranowska-Mika
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W dniach 14 – 15 listopada br. Krosno
goœci³o najlepszych tancerzy z ca³ej
Polski.
W Mistrzostwach Polski Polskiego
Towarzystwa Tanecznego i Federacji
Tañca Sportowego  wystartowa³o 190
par. W pierwszy dzieñ turnieju na par-
kiecie królowa³y walce wiedeñskie
i angielskie oraz tanga. Drugi dzieñ za-
rezerwowany by³ na gor¹ce samby,
rumby i paso doble czyli tañce latyno-
amerykañskie.
W przerwach miêdzy startami zawod-
ników przed licznie zgromadzon¹ pu-
blicznoœci¹ zatañczy³y dwie miejsco-
we grupy - Zespó³ Tañca Wspó³cze-
snego „Strecz” z Regionalnego Cen-
trum Kultur Pogranicza, Formacja Tañ-
ca Towarzyskiego „Gracja”.  ̄ ywio³o-
wy show tañca nowoczesnego zapre-
zentowali aktualni Mistrzowie Œwiata
Formacji Tañca Nowoczesnego „Re-
liese Team One”.

KLASYFIKACJA KOÑCOWA
Kategoria wiekowa: Pow. 15, Klasa:
B, Styl: Standard
1. Maciej Kad³ubowski, Maja Kopacz
(AKSEL Rzeszów)
2. Mariusz Zwoliñski, Gracjana Wie-
liñska (PERFECT Gdañsk)
3. Piotr Fejklowicz, Monika Berg
(PL¥S Kraków)
Kategoria wiekowa: Pow. 15, Klasa:
A, Styl: Standard
1. Charalambos Charalambopulos,
Magdalena Molêda (AS-SPORT Kra-
ków)
2. Mateusz Zakrzewski, Jolanta Kra-

MISTRZOSTWA POLSKI W TAÑCU TOWARZYSKIM

siñska (PERFECT Gdañsk)
3. Jakub Perzanowski, Karolina Chrza-
nowska (FAN Ostro³êka)
Kategoria wiekowa: Pow. 15, Klasa:
B, Styl: Latin
1. Rafa³ Marciszewski, Magdalena Pie-
trzykowska (LIDER Lublin)
2. Wojciech Sar, Paulina Szmid (MI-
STRAL Tarnowskie Góry)
3. Aleksander Goc, Marta Ró¿ycka
(SMIRNOW Warszawa)
Kategoria wiekowa: Pow. 15, Klasa:
A, Styl: Latin
1. Micha³ Miniewicz, Marika Kamiñ-
ska (CENTRUM TAÑCA Lublin)
2. Rafa³ Wosiak, Marzena Karwatow-
ska (LIDER Lublin)
3. Maciej Walczak, Julia Michalska
(UKS -SMS £ódŸ)

ORGANIZATORZY MISTRZOSTW
Regionalne Centrum Kultur Pograni-
cza w Kroœnie, Polskie Towarzystwo
Taneczne, Federacja Tañca Sportowe-
go, Stowarzyszenie Sportowego Tañ-
ca Towarzyskiego w Kroœnie, Studio
Tañca Towarzyskiego „Gracja” Kro-
sno.

ab
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Nasze fotografie na S³owacji
5 listopada br. w Galerii Fotoklub NOVA
w Koszycach odby³ siê wernisa¿ wy-
stawy pt. „Czarno-bia³y œwiat”. Na
wystawie zaprezentowano fotografie:
Moniki Dziak, £ukasza Jaracza, Jaku-
ba Miêtusa, Aleksandra Paw³owicza,
El¿biety Sindy, Wojciecha Skrzypka,
Juliusza Sto³y i Artura Zychiewicza.
Wszyscy s¹ ubieg³orocznymi absol-
wentami Pañstwowego Pomaturalne-
go Studium Kszta³cenia Animatorów
Kultury i Bibliotekarzy w Kroœnie.
Wystawê otworzyli: Klara Kernerova,
dyrektorka Biblioteki im. Jana Bocatia
oraz £ukasz Szmyd, dyrektor PPSKA-
KiB, który przedstawi³ publicznoœci
autorów fotografii oraz zwróci³ uwagê
na kolor œwiata zamkniêtego w czar-
no-bia³ych zdjêciach. Zaprezentowa³
tak¿e mo¿liwoœci  kszta³cenia na obec-
nych kierunkach jak animacja spo³ecz-
noœci lokalnych, fotografia, taniec, te-
atr. W wernisa¿u oprócz licznych s³u-
chaczy Studium uczestniczyli mi³oœni-
cy fotografii z Koszyc.

Równie¿ w Koszycach, w Krajskim

Osvetovym Stredisku otwarta zosta³a
autorska wystawa fotografii £ukasza
Grudysza z Krosna, cz³onka Fotoklu-
bu RCKP.  Autor znany z wielu pre-
zentacji indywidualnych, zbiorowych,
jest laureatem licznych konkursów re-
gionalnych i ogólnopolskich.

   W sali wystawowej Urzêdu Miej-
skiego w Bardejowie mo¿na natomiast
od listopada obejrzeæ wystawê foto-
graficzn¹ Ukraina 2009. Znajduj¹ siê
tam prace z pleneru fotograficznego
na Zakarpaciu organizowanego przez
Fotoklub BARDAF, w którym uczest-
niczyli równie¿ fotografowie z kro-
œnieñskiego Fotoklubu RCKP. Otwar-
cie wystawy by³o dla organizatorów
okazj¹ do zaprezentowania starannie
wydanego katalogu Bardejowska fo-
tografia amatorska 2009. Nale¿y dodaæ,
¿e Fotoklub BARDAF prowadzi sta³¹
ekspozycjê w Hornosariskim Osveto-
vym Stredisku. Poprzednio fotografie
swoje o tematyce ¿u¿lowej prezento-
wa³  Przemys³aw Niepokój - Hepnar,
obecnie Stanis³awa Klimek – cz³onko-
wie Fotoklubu RCKP.

  W. Turek
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Wernisa¿ wystawy Ukraina 2009, Bardejów
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 7 listopada w Regionalnym Cen-
trum Kultur Pogranicza odby³y siê
uroczystoœci jubileuszowe XXV lecia
Reaktywowania Ruchu Numizmatycz-
nego w Kroœnie. Wœród zaproszo-
nych goœci obecni byli m.in. prezy-
dent Krosna Piotr Przytocki, przed-
stawiciele Zarz¹du G³ównego Polskie-
go Towarzystwa Numizmatycznego
z prezesem prof. dr hab. Mariuszem
Mielczarkiem, prezes oddzia³u PTN
w Jaœle Marek Czernicki, senior pod-
karpackich numizmatyków Zygmunt
Kachlik.
Prezes PTN w Kroœnie Antoni Kubit
przypomnia³, ¿e pierwsza organizacja
kroœnieñskich numizmatyków po-
wsta³a jako sekcja numizmatyczna
w ramach Polskiego Towarzystwa Ar-
cheologicznego przy kroœnieñskim
muzeum, kierowanym wówczas przez
dr Józefa Janowskiego. PóŸniej dziêki
staraniom grupy inicjatorów PTN,
uchwa³¹ z dnia 25.04 br. Zarz¹du G³ów-
nego PTN w Warszawie powo³any zo-

Jubileusz kroœnieñskich numizmatyków
sta³ oddzia³ tej organizacji w Kroœnie.
W dniu 28 lipca br. w trakcie nadzwy-
czajnego zebrania wyborczego doko-
nano wyboru jego w³adz. W sk³ad za-
rz¹du weszli: Antoni Kubit  - prezes,
Zbigniew Wiêcek – wiceprezes, Tade-
usz Oszajca – skarbnik, Adam Eliasz,
sekretarz oraz cz³onkowie: Wac³aw Pa-
czosa i Zbigniew Jaskulski. Przewod-
nicz¹cym komisji rewizyjnej zosta³ Ry-
szard Krukar, sekretarzem Bogdan Bo-
lanowski, zaœ cz³onkami Piotr Waœko
i Adam Uliasz. Aktualnie oddzia³ PTN
w Kroœnie liczy 109 cz³onków, którzy
w ci¹gu 5 lat wyg³osili 29 prelekcji i od-
czytów zwi¹zanych z wystawami i po-
kazami numizmatycznymi.
Powo³ano równie¿ Kapitu³ê Medalu
„Zas³u¿ony dla Kroœnieñskiej Numi-
zmatyki, bowiem takie wykonane zosta-
³y przez grawera Krzysztofa Chwalebê
i wrêczone podczas uroczystoœci.
Medal z numerem  pierwszym otrzyma³
dr Józef Janowski, by³y dyrektor kro-
œnieñskiego muzeum, archeolog, ba-

Od lewej: Adam Zaj¹c i Józef Janowski   Antoni Kubit i Mariusz Mielczarek
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dacz najstarszych dziejów Podkarpa-
cia, poeta.
W trakcie  uroczystoœci przedstawi-
ciele ZG PTN w Warszawie odznaczyli
wielu kroœnieñskich dzia³aczy z³otymi
i srebrnymi medalami.
W nastêpnej czêœci wyg³oszone zo-
sta³y referaty z pokazami multimedial-
nymi: prof. dr hab. Mariusz  Mielcza-
rek – „Denary a sprawa polska”,  Zbi-
gniew Wiêcek – „Dzieje monety pol-
skiej” oraz Zdzis³aw Gil – „Krosno
odkryte na nowo”.
Uczestnicy mieli okazjê zapoznaæ siê
z niezwykle interesuj¹c¹ wystaw¹ zor-
ganizowan¹ z okazji 91. rocznicy od-
zyskania niepodleg³oœci.

Zdzis³aw Gil

Z okazji Jubileuszu XXV lecia Reak-
tywowania Ruchu Numizmatycznego
w Kroœnie wykonano:
- Medal okolicznoœciowy z br¹zu o œred-
nicy 70 mm, projekt i wykonanie Krzysz-
tof Chwaleba, grawer z Krosna,
- ¯eton okolicznoœciowy z mosi¹dzu
o œrednicy 27 mm w Mennicy Polskiej
w Warszawie
- Kronika /suplement/ lata 2004 - 2009,
- Exlibris – artysta plastyk Zbigniew Osen-
kowski z Sanoka,
- Faksymile bonów wojskowych z okre-
su I wojny œwiatowej /4 odmiany/
- Reprodukcje widokówek starego Kro-
sna ze zbiorów Wac³awa Paczosy /8 od-
mian/
- Kalendarzyki – listki z medalami
/27 odmian/
- Teczki na okolicznoœciowe dokumenty.

 Antoni  Kubit

ZATOPIONY PIORUN
   Czy mo¿liwe, by woda w stawku bul-
gota³a, be³kota³a, opowiada³a niesa-
mowite historie od pocz¹tku Ziemi?
A jednak mo¿liwe!  I choæ wi¹¿e siê
z tym niesamowitym Ÿróde³kiem rów-
nie niesamowita opowieœæ, prawda
o tym miejscu jest nie do zaprzecze-
nia. Ju¿ w 1639 r. ks. Fryderyk Alem-
bek. sekretarz króla IV Wazy, pisa³ tak:
„Wody z tych Ÿróde³ maj¹ barwê wody
deszczowej w kolor cytrynowy wpa-
daj¹c¹, wydaj¹ woñ jakoby bursztynu
zapalonego, olejkiem ziemnym, czyli
naft¹ s¹ przejête, dlatego, gdy w ich
proch lub papier zapalony wpuœci, zaj-
muj¹ siê p³omieniem i nie gasn¹ ³atwo”.
   Oko³o 250 lat póŸniej W³adys³aw
Be³za, poeta, który wielu pokoleniom

zniewolonych Polaków da³ Katechizm
polskiego dziecka („Kto ty jesteœ?
Polak ma³y...”), napisa³ w przewodni-
ku (1885 r.): „Nic bardziej uroczego nad
widoki, jaki sprawia to ogniste Ÿród³o,
z zapadniêciem nocy, œród otaczaj¹ce-
go dooko³a  milcz¹cego lasu. Zda siê,
¿e nagle zostaliœmy przeniesieni do
jakiejœ zaklêtej krainy, zostaj¹cej pod
w³adz¹ tajemniczej wró¿ki, tak g³êbo-
kie owo niezwyk³e zjawisko wywiera
na nas wra¿enie. Zród³o to od nie-
ustannego be³kotu i wewnêtrznego
burzenia wody otrzyma³o nazwê BE£-
KOTKI...”
   Opis po¿aru Ÿród³a bitumicznego
ko³o Krosna w 1684 r. spowodowane-
go uderzeniem pioruna da³ lekarz
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z Gdañska – Conrad Archiatr. Jedna
z legend zwi¹zanych z tym faktem jest
opowieœæ o bardzo z³oœliwym... O, w³a-
œnie! Tu fakt o piorunie, który uderzy³
w wody Be³kotki, przerodzi³ siê w le-
gendê.
   Zatem by³o tak – wed³ug opowieœci,
któr¹ podawano sobie z ust do ust od
Bóg wie jak dawna... Z³oœliwy piorun
– bo by³ on z³oœliwy, znali jego szaleñ-
stwa ludzie z Iwonicza i okolicznych
wsi – uderzy³ z ca³ej si³y ³añcuchami
ognia w rozedrgane wody Ÿróde³ka.
Uderzy³, gdy¿ nie móg³ znieœæ jego
mowy.
   Zróde³ko coœ mówi³o, dniem i noc¹.
Ludzie s³uchali jego mowy i podobno
wœród nich byli tacy, którzy tê mowê
rozumieli. Grzegorz z Lubatowej siady-
wa³ po niedzielnej mszy na brzegu tego
maleñkiego jeziorka, jakby studni bez
cembrowiny, i s³ucha³. S³ucha³ tak
uwa¿nie, ¿e albo zamyka³ oczy i niko-
go nie widzia³, albo nawet gdy patrzy³
na jod³owe pnie, niczego wokó³ siebie
nie dostrzega³..
   Czêsto bywa³o, ¿e Grzegorz wys³u-
chiwa³ Be³kotki i radosny wraca³ do
siebie. Dawa³ znaæ swoim s¹siadom,
¿e gwiazdy na niebie s¹ tej ziemi przy-
chylne; ¿e ¿niwa wysypi¹ piêkny plon.
Ale bywa³o, ¿e stary Grzegorz zab³¹-
dzi³,  doszed³ a¿ do Równego albo
Rogów i wtedy dopiero wypowiedzia³
przytomne s³owo; jakby siê dopiero
zbudzi³. A s³owo to nie mia³o w sobie
¿adnej radoœci. Wtedy wiadomo by³o,
¿e coœ siê wydarzy. I wydarza³o siê.
Albo w okolicy wichury  œci¹ga³y
z domów ca³e dachy, tylko s³omiane
kiczki fruwa³y po niebie jak jakieœ sza-

lone gawrony, albo morowe powietrze
grzeba³o ludzi, nie patrz¹c na ich god-
noœæ i wiek.
   Podobno umia³a s³uchaæ mowy Be³-
kotki równie¿ Agata, któr¹ niektórzy
mylili ze Œwiêt¹ Agat¹ od wszelkiej za-
razy. Agata by³a pos³ugaczk¹ przy
dworskich oficynach w Równem i ¿y³a
jak osoba œwiêta. Gdy miejscow¹ lud-
noœæ trapi³y jakieœ z³e myœli, proszono
j¹ o pomoc. Wtedy Agata sz³a na Be³-
kotkê o wschodzie s³oñca i nim za-
brzmia³ pierwszy dzwon na Anio³ Pañ-
ski, wraca³a bogatsza o jak¹œ wieœæ.
Ludziom by³o jedynie przykro, ¿e tyl-
ko od wiosny do jesieni Agata rozu-
mia³a be³kotanie Ÿróde³ka, choæ ono
zim¹ nie zamarza³o.
   Zatem Agata wraca³a po rosie do
swojego sza³asu, który czêsto otacza-
li mieszkañcy nie tylko Iwonicza czy
Ba³ucianki. Wznosi³a oczy w niebo
i mówi³a tylko tyle: „Nie trzeba siê
baæ”. Ale niekiedy smutno szepta³a,
a ³zy sp³ywa³y bruzdami po jej policz-
kach: „Ratuj siê, kto mo¿e”. Tyle. Do-
piero potem dodawa³a: „Nie trzeba
uciekaæ”. Albo: Pilnujcie swoich
wrót”. Albo: „Przyjd¹ od wschodu po
nowiu”. I choæ nigdy nie powiedzia³a
dok³adnie, o czym wie, zawsze okazy-
wa³o siê, ¿e jej rady by³y pomocne.
   Podobno i wielu innych ludzi rozu-
mia³o mowê Be³kotki, lecz oni bali siê
powtarzaæ, o czym s³yszeli, lub te¿ lu-
dzie im nie dowierzali – mo¿e  mylili siê
po prostu, mo¿e puszczali wodze fan-
tazji bez pokrycia.
   W ka¿dym razie z³oœliwy piorun od
nikogo nie móg³ dowiedzieæ siê o czym
ta woda bulgoce. Nie wiadomo, jak to
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by³o mo¿liwe, lecz podczas jednej
z burz rozkazywa³ Grzegorzowi, by wy-
krzycza³ na ulewnym deszczu wszyst-
ko, co Be³kotka mu powiedzia³a. Grze-
gorz jednak milcza³ i piorun swymi
ognistymi jêzykami poch³on¹³ ca³y
jego dobytek. Podobnie ukara³ Aga-
tê- spali³ jej sza³as i wielka szopê,
w której zgromadzi³a zio³a lecznicze dla
ca³ej wsi. Bo nikt nie pos¹dza³ jej
o czary, niejeden zaœ  b³ogos³awi³ j¹ za
uzdrowienie.
   Piorun widz¹c, ¿e o Be³kotce nicze-
go siê nie dowie, w wielkim szale ude-
rzy³ w œrodek bulgoc¹cego Ÿróde³ka.
S³yszeli ludzie w okolicy ogromny
trzask. Jakby ska³y w ca³ych Karpa-
tach ³ama³y sobie ¿ebra – bo ¿ebrami
nazywano górskie grzbiety.
Lecz po chwili wszystko ucich³o. Na-
wet s³oñce pokaza³o twarz pe³n¹ z³ota.
A nad Be³kotk¹ ukaza³a siê siedmio-
barwna têcza. Lecz nie by³a to têcza
zwyczajna. By³a to jakby wielobarwna
szarfa, jakby s³up z samych kolorów,
siêgaj¹cy szczytów nieba. Niejeden
wiêc wiedziony ciekawoœci¹ pod¹¿y³
do Ÿróde³ka. Niejeden te¿ widzia³ na
jego dnie miotaj¹ce siê ogniste smugi,
³añcuchy pioruna. Bo woda uwiêzi³a
ów z³oœliwy grom. Dlatego ta woda
nadal be³kocze, ale zarazem tak siê ko-
t³uje, burzy – wci¹¿ walczy z uwiêzio-
nym piorunem. I jak dot¹d, ju¿ ¿adna
b³yskawica nie wbi³a siê we wzburzo-
ne lustro Be³kotki

Ze zbioru legend Jana Tulika

Przypisy
Wincenty Pol (brat jego by³ lekarzem
uzdrowiskowym) pisa³ o „Ÿródle
ogieñ chwytaj¹cym” w wierszu
(z 1857 r.):

W cieniu tych lasów, coœ tam szemrze
                                                    s³odko,
Dziœ – jak przed wieki – witasz nas
                                                Be³kotko.
A jak natchnienie przez duszê przep³ywa:
czysty siê p³omieñ z tych nurtów
                                                  dobywa.
I czci¹ przejêci nad Ÿród³ami twemi,
Wielbimy Boga w cudach naszej ziemi!
Bo ogieñ œwiêty i szmer Ÿród³a rzewny,
Co tajemniczo spod ziemi wychodzi
Jest temu ¿yciu serc naszych pokrewny,
Co siê p³omieni i ³ez cichych rodzi.

rys. A. Przybysz
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fot. W. Turek
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Œpiewaæ lubi³am od zawsze
Ma³gorzata Busz – Perkins – œpie-
waczka (mezzosopran), animator
¿ycia kulturalnego, prezes Kroœnieñ-
skiego Towarzystwa Muzycznego.

Busz - Perkins jest pierwsz¹ przed-
stawicielk¹ tej profesji.
Œpiewaæ lubi³am od zawsze. Siê-
gaj¹c pamiêci¹ wstecz, od wcze-
snego dzieciñstwa czêsto szuka-
³am pretekstu, ¿eby popisaæ siê
jako piosenkarka przed doros³ym
audytorium, u cioci na imieni-
nach, na balu choinkowym czy
podczas rodzinnych œwi¹t. Swoj¹
przygodê z muzyk¹ rozpoczê³am
w Szkole Muzycznej I stopnia,
gdzie pod kierunkiem Krystyny
Sadowskiej (obecnie Litarowicz)
i Wandy Leœniak uczy³am siê gry
na fortepianie. Pierwszych lekcji
œpiewu udzieli³y mi dwie panie
Jadwigi – K¹dzielewska i Grün.
Pracuj¹c w latach 80. jako nauczy-
cielka muzyki rozpoczê³a wspó³pra-
cê z nauczycielskim Chórem
„Echo”. Trwa³a ona z przerwami
oko³o czternaœcie lat. W latach 1983
– 85 wspó³pracowa³a z Jasielsk¹
Orkiestr¹ Symfoniczn¹ pod dy-
rekcj¹ W³adys³awa Œwistaka.
W latach 1984 – 89 z Miejsko -
Gminnym Oœrodkiem Kultury
w Iwoniczu Zdroju, wspó³organi-
zuj¹c coroczne edycje Dni Poezji
i Muzyki Romantycznej, natomiast
w latach 2005 – 2006 Plenerow¹
Galê Operowo – Operetkow¹.
 Nie mog³o jej zabrakn¹æ w gronie
mi³oœników muzyki, którzy aktyw-
nie w³¹czyli siê w dzia³ania powo-
³anego do ¿ycia w 1995 roku Kro-
œnieñskiego Towarzystwa Mu-
zycznego.
Towarzystwo postawi³o sobie za

Absolwentka Pañstwowej Szko³y
Muzycznej I stopnia w Rzeszowie,
w klasie œpiewu Luby Bukowskiej. Na-
ukê œpiewu kontynuowa³a u legendar-
nej primadonny prof. Wandy Wermiñ-
skiej. Ukoñczy³a tak¿e Pañstwowe
Studium Kulturalno - Oœwiatowe i Bi-
bliotekarskie w Kroœnie oraz studio-
wa³a filologiê klasyczn¹ na Uniwersy-
tecie Jagielloñskim w Krakowie.
Urodzi³a siê w Kroœnie i z tym miastem
zwi¹za³a swoje ¿ycie podobnie jak ro-
dzina ojca, która zwi¹zana jest z Kro-
snem od blisko 150 lat. Pradziadek –
Józef Bergman, w latach dwudziestych
ubieg³ego stulecia pe³ni³ funkcjê bur-
mistrza. Inny przodek, Stanis³aw Berg-
man by³ znakomitym malarzem, a jego
prace zdobi¹ sale Muzeum Okrêgowe-
go w Kroœnie i wiele prywatnych ko-
lekcji. By³ jeszcze inny malarz w rodzi-
nie – Stanis³aw Studencki, uczeñ Woj-
ciecha Kossaka. Tradycje muzyczne
by³y raczej nieobecne. Ma³gorzata
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cel promocjê artystów zwi¹zanych ze
œrodowiskiem kroœnieñskim i wybitnie
uzdolnionych m³odych muzyków, pro-
pagowanie kultury muzycznej wœród
mieszkañców Krosna oraz organizacjê
koncertów.
W 2003 roku zainicjowa³a cykl pn.
„Koncerty niedzielne” – imprezê o sze-
rokim spektrum muzycznym, zarówno
pod wzglêdem programowym jak i wy-
konawczym.
Od 2006 roku pe³ni funkcjê prezesa Kro-
œnieñskiego Towarzystwa Muzyczne-
go i w ramach jego dzia³alnoœci statu-
towej wspó³organizuje Wieczory Ope-
rowo - Operetkowe na kroœnieñskim
rynku oraz Wieczory Andrzejkowe
w Regionalnym Centrum Kultur Pogra-
nicza. Koncerty te niezmiennie ciesz¹
siê ogromn¹ popularnoœci¹ i gromadz¹
komplety s³uchaczy.
Ma³gorzata Busz - Perkins nie tylko
organizuje te koncerty, ale czynnie
w nich uczestniczy œpiewaj¹c wraz z za-
proszonymi muzykami.
Najbli¿sza mi jest muzyka baroku,
a szczególnie G. F. Haendel, J. S. Bach,

A. Stradella. Mam ró¿norodny reper-
tuar, od baroku w³aœnie do utworów
kompozytorów XX wieku, od muzyki
sakralnej poprzez arie operowe do
pieœni i arii operetkowych.
Jest laureatk¹ Miêdzynarodowego
Konkursu Œpiewaków Operowych im.
Jana Kiepury oraz Konkursu Opero-
wego im. Ady Sari w Krynicy Kon-
certowa³a m.in. w Austrii (Wiedeñ),
Francji,  Belgii i w Niemczech. W swo-
im dorobku ma nagrania dla Telewizji
Polonia i Radia Rzeszów.
Bardzo wa¿n¹ rolê obok muzyki od-
grywaj¹ w moim ¿yciu psy, s¹ bowiem
jak cz³onkowie rodziny, pod wielo-
ma wzglêdami góruj¹ nierzadko nad
cz³owiekiem, s¹ wierne i przyjaciel-
skie, nie potrafi¹ oszukiwaæ.
Pani Ma³gorzata jest w³aœcicielk¹
2- letniego jamnika, który nie lubi cho-
dziæ na spacery. Jego poprzednik
wrêcz przeciwnie, w zimie spacerowa³
w ubrankach i dlatego kojarzono j¹ w
Kroœnie jako pani¹ z ubranym pie-
skiem.

             Anna Bry³a
 fot. W. Turek

Wieczór Andrzejkowy 2008 - pierwsza z prawej Ma³gorzata Busz-Perkins
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Marta Œwiderska - Pelinko
Mieszka w Rzeszowie. Zajmuje siê kry-
tyk¹ literack¹. Od 2006 roku t³umaczy
teksty literackie z jêzyka s³owackiego na
polski. W 2003 roku zosta³a przyjêta do
Zwi¹zku Literatów Polskich. W rzeszow-
skim Oddziale ZLP pe³ni³a kolejno funk-
cjê sekretarza i wiceprezesa. Obecnie jest
jego prezesem. Debiut poetycki: 1996 rok
- tomik poezji „Zatrzymany czas”, de-
biut prozatorski: 2003 r. - wspó³czesna
powieœæ psychologiczna „W labiryncie
bólu”. Kolejne wydane pozycje ksi¹¿ko-
we: - tomik poezji „Refleksje”, 2007 -
powieœæ „Tu³aczy smak edenu”, Rze-
szów. Wiersze i fragmenty prozy t³uma-
czone na jêzyki angielski, s³owacki, ukra-
iñski, litewski i serbski. Do jej najcenniej-
szych nagród i wyró¿nieñ literackich
nale¿¹: 2004 rok - honorowa nagroda lite-
racka ZLP O/Rzeszów „Z³ote Pióro” za
powieœæ „W labiryncie bólu”, 2007 rok
— Literacka Nagroda I stopnia Prezyden-
ta i Rady Miasta Rzeszowa za ca³okszta³t
twórczoœci literackiej i dzia³alnoœci kul-
turalnej, 2009 rok — nagroda Zarz¹du
Województwa Podkarpackiego za szcze-
gólne osi¹gniêcia w dziedzinie kultury
i literatury.

Babcia

jak krzy¿
nios³a narêcze grzechów
swoich cór
i pokornie prosi³a
odpuszczenia

gdy dzieñ po dniu
mokre rzêsy rzeŸbi³y korê skrzyde³
bez sensu dŸwiga³a brzemiê
tak¿e w imiê jego
oddaj¹cego ducha we krwi wojny

przy grobie wiernego
wierna wdowa
z usianego pacierzami kopca
zbiera³a antidotum
i rozsiewa³a echem po pustyni wieków

g³oœnym rapsodem wiekuistej przysiêgi
wznios³a siê ku niemu
a gdy w jej ciele rozpostar³ skrzyd³a
spe³niona oczyœci³a rozpustne
z niewiary

Kiedy

Kiedy pragnê
Nasycam siê plastrem miodu
I czerpiê wolê istnienia

Kiedy p³aczê
Sp³ukujê strugi z³udzeñ
I tulê nos do szyby

Zmêczona ha³asem myœli
Uciekam
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opr. wt

Kobiety rajskiego ogrodu

w koronach drzew
kusz¹cym kszta³tem
promieniuj¹
gdy z poœwiat¹ splataj¹ warkocze

podczas pe³ni
o gêsi¹ skórkê
przyprawiaj¹
spêkane usta globu

a kiedy
zbutwia³ymi jab³kami
spadaj¹
w bibu³ê jesieni

w niemych oknach
otulaj¹ siê szpetot¹ konarów
i dla bociana

umieraj¹

Czekam

Zimny ogieñ w kominku
Okrywa siê kocem
Ciemnoœæ w blasku ksiê¿yca
Miesza srebro gwiazd
Szafa pe³na wyrzeczeñ
By nie brak³o do pierwszego
Tak d³ugo ju¿ czekam
Na kwitn¹ce ogrody

Mi³oœæ potrafi

Mi³oœæ potrafi
Zach³ysn¹æ siê wiosn¹
I pozbawiæ poczucia winy
W pragnieniu przebaczenia

Mi³oœæ potrafi
Obj¹æ ramieniem
Podczas spaceru jesieni¹

Wybacz mi Panie

Wybacz Panie
Mój bunt i zw¹tpienie
Ze zdrowych ziaren wyros³e
Wybacz grzech
Który miesza myœli
W samotnym bólu poœcieli
Wybacz
¯e w zgiêtych kolanach ³amie
Codzienny brak pokory
A paciorki ró¿añca
Bezwolnie p³yn¹
W s³abych wiar¹ d³oniach

Wybacz ludzk¹ u³omnoœæ
I gest
Co w œlepy zau³ek
Syzyfowym kamieniem oddany
Wybacz œwiatu
Winy i kary moje
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Bronis³awa Betlej
LEW I PANNA
To ju¿ 42 tomik autorki z Jedlicza. Wier-
sze w nim zamieszczone s¹ poszuki-
waniem œladów zmar³ego wiosn¹ mê¿a,
z którym prze¿y³a 59 lat. Ten wspólny
czas, Lwa i Panny, /ich znaki zodiaku/
umieœci³a poetka w swojej twórczoœci
i jest swoist¹ ewangeli¹ cierpienia. Jak
pisze we wstêpie dr Waleria Danuta
Æwik, sporo w zbiorku odwo³añ do
Boga. Poetka jak biblijny Hiob prze-
trwa³a próbê cierpienia, odkupi³a j¹
POEZJA. Wbrew smutkom i samotno-
œci 81-letnia „uparta staruszka” wraca
do ¿ywych, ma jeszcze wiele zapa³u,
chocia¿ znaleŸæ mo¿na pewn¹ formê
buntu. W sprawach ostatecznych przy-
wo³ywany jest jednak Bóg – pocz¹tek
i koniec wszystkiego.

Antologia XXXVIII Warszawskiej
Jesieni Poezji
JEST U NAS KOLUMNA
Marek Wawrzkiewicz, prezes ZG ZLP
pisze, i¿ jednym z g³ównych walorów
Warszawskiej Jesieni Poezji jest fakt
docierania ¿ywych poetów w ci¹gu
tych kilku dni  do publicznoœci – przede
wszystkim m³odej – i wracaj¹ ze spo-
tkañ z odnowion¹ otuch¹. Trafiaj¹
bowiem do audytoriów wra¿liwych,
inteligentnych, dobrze wykszta³co-
nych. Przekonuj¹ siê, ¿e poezji mo¿na
jeszcze u¿ywaæ. ¯e to nie jest jêzyk
martwy, a przeciwnie, ¿yj¹cy nawet
nad pokoleniami. Antologia zawiera
zbiór wierszy polskich i zagranicznych
poetów obecnych na tegorocznych
spotkaniach literackich.

Wydawnictwo AA Kraków

Wydawca ARWIL s..c. Warszawa
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Bo¿ena Paw³owska-Kilanowski
BABEL
Wiersze w tomie „Babel” zbieraj¹ okru-
chy doœwiadczeñ ¿yciowych, literac-
kich i osnute mg³¹ nostalgii, to jednak
wnosz¹ spokój nadziei na trwa³oœæ
i trwanie. Ta si³a zmagaj¹cego siê
z emocjami cz³owieka utajona jest w
odkrywaniu ich bogactwa i wartoœci.
Bo¿ena Paw³owska-Kilanowski podej-
muje dialog, który buduje most ³¹cz¹-
cy brzegi kresów. Pomys³ wydania to-
miku w wersji wielojêzycznej zrodzi³ siê
podczas IV Polonijnych Spotkañ Lite-
racko Artystycznych w Kroœnie
w 2007 r. Poetka, zamieszka³a obecnie
w Kanadzie jest wdziêczna organiza-
torom tych spotkañ  za pamiêæ o twór-
cach polonijnych.

Rachel Schancer
KIERAT
Autorka urodzi³a siê w Polsce, jednak
dom dzieli miêdzy Polskê a Izrael. Jest
dziennikark¹, publicystk¹, cz³onkiem
wielu stowarzyszeñ charytatywnych.
Rzeczywistoœæ w jej poezji jest bardzo
z³o¿ona i subtelna, rozstrzyga siê
w zderzeniach przeciwstawnych po-
staw moralnych. S³owo-pojêcie „kie-
rat” w tytule nie jest przypadkowe.
Urz¹dzenie zwane kieratem s³u¿¹ce do
przenoszenia ruchu, czyli wysi³ku zwie-
rz¹t i ludzi symbolizuje ciê¿k¹, nie-
wdziêczna pracê. Autorka tych wizji
poetyckich, stara siê nie tyle znaleŸæ
alternatywê dla kieratu, co stworzyæ
szansê obrony i odpowiedzi. Wiersze
Rachel Schancer s¹ barwnymi opowie-
œciami o w³asnym sumieniu i jego roz-
terkach.

Drukarnia Oœwiatowa w Poznaniu

Ludowa Spó³dzielnia Wydawnicza Warszawa 2008

opr. wt
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(Skarby architektury drewnianej ko³o Krosna, Zubrzycki)
Ze zbiorów Wac³awa Paczosy
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Z³ote Pióro dla poetki ze Zrêcina
Rzeszowski Oddzia³ Zwi¹zku Literatów
Polskich przyzna³ „Z³ote Pióra” za 2008
rok.W kategorii poezja nagrodê otrzy-
ma³a Halina Kurek za tomik poezji „Na
wielkim dniu”.

Poetka urodzi³a siê w Bóbrce ko³o Kro-
sna, obecnie mieszka w Zrêcinie.
Z wykszta³cenia jest polonistk¹. De-
biutowa³a tomikiem poetyckim „Progi”
w 2005 roku, a rok póŸniej ukaza³ siê
drugi tomik poezji „Miejsca na w³a-
snoœæ”. „Na wielkim dniu” to trzecia
pozycja w jej dorobku wydana w 2008
roku. Wielokrotnie nagradzana w kon-
kursach literackich; wyró¿nione i na-
grodzone utwory ukaza³y siê w pokon-
kursowych almanachach poetyckich.
Publikowa³a w „Nadwis³oczu” - Mie-
leckim Podkarpackim Kwartalniku
Spo³eczno - Kulturalnym, „Radosto-
wej” - Ogólnopolskim Magazynie
Twórców Starachowic, „Okolicy Po-
etów” ze Swarzêdza oraz kroœnieñskiej
„Croscenie”. Halina Kurek jest cz³o-
nek Zwi¹zku Literatów Polskich i Klu-
bu Literackiego RCKP.
Uroczystoœæ wrêczenia nagród odbê-
dzie siê 12 grudnia br. w Rzeszowie.

Sukcesy kroœnieñskiej m³odzie¿y
M³odzie¿ ze Studia Piosenki „Swing”
z RCKP pracuj¹ca pod kierunkiem Lu-
cyny Dura³ uczestniczy³a 15 listopada
br. w finale X Ogólnopolskiego Festi-
walu Dzieci i M³odzie¿y „Têczowe pio-
senki Jana Wojdaka”, który odby³ siê
w Krakowie. Decyzj¹ jury Olga Dal-
mata uhonorowana zosta³a 3 nagro-
dami - nominacj¹ do udzia³u w Miê-
dzynarodowym Festiwalu Piosenki
i Tañca – Be³czik 2010 /Bu³garia/,
w którym reprezentowaæ bêdzie Pol-
skê, nagrod¹ Jana Wojdaka za talent i
indywidualnoœæ sceniczn¹ wraz z za-
proszeniem do udzia³u w nagraniach
czwartej p³yty festiwalowej oraz wy-
ró¿nieniem w kategorii wykonawców
14 - 16 lat.  W festiwalu wziê³o udzia³
500 uczestników, do fina³u zakwalifi-
kowa³o siê 99 osób.
Równie¿ w listopadzie odby³ siê
w Rzeszowie VI Podkarpacki Festiwal
Piosenki „Na skrzyd³ach muzyki”,
podczas którego Micha³ Strycznie-
wicz zdoby³ br¹zow¹ statuetkê, a Na-
talia Niedziela I wyró¿nienie w swo-
ich kategoriach wiekowych. Obydwo-
je uczêszczaj¹ na zajêcia Studia Pio-
senki „Swing”

ab, wt, fot. W. Turek
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Olga Dalmata
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29 listopada, godz.18.00
Wieczór Andrzejkowy
Wyst¹pi¹: N. Cieœlachowska, J. Kot,
M. Busz- Perkins, K. Zajdel, A. Te³e-
wiak, D. Eibin, Kameraliœci Rzeszow-
scy i Chór OSM II st. w Kroœnie pod
dyr. R. Zajdel.
W programie muzyka wiedeñskich
Straussów, fragmenty opery Stanis³a-
wa Moniuszki „Straszny Dwór” oraz
rosyjskie romanse
sala widowiskowa RCKP

2 - 3 grudnia, godz. 9.30
X Teatralne Miko³ajki – spotkanie
 z satyr¹
Otwarta scena dla dzieci i m³odzie¿y

z Krosna i regionu prezentuj¹cych swój
aktorski lub literacki talent w gatunku
komediowo - satyrycznym.
sala widowiskowa RCKP

5 grudnia , godz.18.00
Gala operetkowo-musicalowa
„O mi³oœci w duecie i nie tylko”.
Wyst¹pi¹: A. Banaszkiewicz- skrzyp-
ce, M. Poliszot – sopran, A. P³onka –
sopran, £. Gaj -tenor, J. Michalak – bas
baryton z towarzyszeniem Orkiestry
Kameralnej „Strauss ensemble” pod
dyr. A. Jaronia.
W programie: fantazje na skrzypce
i orkiestrê, najpiêkniejsze duety mi³o-
sne z operetek i musicali. Koncert na
rzecz kroœnieñskiego Hospicjum orga-
nizuje Stowarzyszenie „Czyñ dobro
mimo wszystko”.
sala widowiskowa RCKP

6 grudnia
Wieczorow¹ por¹ na kroœnieñskim ryn-
ku uroczyste Powitanie Anio³ów
– pierwszy element projektu Gminy
Krosno Anio³y Podkarpackie

7 grudnia, godz. 10.00
17.  Miko³ajkowe Spotkania Taneczne
Prezentacja dorobku artystycznego
dzieciêcych i m³odzie¿owych zespo³ów
ró¿nych form tanecznych z Polski po-
³udniowo - wschodniej.
sala widowiskowa RCKP

16 - 18 grudnia
XV Przegl¹d M³odzie¿owych Wieczo-
rów Rozrywkowych „Blaga”
sala widowiskowa RCKP

opr. ab

POLECAMY
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BWA

13 listopada – 4 grudnia
Franciszek Fr¹czek – „S³oñces³aw
z ̄ o³yni” – malarstwo i rysunek

¯y³ w latach 1908–2006. Urodzi³ siê
w ¯o³yni ko³o £añcuta. Studia roz-
pocz¹³ w Akademii Sztuk Piêknych w
Krakowie, studiowa³ zaledwie jeden
rok. Kontynuowa³ w³asn¹ drogê na-
uczania w „Twórcowni Szukalskiego”.
Od 1930 r. tworzy³ i wystawia³ wraz ze
Szczepem „Rogate Serce”, którego by³
cz³onkiem. W roku 1976 otrzyma³ Z³ot¹
Odznakê ZPAP. Zorganizowa³ wiele
wystaw indywidualnych, wa¿niejsze
z nich to wystawa w warszawskiej „Za-
chêcie” w 1982, przy okazji której
otrzyma³ Nagrodê Ministra Kultury
i Sztuki. Dwukrotnie wystawia³ swoje
obrazy i rysunki w Muzeum Okrêgo-
wym w Rzeszowie oraz kilkakrotnie

Franciszek Fr¹czek „Jesieñ ¿ycia”

Autoportret

w rzeszowskim
BWA. W roku
1988 z okazji
jubileuszu pra-
cy twórczej
otrzyma³ po-
nownie nagro-
dê Ministra
Kultury i Sztu-
ki. W kraju
jego prace mo-
gli ogl¹daæ
mieszkañcy
Poznania, Lu-
blina, Krako-
wa i Gdañ-
ska.
Wystawia³ równie¿ za granic¹, m.in.
w Nowym Jorku, we Lwowie, Wilnie,
Chicago, Pary¿u. W swojej twórczo-
œci stale odwo³ywa³ siê do legend
i kultury s³owiañskiej. Ze wszystkich
uczniów Szukalskiego by³ najbardziej
konsekwentny i najdalej poszed³
w realizacji za³o¿onych przez niego
hase³. Stworzy³ w³asny i niepowtarzal-
ny styl, sztukê o rodowodzie polskim,
s³owiañskim. W swojej twórczoœci in-
spiracjê czerpa³ z pogañskiej historii
s³owiañszczyzny oraz z kultury i tra-
dycji ludowej.
Wyda³ dwa zbiory legend z okolic
£añcuta. Sam sta³ siê przez swoje kon-
sekwentne postêpowanie, tworzenie,
a nawet styl ubierania legend¹ rze-
szowskiego œrodowiska artystyczne-
go. Wystawa jest przegl¹dem twór-
czoœci tego oryginalnego artysty. Daje
okazjê przypomnienia sobie jego wie-
lu wspania³ych, znanych i nieznanych
prac.
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FOTOGALERIA  GRUDYSZ

20 paŸdziernika – 30 listopada
SMOLARZE

Grupa s³uchaczy I i II roku foto-
grafii Pañstwowego Pomaturalnego
Studium Kszta³cenia Animatorów Kul-
tury i Bibliotekarzy w Kroœnie  prze-
bywa³a we wrzeœniu w miejscowoœci
Jab³onki w Bieszczadach. Jest to jed-
no z kilku miejsc gdzie wypala siê wê-
giel drzewny. Wystawa poœwiêcona
jest smolarzom. Smolarze, kurzacze,
uhlarze to okreœlenia ludzi zajmuj¹cych
siê wypa³em. Jest to praca sezonowa,
ale bardzo ciê¿ka, ludzie zajmuj¹cy siê
ni¹ mieszkaj¹ obok wypa³u i poœwiê-
caj¹ jej ca³y swój czas.
S³uchacze przebywaj¹cy na plenerze
mogli w ci¹gu trzech dni obserwowaæ
proces wypa³u. Us³yszeli fascynuj¹ce
opowiadania o przygodach zwi¹za-
nych z ¿yciem w lesie. ¯ubry, wilki
i dziki s¹ tu czêstymi goœæmi, a zdarza
siê zobaczyæ rysia. Spotkanie w Ja-
b³onkach by³o niezwykle interesuj¹ce
zarówno ze wzglêdu na technologie,
jak i ludzi tu pracuj¹cych.
Wystawa jest pierwsz¹ ekspozycj¹

s³uchaczy rozpoczynaj¹cych naukê
w Studium.
Autorzy zdjêæ: Micha³ Ba³on, Pawe³
Guder, Sabina Guzik, Magdalena Ko-
nop, Marcin Kuncio, Anna Mika, Be-
ata Motuk, Jacek Raus, Krzysztof Sa-
lak, Karol Tajak.

MUZEUM RZEMIOS£A

Nowy projekt Muzeum Rzemios³a
w Kroœnie Emigranci. Literacko - Un-
dergroundowe Rozmowy M³odzie¿o-
we. Spotkania z literatur¹ emigracyjn¹
jest realizowany w Piwnicy PodCienia-
mi. Ma charakter edukacyjny i jest
skierowany do uczniów ze szkó³ po-
nadgimnazjalnych. Jego celem jest
poszerzenie i uzupe³nienie szkolnych
treœci z zakresu literatury emigracyj-
nej powsta³ej po 1944 roku a tak¿e
kszta³towanie postawy œwiadomego
m³odego odbiorcy kultury wysokiej.
Zak³ada zainteresowanie m³odzie¿y
twórczoœci¹ mniej znanych pisarzy
emigracyjnych, osi¹gniête poprzez
organizacjê niekonwencjonalnych
spotkañ literackich. Ich za³o¿enia or-
ganizacyjne opieraj¹ siê na prze³ama-
niu niechêci m³odych do czytania oraz
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interpretowania g³ównie utworów po-
etyckich. Kameralna sceneria Piwnicy
PodCieniami sprzyja wytworzeniu sy-
tuacji otwarcia siê na odbiór literatury
- s³uchania poezji, czytania tekstów,
swobodnych wypowiedzi czy dysku-
sji. Dodatkowo, wprowadzenie ele-
mentów muzycznych - rozpoznawa-
nych przez m³odzie¿, elementów teatral-
nych, wykorzystanie mo¿liwoœci no-
wego profesjonalnego sprzêtu oœwie-
tleniowego i nag³oœnieniowego, w któ-
ry zosta³a niedawno wyposa¿ona Piw-
nica PodCieniami, umo¿liwia prezen-
tacjê tematyki w sposób przystêpny
i atrakcyjny dla m³odzie¿y.
Cykl rozpocz¹³ siê od wprowadzenia
tematyki szczególnie bliskiej m³odym
i chêtnie przez nich podejmowanej -
zwi¹zanej z mi³oœci¹. Dlatego powró-
ciliœmy do poezji Jana Rostworowskie-
go, której ogólny rys zosta³ zaprezen-
towany w 2008 roku podczas promo-
cji ksi¹¿ki Andrzeja Ga³owicza Twór-

czoœæ poetycka Jana Rostworowskie-
go oraz poprzez opublikowanie w ca-
³oœci, napisanego przez poetê, ¯ycio-
rysu na ¿¹danie.

Po prostu mi³oœæ - poezja mi³osna
Jana Rostworowskiego. Spotkanie o
mi³oœci pierwsze przy muzyce The Be-
atles (29 X) podjê³o próbê przekona-
nia m³odzie¿y, ¿e o mi³oœci mo¿na mó-
wiæ w sposób piêkny, dostrzegaj¹c jej
ró¿ne odcienie. Naszym zamiarem jest
uœwiadomienie faktu, ¿e poezja mo¿e
towarzyszyæ cz³owiekowi w ¿yciu
i pomagaæ mu w szukaniu odpowiedzi
na nurtuj¹ce go pytania, w tym przy-
padku zwi¹zane z mi³oœci¹, zakocha-
niem, fascynacj¹ kobiet¹.
Spotkanie o mi³oœci drugie:
...dla uczucia, dla myœli i dla sumie-
nia... trzy ballady o Annie Opatowej
Jana Rostworowskiego
Projekt realizowany jest przy wspar-
ciu finansowym Gminy Krosno

Iwona Jurczyk

„Orchidea” to tytu³ najnowszej ksi¹¿-
ki opublikowanej w krakowskim Wy-
dawnictwie EMG, która na rynku ofi-
cjalnie ukaza³a siê 3 listopada. W dniu
28 paŸdziernika br. w Kroœnieñskiej
Bibliotece Publicznej, czytelnicy mieli
niepowtarzaln¹ okazjê porozmawiaæ
z jej autorami oraz kupiæ egzemplarz
kilka godzin wczeœniej wydrukowanej
powieœci.

KROŒNIEÑSKA BIBLIOTEKA  PUBLICZNA

„Orchidea” autorstwa Irka Grina,
Gai Grzegorzewskiej i Marcina Œwie-
tlickiego wydana zosta³a jako IX tom
Polskiej Kolekcji Kryminalnej. Ka¿dy
z autorów ma na swoim koncie w³asne
ksi¹¿ki. Wychodz¹c z pomys³em napi-
sania wspólnie jednej powieœci poku-
sili siê na swego rodzaju eksperyment.
Na kartach „Orchidei” spotykaj¹ siê
bohaterowie z ksi¹¿ek wszystkich au-

O „zbrodniach” w bibliotece - promocja „Orchidei”
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torów - Mistrz (z powieœci „Dwana-
œcie”, „Trzynaœcie” i „Jedenaœcie”
Marcina Œwietlickiego), Julia Dobro-
wolska (bohaterka „¯niwiarza”
i „Nocy z czwartku na niedzielê” Gai
Grzegorzewskiej), oraz Józef Maria
Dyduch (bohater „Bezpañskiego
psa” i „Pana Szatana” Irka Grina); s¹
prywatnymi detektywami i mieszkaj¹
w Krakowie. Wspólnie rozwi¹zuj¹ za-
gadkê œmierci kobiety nazywanej Or-
chide¹.

Irek Grin i Marcin Œwietlicki s¹
równie¿ wspó³za³o¿ycielami Stowa-
rzyszenia Mi³oœników Krymina³u
i Powieœci Sensacyjnej „Trup w sza-
fie”, które zajmuje siê m.in. organizo-
waniem od 2005 r. Festiwalu Krymi-
na³u (najbli¿szy odbêdzie siê pod ko-
niec listopada w Wroc³awiu). Marcin

Œwietlicki, pytany na spotkaniu o po-
wody, dla których siêgn¹³ po literaturê
kryminaln¹ (wczeœniej znany by³ g³ów-
nie jako poeta i najwa¿niejszy przed-
stawiciel pokolenia „bruLionu”), zazna-
cza³, ¿e cokolwiek pisze, to zmierza do
tego, ¿eby to by³a sztuka. I to w³aœnie
za krymina³ „Jedenaœcie” otrzyma³ Li-
terack¹ Nagrodê „Gdynia”.

Spotkanie zrealizowano w ramach projek-
tu pn. „Kroœnieñski Kalejdoskop Literacki
- promocja literatury najnowszej”, przy
wsparciu finansowym  Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z Programu
„Literatura i czytelnictwo” oraz dotacji
Gminy Krosno.

Monika Machowicz

Od lewej: M. Œwietlicki, G. Grzegorzewska, I. Grin
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Piêkna na scenie, m¹dra w ksi¹¿ce.
Czyli o Joannie Szczepkowskiej
w bibliotece
W czytelni g³ównej KBP odby³o siê
4 listopada br. spotkanie z Joann¹
Szczepkowsk¹. Prowadz¹ca spotkanie
dr Zofia Bartecka podkreœli³a wybitne
dokonania aktorskie goœcia, przy czym
spotkanie to mia³o charakter literacki,
zgodnie z za³o¿eniem projektu „Kro-
œnieñski Kalejdoskop Literacki”.

Joanna Szczepkowska rzetelnie
i z barwnymi komentarzami odpowia-
da³a na problemowe pytania zadawa-
ne przez prowadz¹c¹ spotkanie i dziê-
ki temu nakreœlone zosta³o t³o biogra-
fii artystki. Mówi³a o rodzinnych tra-
dycjach – w tym o swym dziadku Ja-
nie Parandowskim, wybitnym znawcy
antyku i autorem nieœmiertelnej „Al-
chemii s³owa”, o swych autorytetach
artystycznych, felietonach – znanych
z „Wysokich Obcasów” - wreszcie
o swych powieœciach i wierszach.

Pisarka, która zagra³a œwietne role
w kilkunastu filmach, wyda³a ksi¹¿ki:
„4 czerwca”, „Szeœæ minut przed cza-
sem”, „Go³a baba”, „Fragmenty z ¿ycia
lustra”, „Ludzie ulicy i inne owoce mi-
³oœci”, „Jak wyprostowaæ ko³o” i „Ko-
cham Paula McCartneya” – powieœci
w sporej mierze autobiograficznej,
o której autorka mówi³a z doz¹ urocze-
go humoru. O „4 czerwca” powiedzia-
³a z dyskretn¹ powœci¹gliwoœci¹, ¿e
chcia³a sw¹ s³ynn¹ telewizyjn¹ wypo-
wiedzi¹ podkreœliæ, i¿ nasta³ czas wol-
nego s³owa, czego Polacy jeszcze nie
do koñca byli œwiadomi.

Lwia czêœæ spotkania dotyczy³a fe-
lietonistyki Joanny Szczepkowskiej,

która za³o¿y³a sobie, ¿e raczej nie bê-
dzie komentowaæ doraŸnych wydarzeñ
w kraju czy œwiecie. I œwietnie, gdy¿
jej felietony nabieraj¹ uniwersalnoœci,
czytane po latach s¹ aktualne i poru-
szaj¹ce. Na przyk³ad felieton („WO”
z 24 paŸdziernika br.) o cz³owieku, któ-
ry zarabia tyle, ile uda mu siê str¹ciæ
zim¹ sopli z kominów, poruszy³ mnie -
i nie tylko mnie - do g³êbi, gdy¿ cho-
dzi³o w nim o Jana Gondowicza, które-
go arcym¹dre felietony czyta³em od lat,
którego t³umaczenie „Ubu króla” graj¹
polskie teatry (jest w tym utworze pas-
sus, cytujê z pamiêci: „w Polsce, czyli
nigdzie…” - có¿, to XIX-wieczne dzie³o).

Joanna Szczepkowska jest warsza-
wiank¹ z urodzenia, ale spora czêœæ jej
rodziny pochodzi z naszego regionu –
o czym pisarka wspomina³a i nawet
znalaz³ siê w kuluarowych dyskusjach
osobliwy akcent: pokrewieñstwo ta-
kie przypomnia³ aktorce kroœnieñski
reporta¿ysta Krzysztof Kamiñski.
Szczepkowska mia³a piêkny – jeszcze
w czasie studiów na warszawskiej
PWST - debiut aktorski w „Teatrze
Telewizji” w „Trzech siostrach” Cze-
chowa. Jest laureatk¹ kilkunastu wa¿-
nych nagród – a pierwsz¹ otrzyma³a
za debiutanck¹ rolê filmow¹ Zosi we
wzruszaj¹cym, poetyckim filmie „Con
Amore”, który przeszed³ ju¿ do klasy-
ki tego gatunku.
Spotkanie to odby³o siê w ramach
projektu „Kroœnieñski Kalejdoskop
Literacki” realizowanego przy
wsparciu Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz Gminy Kro-
sno.

Jan Tulik
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10 listopada – 5 grudnia
Rozdzia³y
Wystawa malarstwa Barbary
Kasprzyckiej – £osiak

Malarstwo Barbary Kasprzyckiej-
£osiak to d¹¿enie do syntezy w uka-
zywaniu œwiata ukrytego wewn¹trz
nas, a jednoczeœnie otwartego tak sze-
roko, ¿e pozostaje on obrazem od-
wiecznej i - chyba wiecznej - Tajemni-
cy. To obrazy wa¿ne, tak pod wzglê-
dem wypowiedzi artystycznej jak i su-
gerowanych przes³añ, swoistych me-
tafor stworzonych poprzez kszta³ty
i barwy. I nasycone wyj¹tkowym na-
strojem, czêsto z doz¹ melancholii, któ-
ra nie pozbawia nadziei, raczej budzi
m¹dr¹ refleksjê.
W1995 roku ukoñczy³a Pañstwowe
Liceum Sztuk Plastycznych im. T. Brzo-

V OGÓLNOPOLSKIE  BIENNALE
FOTOGRAFII KROSNO 2009
MIASTO i LUDZIE - DYNAMKA
Konkurs jest otwarty dla wszystkich fo-
tografuj¹cych. Ka¿dy uczestnik mo¿e
przes³aæ max 5 prac (czarno-bia³e lub ko-
lorowe). Zestaw - cykl jest traktowany
jako jedna praca. W Biennale mog¹ braæ
udzia³ wy³¹cznie prace, które do tej pory
nie by³y publikowane, ani nagradzane.
Czytelnie wype³nion¹ kartê zg³oszenia
zawieraj¹c¹: imiê i nazwisko, adres autora
oraz e-mail nale¿y umieœciæ w kopercie
do³¹czonej do prac. Prace wraz z kopert¹
zawieraj¹c¹ kartê zg³oszenia nale¿y prze-
s³aæ lub dostarczyæ osobiœcie na adres or-
ganizatora: Muzeum Rzemios³a w Kro-
œnie ul. Pi³sudskiego 19, 38-400 Krosno
do 30 listopada 2009.Szczegó³owe infor-
macje zawiera regulamin dostêpny na stro-
nie www.muzeumrzemiosla.pl/foto

zowskiego w Kroœnie, ze specjalizacj¹
wykonawstwa wyrobów artystycz-
nych ze skóry - formy u¿ytkowe.
W latach 1993-95 korzysta³a ze stypen-
dium Krajowego Funduszu na Rzecz
Dzieci w Warszawie w dziedzinie pla-
styki. W latach 1995-2000 studiowa³a
na Akademii Sztuk Piêknych w War-
szawie na Wydziale Malarstwa - Pra-
cownia Technik Œciennych - pod kie-
runkiem profesora Leona Tarasewicza-
Stypendystka Ministra Kultury (2003).
Ma za sob¹ kilka wa¿nych wystaw in-
dywidualnych, w tym w Warszawie,
Lublinie, Bia³ymstoku, a tak¿e w regio-
nie oraz udzia³ w kilkunastu wysta-
wach zbiorowych, m.in. na Wêgrzech.
Jest laureatk¹ konkursów i przegl¹dów
plastyki.

Jan Tulik

KONKURS LEŒNE FOTOGRAFIE
2009
Konkurs jest adresowany do amatorów,
którzy mog¹ zg³osiæ wszelkie prace tema-
tycznie zwi¹zane z lasem; pokazuj¹ce
piêkno pejza¿u, bogactwo œwiata roœlin-
nego i zwierzêcego, urodê leœnych zabyt-
ków, urok grzybobrania lub zdjêcia z le-
œnych wêdrówek. Fotografie musz¹ byæ
po prostu leœne. Ka¿dy uczestnik mo¿e
zg³osiæ najwy¿ej odbitki trzech zdjêæ
w rozmiarze 20 x 30 cm. Prace wraz
z wype³nion¹ kart¹ zg³oszenia nale¿y na-
des³aæ w terminie do 15 stycznia 2010 r.
na adres organizatora: Regionalna Dyrek-
cja Lasów Pañstwowych 38-400 Krosno,
ul. Bieszczadzka 2 z dopiskiem „Leœne
fotografie”. Regulamin na stronie
www.lp.gov.pl.. Informacje dodatkowe,
kontakt tel. (013) 43 644 51 w. 313 lub
e-mail: informacja@krosno.lasy.gov.pl
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