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Boże Narodzenie 
to czas pojednania, wspólnego radosnego oczekiwania

i świętowania przy wigilijnym stole. 
To czas wybaczania, przyjaźnie podanych rąk, otwarcia na ludzi. 

Czas unoszących się nad nami Dobrych Aniołów. 
Takiej właśnie cudownej atmosfery życzymy naszym przyjaciołom 

i współpracownikom na te magiczne chwile i na cały Nowy Rok 2011

dyrekcja i pracownicy
Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

Anno Domini 2010

Na okładce:  Anioł na krośnieńskiej starówce, str. 2 – 1. Stanisław Dłuski na spotkaniu autor-
skim w KBP, 2. Anna Czerwińska- Barnuś, wernisaż wystawy malarstwa, 3. Joanna i Andrzej 
Wrzecionkowie, wernisaż wystawy rękodzieła w KBP, 4. Wernisaż wystawy 26. Przeglądu 
Plastyki w RCKP – Nina Rostkowska i Wojciech Niezgoda, 5. Koncert Ensemble Barocum 
w Muzeum Podkarpackim. 6. Wieczór Andrzejkowy Kto me usta całuje, ten śni w RCKP.  
Fot. W. Turek
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3. Witryna RCKP
Wystawy
Mikołajki teatralne i taneczne
Baśń krośnieńska

6.   Rozmaitości
Dwie krośnieńskie szkoły…

Aneta Kut

Muzyczne prezenty od Mikołaja
Adam Münzberger

Kolędy - perły polskiej 
tradycji…

Waldemar Smaszcz

13.  Z Euroregionu
Świat „Trzecim okiem”

Vadim Vozdvizhenshy

Świąteczne spotkanie fotografów
Wacław Turek

19.  Krośnieńskie rodowody
Daniel Eibin

Wacław Turek
21.  Podium   

24.  Przeczytane

25.  Polecamy
KBP
Poezja to dialog z czytelnikiem

Monika Machowicz

Podkarpackie Boże 
Narodzenie …

Jan Tulik

28.   Zimowa poezja
 
30.   Kolekcjonerstwo

32.   Konkursy

ODKĄD TAŃCZYMY  
NA SYLWESTRA?

STARE PODANIE WŁOSKIE WYWODZI RODO-
WÓD TEJ ZABAWY OD DWÓCH PAPIEŻY 
– OD SYLWESTRA I (NA STOLICY APOSTOL-
SKIEJ 314-335), ŚWIĘTEGO, KTÓREGO PA-
MIĄTKĘ KOŚCIÓŁ OBCHODZI 31 GRUDNIA 
ORAZ OD SYLWESTRA II (999-1003). PODOB-
NO SYLWESTER I POJMAŁ LEWIATANA, AR-
CYGROŹNEGO DLA LUDZKOŚCI POTWORA 
MORSKIEGO I UWIĘZIŁ W LOCHACH LATE-
RANU, DAWNEGO PAŁACU PAPIESKIEGO 
W RZYMIE. ALE PRZEPOWIEDNIA SYBILLI 
GŁOSZĄCA, ŻE W PIERWSZYCH CHWILACH 
1000. ROKU NASTĄPI KONIEC ŚWIATA, PRZE-
PEŁNIAŁA LUDZI STRACHEM, WIERZONO 
BOWIEM, ŻE STANIE SIĘ TO WŁAŚNIE ZA 
SPRAWĄ LEWIATANA, KTÓRY UWOLNI SIĘ 
Z LOCHU, POŻRE ŚWIAT I LUDZI, A POTEM 
ZAPALI NIEBO. KIEDY WIĘC PAPIEŻEM  
W 999 ROKU ZOSTAŁ MNICH BENEDYKTYŃ-
SKI GERBERT I PRZYJĄŁ IMIĘ SYLWESTRA 
II ZACZĘTO GŁOŚNO MÓWIĆ, ŻE OTO WY-
PEŁNIA SIĘ PRZEZNACZENIE, SYLWESTER 
I UWIĘZIŁ POTWORA, A SYLWESTER II GO 
UWOLNI. NADESZŁA PÓŁNOC 31 GRUDNIA 
999 ROKU, ZABRZMIAŁY DZWONY WSZYST-
KICH RZYMSKICH KOŚCIOŁÓW I NIC…. SIĘ 
NIE STAŁO. LUDZIE DOZNALI NIEWYSŁO-
WIONEJ ULGI, TŁUMNIE WYLEGLI NA ULICE 
I ROZPOCZĘLI OBŁĘDNE TANY I ZABAWY. 
HULANO TAK CAŁĄ NOC. 
W POLSCE SYLWESTER JESZCZE W POŁO-
WIE XVIII WIEKU BYŁ CAŁKIEM NIEZNANY. 
PIERWSZE BALE SYLWESTROWE ZACZYNA-
JĄ SIĘ DOPIERO NA POCZĄTKU XIX WIEKU 
I TYLKO W DUŻYCH MIASTACH. 
DZISIAJ CAŁONOCNA ZABAWA JEST ZWY-
CZAJEM POWSZECHNYM, BAWIMY SIĘ 
W DOMACH, KLUBACH, RESTAURACJACH 
I, NA CORAZ POPULARNIEJSZYCH IMPRE-
ZACH PLENEROWYCH. TAŃCZYMY, PIJEMY 
SZAMPANA I ŻYCZYMY SOBIE WSZELKIEJ 
POMYŚLNOŚCI W NOWYM ROKU. 

opr. A. Bryła 
(„Szczodry wieczór, szczodry dzień” M. Ziółkowska)
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Wystawa rysunku i malarstwa Anny Czerwińskiej-Barnuś

Anna Czerwińska-Barnuś ur. w 1982 
r. w Lublinie. W latach 2002-05 studia 
w Instytucie Edukacji Artystycznej 
PWSZ w Sanoku. W 2007 r. dyplom 
z wyróżnieniem w pracowni malarstwa 
Instytut Sztuk Pięknych Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego. Obecnie pracownik 
ODK w Sanoku, instruktor plastyki, 
opiekun Sanockiego 
Klubu Plastyka.
Wystawy: 
Akademicka wy-
stawa zbiorowa 
w PWSZ w Sanoku, 
2003 
Wystawa Studentów 
III roku Edukacji 
Plastycznej - „Hy-
bryda” w Sanoku, 
2004
Akademicka wysta-
wa zbiorowa prac 
dyplomowych na 
Uniwersytecie Rze-
szowskim, 2007 
Wystawa zbiorowa 
malarstwa w Sano-
ckim Domu Kultu-
ry, Galeria „Na Ja-
skółkach”, 2008 
Wystawa indywidu-
alna w Muzeum Hi-
storycznym w Sano-
ku, 2009 
Międzynarodowy 
plener malarsko-fo-

tograficzny miast partnerskich w By-
strym, Sanok 2009 
Wystawa malarstwa i rysunku w Galerii 
Pasaż, Iwonicz Zdrój 2010 
Międzynarodowy plener malarsko - fo-
tograficzny, Sanok 2010

Zaułek istnienia III
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W XI Mikołajkach Teatralnych 
uczestniczyło 72 wykonawców, którzy 
przygotowali 11 prezentacji małych 
form scenicznych i 9 inscenizacji. 
W grupie szkół podstawowych, kate-
goria małe formy sceniczne - nagrodę 
otrzymała Weronika Mrozek z SP nr 
14 w Krośnie, wyróżnienie Aleksandra 
Zborowska z SP nr 7 w Krośnie. W ka-
tegorii inscenizacja wyróżnienie zdoby-
ła grupa uczniów ze SP nr 15 w Krośnie 
za „Mikołajek i lekarze”.
W grupie szkół gimnazjalnych, katego-
ria małe formy teatralne jury przyznało 
nagrodę Paulinie Czelny z Gimnazjum 
nr 2 w Krośnie, a za skecz „Boryna” 
uczniom z Gimnazjum nr 5 w Krośnie. 
Wyróżnienie dla Katarzyny Brymer-
skiej z Gimnazjum nr 3 w Krośnie oraz 
dla grupy „Ogród twórczości” z Gimna-
zjum w Jedliczu. Natomiast w kategorii 
inscenizacji nagrodę za skecz „Drzwi” 
otrzymali uczniowie z Gimnazjum 
w Jedliczu, wyróżnienie Szkolne Koło 
Teatralne z Gimnazjum nr 2 w Krośnie 
za przedstawienie „Czerwony Kaptu-
rek”. 

W Międzywojewódzkim Przeglądzie 
Zespołów Tanecznych „18. Mikołaj-
kowe Spotkania Tanecznych” swoje 
umiejętności taneczne zaprezentowa-
ło 39 zespołów. 
Jury przyznało nagrody w trzech kate-
goriach wiekowych: 
Kategorii 7 - 11 lat
I miejsce: Zespół Tańca Towarzyskiego 
„Groszki” – Publiczna SP nr 3 w Dębi-
cy i Zespół Taneczny „Piruet”– Szkoła 
Tańca i Ruchu „Soul Dance” w Dębicy
II miejsce: Dziecięcy Zespół Artystycz-
ny „Uśmiech” gr. B – MDK i WDK 
w Rzeszowie oraz Dziecięco Młodzie-
żowy Zespół Taneczny „Kleks III” 
z RCKP w Krośnie
III miejsce: Zespół Tańca Towarzyskiego 
„EL- BO”- Zespół Szkół w Ropczycach
Wyróżnienie: Zespół Tańca „Reflex”– 
GOKiB w Krasnem – Filia Strażów
Kategorii 12 - 15 lat
I miejsce: Zespół „Soul – Juniorzy” 
- Szkoła Tańca i Ruchu „Soul Dance” 
w Dębicy i Dziecięco Młodzieżowy 
Zespół Taneczny „Kleks I” z RCKP 
w Krośnie

Tradycyjnie w grudniu Regionalne Centrum Kultur Pogranicza organizuje mikołaj-
kowe przeglądy teatralne i taneczne dla dzieci i młodzieży. 
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II miejsce: Zespół Taneczny „Ekspe-
ryment”- MZS nr 4 w Krośnie - Gim-
nazjum nr 4 i Zespół Taneczny „Zyg-
zak II”– Gminny Ośrodek Kultury we 
Frysztaku
III miejsce: Zespół Taneczny Form 
Nowoczesnych „Impet” gr. II – MDK 
w Rzeszowie
Wyróżnienie: Zespół Taneczny „Pereł-
ki” gr. starsza - SDK w Stalowej Woli
Kategoria powyżej 15 lat
I miejsce: Zespół Taneczny „Soul A” 
- Szkoła Tańca i Ruchu „Soul Dance” 

w Dębicy, Scena Tańca „Colibri” – Rze-
szowski Dom Kultury w Rzeszowie 
i Zespół Taneczny „Street Elite”– Stu-
dio Tańca Show Dance w Trzcinicy
II miejsce: Grupa Tańca Współczesnego 
„Zygzak” - GOK we Frysztaku
III miejsce: Grupa Tańca Towarzyskiego 
„Twist” - GOK we Frysztaku i Zespół 
Tańca Współczesnego „Strecz” gr. II  
- RCKP w Krośnie

ab

Tradycja widowisk ludus sięga w Polsce 
czasów średniowiecza, kiedy liturgicz-
ne obrzędy przeniosły się na ulice miast. 
Estetyka przedstawień była głęboko 
osadzona w teatrze liturgicznym. Za-
angażowanie cechów rzemieślniczych, 
a potem profesjonalnych wędrownych 
trup trefnisiów, aktorów i akrobatów, 
stopniowo zmieniało charakter insce-
nizacji. Zaczęto obchodzić rocznice 
i święta niezwiązane bezpośrednio 
z rokiem liturgicznym. Im silniejsze 
i bogatsze były miasta, tym wspanial-
sze widowiska. Tradycja trwała również 
pod zaborami, uzyskując nowy, bardzo 
patriotyczny wymiar. Dwudziestolecie 
międzywojenne obfitowało w uroczy-
stości z widowiskową oprawą. Mnoży-
ły się królewskie wjazdy do miast, in-
scenizacje bitew, obchody rocznicowe. 
W prace nad nimi zaangażowana była 
cała miejska społeczność. Starsi służyli 
radą, młodzi wnosili nowe pomysły. To 
taka specyficzna lekcja historii, spotka-
nie pokoleń pod dachem tradycji.
Po czasie nie zawsze dobrych doświad-
czeń obchodów i akademii „ku czci” 

BAŚŃ KROŚNIEŃSKA
z okresu powojennego, powoli tradycja 
widowisk odżywa i wraca do miast. 
Sprzyja temu zwłaszcza czas Świąt 
Bożego Narodzenia. Powrócił na dobre 
zwyczaj kiermaszu świątecznego – miej-
sca spotkań mieszczan i przyjezdnych. 
W wielu miastach na wspólne śpiewanie 
kolęd i pastorałek zbieramy się na miej-
skich placach, rynkach i ryneczkach. 
Wracają we wspomnieniach lokalne 
zwyczaje i legendy. Tradycja zaczyna 
pulsować w rytmie życia społeczności. 
Właśnie w tę gamę wpisuje się wido-
wisko BAŚŃ KROŚNIEŃSKA. Sce-
nariusz sięga do ludowej ballady, miej-
skich legend, tradycji górniczych i tańca 
współczesnego. Nad kształtem widowi-
ska pracują wspólnie wszystkie pokole-
nia. Historia przeplata się ze współczes-
nością, tworząc opowieść o mieście, 
z którego tak bardzo jesteśmy dumni. 
Prezentowana przez grupę teatralną 
„Ballada o Utopcach” opowiadała o ży-
jących w rzekach i czatujących na nie-
uważnych przechodniów, albo tylko ro-
biących niewybredne kawały ludziom, 
wodnikach. Utopce są zakorzenione 
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w tradycji ludowej wielu regionów kra-
ju. Szczególnie na Śląsku. Jednak i my 
mamy związane z nimi opowieści.
Do innej legendy sięga taniec. Na kan-
wie krośnieńskiej love story – najsłyn-
niejszej pary w historii miasta Anny 
i Stanisława Oświęcimów. Te postaci 
ciągle wracają w miejskich opowieś-
ciach dzięki wyjątkowej kaplicy rodzin-
nej w kościele Ojców Franciszkanów. To 
ich dzieje prezentowała w tańcu współ-
czesnym młodzież.
W widowisku BAŚŃ KROŚNIEŃSKA 
zabrzmiały też dzwony kościoła farne-
go i związana z nimi legenda o diable 
i rzetelnym kupcu. Pojawił się dworski 
taniec i marsz górniczy – wszystko to, 
co maluje obraz miasta i w historii, i we 
współczesności.
Kolejny wątek krośnieńskich opowieści 
nie mógł oczywiście pominąć Ignacego 
Łukasiewicza. Historię jego wielkiego 
wynalazku opowiedziała teatralna in-
scenizacja Jak to ze światłem bywało. 
A całość splatały krośnieńskie anegdoty 
i utwory twórców z miastem związa-
nych.
Realizacja widowiska poprzedzona zo-
stała wieloma godzinami warsztatów 
realizowanych w różnych grupach ar-
tystycznych. Dzięki tej inicjatywie uda-

ło się także znacząco poprawić jakość 
instrumentów muzycznych służących 
Miejskiej Górniczej Orkiestrze Dętej 
oraz zakupić drobny sprzęt w postaci 
magnetofonów służących do prac war-
sztatowych, a także uszyć i zakupić 
stroje dla zespołów artystycznych. 
Ta ogromna praca zaowocowała uni-
kalnym spektaklem w grudniowy wie-
czór (12.12.2010 r.). Ale wspólne two-
rzenie będzie trwać i przynosić efekty 
we wszystkich następnych działaniach 
artystycznych podejmowanych przez 
pedagogów, instruktorów, młodzież 
i dzieci. Mamy nadzieję, że widowiska 
oparte na współpracy wielu grup twór-
czych, środowisk i artystów powrócą 
do miejskiego kalendarza, nawiązując 
do wielowiekowej tradycji społeczności 
miejskiej.
Widowisko „Baśń Krośnieńska” powsta-
ło w ramach projektu Łączymy pokole-
nia – inscenizacja baśni i legend kroś-
nieńskich realizowanego przy wspar-
ciu finansowym Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu MECENAT.
Realizatorem było Regionalne Centrum 
Kultur Pogranicza w Krośnie.
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Zespół Szkół Muzycznych powstał na 
bazie utworzonego w 1953 roku Pań-
stwowego Ogniska Muzycznego, które 
miało swoją siedzibę w salach Pała-
cu Biskupiego dzisiejszego Muzeum 
Podkarpackiego przy ul. Piłsudskiego. 

Placówka ta będąc pierwszą i jedyną 
tego typu na Podkarpaciu, kształciła 
uzdolnione muzycznie dzieci z całego 
regionu. W 1960 r. Ognisko zostało 
przekształcone w Państwową Szkołę 
Muzyczną I stopnia i to jest historycz-

Dwie krośnieńskie szkoły artystyczne obchodzą ważne rocznice. 
Zespół Szkół Muzycznych świętuje jubileusz 50-lecia istnienia. 
„Plastyk” powstał 30 lat temu, ale nie w Krośnie, a w Miejscu 
Piastowym.
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na data powstania szkoły muzycznej 
w Krośnie. Początkowo, podobnie jak 
Ognisko działała w Pałacu Biskupim, 
prowadziła naukę w dwóch cyklach 
- dziecięcym i młodzieżowym. 11 lat 
później powstała Państwowa Szkoła 
Muzyczna II stopnia. Najzdolniejsi ab-
solwenci podstawowej szkoły muzycz-
nej mogli więc kontynuować naukę na 
miejscu na poziomie średnim. W 1974 r. 
oddany został do użytku dzisiejszy, 
własny budynek szkoły. Kiedyś mieścił 
się przy ul. Marksa, dziś Paderewskie-
go. Oprócz dogodnych warunków loka-
lowych placówka zyskała piękną salę 
koncertową, która stała się miejscem 
imprez artystycznych, koncertów i spot-
kań. Kilka lat później, w 1979 r. powsta-
ła Państwowa Podstawowa Szkoła Mu-
zyczna, a w 1987 r. Liceum Muzyczne. 
Razem z już istniejącymi oddziałami 
zostały połączone w jeden „organizm” 
i w ten sposób powstał istniejący do dziś 
Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie. 
Obecnie w jego skład wchodzą: Ogólno-
kształcąca Szkoła Muzyczna I i II stop-

nia (cykl 6-letni) i Państwowa Szkoła 
Muzyczna I st. (cykl 4-letni). 
W 50-letniej historii placówką kierowa-
ło trzech dyrektorów: Józef Szmyd, Ta-
deusz Opoń, Tadeusz Rymarz. Obecnie 
szkołą kieruje Agata Sawicka. 
- Mijały lata, zmieniały się warunki histo-
ryczne, struktury organizacyjne, nazwy. 
A szkoła w Krośnie wciąż wypełniała 
dwie podstawowe misje. Pierwszą z nich 
była praca dydaktyczno-wychowawcza 
z dziećmi i młodzieżą, drugą – aktywność 
na rzecz środowiska – mówiła podczas 
uroczystości jubileuszowych. - Chlubi-
my się zdobywanymi przez uczniów wy-
sokimi lokatami w międzynarodowych 
i ogólnopolskich przesłuchaniach, festi-
walach, konkurach muzycznych. Jeste-
śmy dumni z bardzo wysokich wyników 
z egzaminów zewnętrznych. 
W gronie ponad 1000 absolwentów szko-
ły są nauczyciele, zawodowi muzycy, dy-
rygenci, aktorzy, wokaliści, animatorzy 
kultury, a także lekarze, duchowni czy 
pracownicy naukowi. Mieszkają i pracu-
ją na wszystkich kontynentach świata. 

Sztandar szkolny ufundowany przez Radę Rodziców

fot. P. G
rudysz
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- Czego sobie życzymy? Jak najszybszej 
rozbudowy szkoły i poprawy warunków 
lokalowych, wielu nowych, dobrych in-
strumentów, zdolnych, pracowitych ucz-
niów, wybitnych osiągnięć, spełniania 
marzeń artystycznych – mówiła Agata 
Sawicka. 
Szkoła stara się o pozyskanie środków 
na rozbudowę szkoły z MKiDN.
50-lecie szkoły zbiega się ze 150. roczni-
cą urodzin Ignacego Jana Paderewskie-
go – patrona szkoły. To polski pianista, 
kompozytor, działacz niepodległościo-
wy, premier Polski. Z tej okazji Rada 

Rodziców w ZSM postanowiła ufundo-
wać sztandar szkolny. Awers - na biało-
czerwonym tle godło Rzeczypospolitej 
Polskiej, orzeł w koronie, po obwodzie 
biegnie pięciolinia z zapisem nutowym 
fragmentu hymnu szkoły. Rewers to 
pełna nazwa szkoły oraz wizerunek jej 
patrona – I.J. Paderewskiego. 
- Niech ten sztandar będzie świadkiem 
ważnych wydarzeń i kolejnych jubile-
uszy – mówili przedstawiciele Rady 
Rodziców podczas uroczystego przeka-
zania sztandaru. Do Zespołu Szkół Mu-
zycznych uczęszcza 280 uczniów. 

– mówi Zbigniew Gleń. - Było o niebo 
lepiej niż w Miejscu Piastowym, ale to 
jeszcze nie było to, czego oczekiwaliśmy. 
Rozpoczęliśmy starania o fundusze na 
rozbudowę szkoły. 
I udało się. Plany rozbudowy wykona-
liśmy we własnym zakresie, a pieniądze 
na nadbudowę i zmianę zadaszenia 
szkoły otrzymaliśmy z Centrum Eduka-
cji Artystycznej.
Szkoła do dziś mieści się przy ul. Lewa-
kowskiego. Zbigniew Gleń kieruje nią 
od 1984 roku. Wspominając początki 
szkoły, cytuje redaktor Krystynę Świer-
czewską, która wtedy w „Widnokręgu” 
- sobotnim dodatku do „Nowin” tak 
pisała o szkole: „Tu młodzież uczy mło-
dzież”. - Dzisiaj mimo upływu lat, si-
wych włosów, skrzypienia w kolanach, 
widzę w oczach koleżanek i kolegów ten 
sam błysk sprzed lat i za panią Krystyną 
powtarzam: „Tu w krośnieńskim „Pla-
styku” młodzież uczy młodzież” - mówi 
Zbigniew Gleń. 
Dyrekcja szkoły ze wzruszeniem wspo-
mina też wystawy absolwentów szkoły, 
m.in. Sylwii Tulik, Damiana Gierlacha, 

Liceum Plastyczne powstało 1 wrześ-
nia 1979 roku. Od tego czasu mi-
nęło już 31 lat, ale teraz dopiero ob-
chodzono jubileusz trzydziestole-
cia. Uroczysta gala miała miejsce  
w Regionalnym Centrum Kultur Po-
granicza w Krośnie (29.10). Liceum 
rozpoczęło działalność nie w Krośnie, 
a w Miejscu Piastowym w Zespole 
Szkół Zawodowych. Trzy lata póź-
niej usamodzielniło się i przeniosło do 
budynku starej szkoły podstawowej. 
Pierwszy rok szkolny rozpoczęła gru-
pa 34 uczniów. Wychowawcą pierwszej 
klasy został Bogdan Biernat, artysta 
– rzeźbiarz. 
W 1990 roku szkoła przeszła pod bez-
pośredni nadzór MKiDN, wcześniej or-
ganem nadzorującym był Wydział Kul-
tury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego 
w Krośnie. Wtedy to zakończył się etap 
starań o nowy budynek szkoły. 
- W czerwcu 1992 roku sfinalizowaliśmy 
zakup byłego przedszkola „Lnianki”. 
Przez wakacje prowadziliśmy wstępną 
adaptację i 27 września tegoż roku roz-
poczęliśmy naukę w nowym budynku 
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Praca dyplomowa Beaty Bończak i Pauliny Ste-
ligi - Rycerz niezłomny.

Pauliny Steligi czy Grzegorza Tomko-
wicza. Najczęściej korzystali oni z goś-
cinnych sal BWA w Krośnie. Zresztą 
od 1984 roku wszystkie obrony prac 
odbywają się w tym miejscu. - Jesteśmy 
chyba jedyną średnią szkołą plastycz-
ną w Polsce, która przeprowadza ten 
egzamin w profesjonalnej galerii, a po 
obronie organizuje wystawy prac ab-
solwentów – podkreśla dyrektor. - Lep-
szego startu w dorosłe życie artystyczne 
chyba nie można sobie wymarzyć. 
Szkoła szczyci się sukcesami artystycz-
nymi, ale też pracami społecznie uży-
tecznymi czy akcjami charytatywnymi. 

- Przez 18 lat zawsze byliśmy 
z Wielką Orkiestrą Świątecz-
nej Pomocy. I nawet wtedy, 
kiedy Krosno bojkotowało 
Jerzego Owsiaka, a niestety 
były takie lata, my organizo-
waliśmy wyprzedaż i aukcje 
wspierające chore dzieci 
– podkreśla dyrektor. 
- Pamiętam, że rok wcześ-
niej przed akcją pani Jo-
lanty Kwaśniewskiej „Ko-
lorowe szpitale” my ozdobi-
liśmy oddział pediatryczny 
w krośnieńskim szpitalu bo-
haterami dziecięcych bajek. 
Przekazaliśmy setki prac 
do domów dziecka, PCK, 
PKPS, przedszkoli.
Liceum stara się też stale 
„reklamować” nasze miasto. 
Przykładem niech będzie 
wydarzenie sprzed roku, 
kiedy to piękna szopka bo-
żonarodzeniowa wykonana 

przez młodzież z „Plastyka” stanęła na 
Dworcu Centralnym w Warszawie. Ty-
siące podróżujących zatrzymywało się 
przy niej i czytało najlepsze życzenia 
od społeczności Liceum Plastycznego 
w Krośnie.
Patron szkoły - Tadeusz Brzozowski 
był malarzem, rysownikiem, pedago-
giem i scenografem. Urodził się w roku 
1918 we Lwowie. Mieszkał w Krako-
wie, a następnie w Zakopanem. Zmarł 
w roku 1987 w Rzymie. W latach 60. 
zaliczony został do europejskiej czołów-
ki malarstwa nowoczesnego. Od 2002 
roku liceum pracuje jako szkoła 4-letnia 
(wcześniej 5-letnia). Obecnie „Plastyk” 
liczy 100 uczniów. 

Aneta Kut
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Najmłodsi uczniowie Szkoły Muzycz-
nej I Stopnia PRO MUSICA w Krośnie 
– Anny i Adama Münzbergerów, jak co 
roku wystąpili z koncertem dla dzie-
ci z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 8 
w Krośnie. Na fortepianie grały: Jagoda 
Tomkiewicz, Anna Kaczmarska, Agata 
Bocheńska, Anna Blecharz i Gabriela 
Habrat, a na skrzypcach – Anna Habrat. 
Wystąpiło trio wiolonczelowe w skła-
dzie: Klaudia Zajdel, Kinga Lasko 

Muzyczne prezenty od Mikołaja

i Magdalena Gumienna oraz rodzinny 
duet sióstr Blecharz: Joanna – flet po-
przeczny i Anna – fortepian. Na zakoń-
czenie wystąpił młodszy chór z solista-
mi: Grzegorzem Mielechem, Natalią 
Jórasz, Katarzyną Steligą, Anną Tenetą 
i Izą Widz. Koncert poprowadziły dwie 
młodziutkie skrzypaczki; Wiktoria Pa-
sterczyk i Natalia Jórasz.

 fot. i tekst Adam Münzberger

Najpiękniejszą polską tradycją, która 
nas nieodmiennie kształtuje od najw-
cześniejszego dzieciństwa są przeżycia 
związane ze świętami Bożego Narodze-
nia. Kim bylibyśmy bez owych jedynych 
w swoim rodzaju doznań czasu choinki, 
wigilii, opłatka, wspólnie śpiewanych 
kolęd, Pasterki o północy, stajenki betle-
jemskiej w naszych kościołach, szopek, 
gwiazdy i jasełek? Pytanie takie musi 
pozostać retoryczne, gdyż nie sposób 
wyobrazić sobie sytuacji, że mogłoby 
tego zabraknąć w naszym życiu… 
A przecież – o czym rzadko się mówi 
– zarówno choinka, jak i tak bardzo, że 

KOLĘDY – PERŁY POLSKIEJ TRADYCJI DUCHOWEJ
wręcz wyłącznie polski zwyczaj łama-
nia się opłatkiem, pojawiły się stosuko-
wo niedawno. Strojenie choinki, znane 
wcześniej w Niemczech, upowszechniło 
się u nas dopiero w drugiej połowie XIX 
wieku. Natomiast opłatkiem nasi przod-
kowie łamią się od końca XVIII wieku, 
ale przynajmniej początkowo nie było to 
zbyt powszechne, skore jeszcze w Słow-
niku Lindego opłatek w tym znaczeniu 
nie występuje...
Najdawniejszym więc, a przy tym ściśle 
określonym w czasie elementem trady-
cji Bożonarodzeniowej jawią się kolędy, 
chociaż i to nie jest takie jednoznaczne. 
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Badacze wprawdzie wskazują konkret-
ny utwór, który jest uważany za pierw-
szą polską kolędę – Zdrow bądź, Krolu 
anjelski, zapisany w 1424 roku. Trudno 
wskazać dokładnie czas pojawienia się 
naszych kolęd, owych jedynych w swo-
im rodzaju pieśni, z tak bliskimi sercu 
zarówno melodiami, jak i słowami. Stało 
się to z pewnością w XVII w., ponieważ 
w twórczości najwybitniejszego poety 
renesansowego, Jana Kochanowskiego 
odnajdujemy zaledwie jeden utwór no-
szący tytuł Kolęda, a przy tym – mimo 
religijnego charakteru – jest on bliższy 
antycznej tradycji noworocznej poezji 

życzeniowej niż naszym pieśniom bożo-
narodzeniowym.
Kolędy, oczywiście, powstawały w XVI 
stuleciu, tworzone przez anonimowych 
autorów, najczęściej ze środowisk za-
konnych, a przynajmniej jedna z nich, 
Anioł pasterzom mówił, przetrwała do 
naszych czasów. Jednakże swoim cha-
rakterem – powtórzę raz jeszcze – różni-
ły się zdecydowanie od tych, które stały 
się wręcz synonimem gatunku. Przeło-
mem w dziejach polskich kolęd okazał 
się wydany w 1630 roku w Krakowie 
zbiorek zatytułowany Symfonie aniel-
skie, mało znanego autora Jana Żabczy-
ca. Znalazły się tam tak popularne ko-
lędy, jak Przybieżeli do Betlejem czy A 
wczora z wieczora. 
Nieznani w większości z imienia XVII 
w. autorzy zaczęli zaś z dziecięcą pro-
stotą pisać o narodzonym w stajni Je-
zusie, otoczonym zwierzętami, o pa-
sterzach, którym aniołowie ogłosili 
„radość wielką” i którzy pierwsi pospie-
szyli do groty. Warto podkreślić nieby-
wałą adekwatność tytułu zbiorku Jana 
Żabczyca: Symfonie anielskie, czyli 
pieśni śpiewane przez aniołów, nie-
bieskich posłańców. Przekazali oni 
pasterzom pieśni o zdarzeniu, któ-
rego ci nie mogli ani pojąć, ani na-
zwać. Powtarzali więc słowa, jakie 
usłyszeli z nieba, słowa oddające 
prawdę Tajemnicy Wcielenia. Z 
tego – wydaje się mówić tytuł 
zbiorku Żabczyca – wyrosły kolę-
dy... Każdy, kto zna historię lite-

ratury polskiej, musi postawić 
pytanie, jak to się stało, że 

właśnie wiek XVII, długo 
uważany za przykład złego 
smaku, nie tyko stworzył 
ten niemal osobny gatunek 
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liryki religijnej, ale i wydał jego naj-
większe arcydzieła. Późniejsze stulecia 
bowiem jedynie wzbogaciły ów zbiór, 
w tym o dwa niekwestionowane arcy-
dzieła znanych poetów – Bóg się rodzi 
Franciszka Karpińskiego i Mizerna ci-
cha Teofila Lenartowicza. XVII stule-
cie to jedyna epoka w polskiej kulturze, 
która nie kształtowała się pod wpływem 
wzorów docierających z Zachodu. 
Zauważmy, że „poeta serca”, jak po-
wszechnie nazywano Franciszka Kar-
pińskiego, nie pominął żadnej sposob-
ności, by powtórzyć za Ewangelią, że 
ubodzy i maluczcy są zawsze najbliżej 
Pana. To królowie „cisną się między 
prostotą”, a zamiast objaśnienia, co 
symbolizują królewskie dary, poeta na-
pisał: „Bóstwo to razem zmieszało / Z 
wieśniaczymi ofiarami!”.
Pieśni kościelne często ulegają prze-
kształceniu, ta jednak zmiana jest po 
prostu niezrozumiała. Dziś powszech-
nie śpiewamy: „I w s z y s t k i e wioski 
z miastami…” [podkreśl. W.S.]. Poeta 
pisząc: „T w o j e” [podkreśl. – W.S.], 
wyraził przekonanie, że są one B o ż e, 
podobnie jak to ujął Adam Mickiewicz 
w Epilogu do Pana Tadeusza: „Ten kraj 
szczęśliwy, ubogi i ciasny! / Jak ś w i a t 
j e s t b o ż y, tak on był nasz własny! 
[podkreśl. – W.S.].
Anonimowi w ogromnej większości sie-
demnastowieczni autorzy naszych kolęd 
i ich następcy ujęli w słowach cud nocy 
betlejemskiej jako misterium blasku 
i ciemności. Przyjęli je z ufnością dzie-
cka, ogarniając Boskie Niemowlę miłoś-
cią, nie przestając przy tym się dziwić, 
że Stwórca tak bardzo się uniżył, porzu-
cił Niebo i czekał na człowieka w paster-
skiej grocie, gdzie każdy mógł przyjść. 
Wszystko to okazało się nie do pojęcia 

ludzkim rozumem, dlatego nie mędrko-
wano, nie starano się znaleźć wytłuma-
czenia dla piętrzących się paradoksów, 
śpiewano raczej z chórami aniołów: 
„Gloria” lub powtarzano za św. Janem: 
„A Słowo ciałem się stało i mieszkało 
miedzy nami”. Takie arcydzieło prosto-
ty, a przy tym ogromnej urody, wyszło 
spod pióra „lirnika mazowieckiego”, 
Teofila Lenartowicza. Mizerna, cicha, 
zarówno jeśli idzie o treść, jak i melo-
dię, bliska wydaje się najpowszechniej 
znanej na świecie austriackiej kolędzie 
Cicha noc, święta noc, śpiewanej we 
wszystkich europejskich językach! 
Ci, którzy potrafili ocalić w sobie dzie-
cko, jak Teofil Lenartowicz, nie mie-
li wątpliwości, że tylko dzieci, które 
„wszystko, co wiąże się ze świętami 
Bożego Narodzenia, przyjmują z ufnoś-
cią”, są w stanie pojąć tę zasadniczą, 
najważniejszą prawdę chrześcijaństwa, 
że Bóg stał się człowiekiem. Podobne 
myśli znajdziemy we fragmentach poe-
tyckich nawiązujących do Bożego Na-
rodzenia w III części Dziadów Adama 
Mickiewicza. 
Także Karol Wojtyła na tych samych 
prawdach ewangelicznych oparł swój 
poetycki zapis betlejemskiego miste-
rium w poemacie Pieśń o Bogu ukry-
tym, pierwszym dojrzałym utworze 
powstałym jeszcze w latach kleryckich 
(1944 rok).
I tę właśnie prawdę najpełniej wypowia-
dają polskie kolędy, mówiące o Bogu, co 
z miłości do człowieka stał się nie tylko 
jednym z nas, ale pozwolił człowiekowi 
przeżywać wzruszenie, jakie zawsze 
odczuwamy, gdy doświadczamy cudu 
narodzin, a co dopiero, gdy w ciemną 
grudniową noc Bóg się rodzi!... 

Waldemar Smaszcz
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W listopadzie studenci Kolegium Kal-
wińskiego z partnerskiego miasta Sáro-
spatak na Węgrzech mieli okazję zo-
baczyć prace fotografików Fotoklubu 
RCKP w Krośnie. Mottem prezenta-
cji było What a wonderful world by the 
Third Eye. Wystawę otworzył István 
Derczó, Honorowy Konsul Podkarpa-
ckiego Tokaj – Hegyalja. Wśród gości 
obecni byli Wacław Turek, Mariusz 
Kasza, Jerzy Bryła i Stanisław Mater-
niak – krośnieńscy fotograficy, Antal 
Borsi – rzeźbiarz z Sárospatak, István 
Halász – poeta z Sárospatak i Levente 
Gombos – fotografik z Sárospatak. Il-
dikó Szatmáriné Tóth – Pál, dyrektorka 
480-letniej Reformed Grammar School, 
przesłała szczególne pozdrowienia dla 
Piotra Przytockiego, prezydenta Kros-
na, który właśnie wygrał samorządowe 
wybory 2010 i jest wielkim przyjacie-
lem Sárospatak. 
Podczas otwarcia Janka Tamás, student-
ka II roku, zaśpiewała jeden z najpięk-

fot. archiw
um

Świat „Trzecim okiem”

niejszych utworów XX wieku, skom-
ponowany przez Louisa Armstronga 
What a Wonderful World!  Stwierdziła 
również, że żyjemy na pięknym świecie 
i chcielibyśmy, aby nie było granic po-
między naszymi krajami, tak jak nie ma 
już granic między naszymi sercami.
Następna wystawa planowana przez 
Hungarian - Polish Photo Art Friends-
hip Society  eksponować będzie prace 
Csaba Bajkó Krosno by the Hungarian 
Third Eye (Krosno węgierskim trze-
cim okiem) i Adél Gyányi My Word 
(Mój Świat). Wystawa zostanie otwar-
ta w marcu, w dzień National Day of 
Polish - Hungarian Friendship (Dzień 
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej)) w Re-
gionalnym Centrum Kultur Pogranicza 
w Krośnie – zapowiedział Stanisław 
Materniak, Honorowy vice – Prezes Sto-
warzyszenia.

Vadim Vozdvizhensky
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W Bardejowie spotkali się przedstawi-
ciele Fotoklubów RCKP i BARDAF, 
aby podsumować dotychczasową 
współpracę i nakreślić plany na przy-
szły rok. Słowaccy amatorzy fotografii 
założyli fotoklub w 2006 roku po dłuż-
szym okresie zawieszenia działalności 
poprzednio działającego klubu. Obecnie 
należy do niego 17 członków, a ich pre-
zesem jest Ing.Leonard Baňas. W latach 
2006 -2010 uczestniczyli w wielu wy-
stawach indywidualnych, zbiorowych, 
organizowali corocznie plenery z udzia-
łem m.in. naszch fotografów. Niezapo-
mniany jest plener organizowany przez 
nich w 2009 na Ukrainie. Rok bieżący 
zaliczyli do bardzo udanych pod wzglę-
dem oceny ich prac. W organizowanym 
w Katarze konkursie fotograficznym 
The AL–THANI AWARDS 2010 – QA-
TAR, na który zgłoszono 53746 zdjęć 
wykonanych przez 6113 uczestników 

Świąteczne spotkanie fotografów

z 93 krajów uhonorowano 62 fotogra-
fów w 10 kategoriach. Wśród nich zna-
lazło sie aż 13 z Fotoklubu BARDAF: 
V. Savčinský, F. Hažlinský, D. Urban, 
G. Grund, L. Baňas,  J. Jurčak,  K. Vogl,  
J. Geffert,  J. Klimek,  J. Hollý,  J. Gu-
tek, P. Čegiň,  J. Brezovský. Wydany 
został również katalog ukazujący ich 
dorobek. Podkreślić też należy, że du-
żym uznaniem cieszyła się wystawa 
fotograficzna Dzieci słońca przedsta-
wiająca życie społeczności romskiej 
w wiosce Jarovnice. Wystawę obejrza-
no w wielu miejscach, a autorami zdjęć 
byli również krośnieńscy fotografowie. 
W przyszłym roku oprócz plenerów 
po obu stronach granicy, planowane są 
kolejne wystawy. Na koniec uczestnicy 
spotkania życzyli sobie wesołych świąt 
i „dobrego światła“ w przyszłym roku.

W. Turek
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RODZINNE MIKOŁAJKI 
NA STARÓWCE I W RCKP



XI MIKOŁAJKI TEATRALNE



18. MIKOŁAJKOWE 
SPOTKANIA TANECZNE



WIDOWISKO 
„BAŚŃ KROŚNIEŃSKA”

Fot. W. Turek
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Region podkarpacki jest bogaty w ta-
lenty muzyczne. Jednym z nich jest 
Daniel Eibin pochodzący z Krosna.
Mój ojciec uczęszczał kiedyś do Ogniska 
Muzycznego – wspomina. Dlatego żar-
tobliwie nazywamy rodzinę amatorsko-
muzyczną. Ja zacząłem od śpiewania 
piosenek w przedszkolu. Grałem też na 
różnych fujarkach i nauczyciele stwier-
dzili, że siedzi we mnie jakiś słuch mu-
zyczny, dlatego rodzice zapisali mnie do 
szkoły muzycznej. Początkowo miały to 
być skrzypce, ale postawiłem veto i po-
wiedziałem, że jak nie kupią pianina to 
nie pójdę do szkoły. Wkrótce instrument 
się znalazł i zacząłem w domu grać na 
pianinie, a w szkole na fortepianie. Ta-
kim sposobem narodziła się we mnie mi-
łość do muzyki, która trwa do dziś. Jak 
wspomniałem, już w przedszkolu mia-
łem wstępne przygotowanie muzyczne, 
pamiętam jak pani Ania akompaniowała 
mi na pianinie, a ja śpiewałem piosenki. 
Później jedną z nich zaśpiewałem na eg-
zaminie wstępnym do szkoły muzycznej. 
I tak się zaczęło, przez 6 lat był fortepian 
u Marty Pisarczyk, przez następne 6 lat 
u Doroty Skibickiej, matura, studia. 
I powrót do Krosna do szkoły muzycz-
nej, w której zdobywałem wcześniej wie-
dzę i umiejętności.
Daniel Eibin jest pedagogiem, muzy-
kiem i akompaniatorem. Uważa, że 
jedno wynika z drugiego. Na począt-
ku jest fortepian i czynne uprawianie 
muzyki. Twierdzi, że gdyby nie był 
pianistą, to by nie mógł akompanio-
wać, a co za tym idzie, uczyć gry na 
fortepianie.
Mieliśmy okazję i wielką przyjemność – 
podkreśla - zagrania podczas otwarcia 
Regionalnego Centrum Kultur Pogra-

Zaczęło się w przedszkolu...

nicza w Krośnie. Mieliśmy możliwość 
pokazania możliwości technicznych 
tej pięknej sali wyjeżdżając z zapadni 
i grając równocześnie z Michałem 
Drewnowskim na dwóch fortepianach. 
Była to dla publiczności niebywała nie-
spodzianka.
Na tym etapie, na którym jest obecnie, 
uważa się za człowieka spełnionego, 
szczęśliwego. Zajmuje się tym co spra-
wia mu przyjemność i zadowolenie. 
Jak mówi, nie ma powodu do narze-
kania. Wiadomo, że muzyka jest na 
pierwszym miejscu, ale interesuje się 
też sportem, zwłaszcza piłką nożną. 
Jednak wszystkie sporty są mu bliskie 
i jak tylko ma odrobinę wolnego czasu 
ogląda w telewizji relacje. Nawet z tak 
niecodziennej dyscypliny jak curling. 
W swoim dorobku artystycznym mam 
nagrania płyty „Doppio Espresso” 
z muzyką amerykańską, w duecie z Mi-
chałem Drewnowskim. Przyjaciółmi zo-
staliśmy na długo przed założeniem du-
etu - już w szkole średniej. Poznaliśmy 
się podczas Festiwalu i Kursów Piani-
stycznych, prowadzonych w Nałęczowie 

fot. W. Turek
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przez ojca Michała, wybitnego pianistę 
- Marka Drewnowskiego. Pomysł na-
grania wziął się z niszy jaką dostrzegli-
śmy na rynku muzycznym. W ogóle jeśli 
chodzi o duety fortepianowe to spoty-
kaliśmy nagrania z muzyką przeważnie 
klasyczną lub zbliżoną do klasycznej. 
Natomiast to co my gramy nazywamy 
nowoczesną muzyką poważną, gdyż nie 
jest to w stu procentach muzyka roz-
rywkowa aczkolwiek elementy rozrywki 
w tej muzyce są. Poza tym tak Leonard 
Bernstein jak i Astor Piazzola są zali-
czani do klasyków. Czy jest to muzyka 
północno-amerykańska czy klasyczne 
tango argentyńskie to jednak słowo kla-
syka pasuje do tego. I jest żywiołowo 
odbierana ta muzyka przez publiczność, 
aczkolwiek na naszych koncertach sta-
ramy się wplatać również inne utwory.
Oprócz tych dwóch wielkich mistrzów 
płyta zawiera także miniatury artystycz-
nych spadkobierców Piazzolli: Pablo 
Zieglera i José Bragato oraz „Taniec 
brazylijski” Kanadyjczyka Rogera Mat-
tona. Ten ostatni utwór łączy symbolicz-
ną klamrą zamierzony przez nas podział 
płyty na muzykę Ameryki Północnej 
i Południowej.
Graliśmy „Rondo” Szopena na dwa for-
tepiany, Ravela. Mamy w repertuarze 
utwory Bizeta na cztery ręce, Bramhsa. 
Jednak muzyka amerykańska zajmuje 
szczególne miejsce, dlatego właśnie, że 
publiczność tak ją kocha.
Na pytanie czy jeszcze jest coś czego 
nie wiemy o Danielu Eibinie odpowie-
dział:
Hm......... Jestem taką osobą, która nie 
lubi być w blasku reflektorów. Jedynie 
przytrafia mi się to na scenie. Lubię 
zachowywać swoją prywatność, mam 
wspaniałą żonę i trzyletniego synka. 
Wywrócił oczywiście nasze życie „do 

góry nogami”, on nam dokładnie usta-
la plan dnia. Ja też mam z tego powodu 
różne problemy, bo kiedy zaczynam grać 
w domu na fortepianie to słyszę czasem: 
tatuś nie graj. Albo siada na kolanach 
i sam chce grać.
Staram się robić to co do mnie nale-
ży. Nie wchodzę w sprawy, na których 
się nie znam. Mogę powiedzieć też, że, 
chciałbym aktywnie działać na polu 
kulturalnym nie tylko jako muzyk, ale 
chciałbym się włączyć czynnie w życie 
kulturalne naszego pięknego miasta. 
Chociaż przejechałem pół Europy za-
wsze wiedziałem, że tutaj wrócę, bo ko-
cham to miejsce i nie wyobrażam sobie 
życia gdzie indziej.

Daniel Eibin ukończył z wyróżnieniem 
Akademię Muzyczną w Łodzi, w klasie 
fortepianu Marka Drewnowskiego, oraz 
Conservatoire de Musique w Genewie 
w klasie Elizabeth Athanassovej. Jest 
laureatem I nagrody w Ogólnopolskim 
Konkursie Zespołów Kameralnych we 
Wrocławiu (1994), I nagrody w Między-
narodowym Konkursie Pianistycznym 
im. F. Chopina w Antoninie (1996), I na-
grody w Międzynarodowym Konkursie 
Muzyki Kameralnej w Łodzi (2001). 
Jest także laureatem Festiwalu im. J. 
Hofmanna i I. J. Paderewskiego w Na-
łęczowie (1997). Brał udział w „Festival 
du Printemps - Sacre de la Musique” we 
Francji (1997), dając szereg koncertów. 
Jest dwukrotnym stypendystą Ministra 
Kultury (1996, 2001) oraz stypendystą 
Fondation Norbert Schenkel w Genewie 
(2004). W ramach kursów mistrzow-
skich pracował pod kierunkiem m.in. 
Janusza Olejniczaka, Lee Kum Singa, 
Ivana Klansky’ego, Alfonso Montecino 
i Eugena Indjica. Dokonał także kilku 
nagrań dla PR i Telewizji. Jest współ-
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twórcą duetu fortepianowego „Doppio 
Espresso”. Prowadzi działalność kon-
certową w Polsce i za granicą jako so-
lista, a także kameralista mający w re-
pertuarze szerokie spektrum literatury 

muzycznej z przeznaczeniem na różne 
składy kameralne. Od roku 2002 zajmu-
je się także działalnością pedagogiczną. 

Rozmowę przeprowadził Wacław Turek

I Festiwal Filmów Archeologicznych 
Kraków 2010 odbywający się w dniach 
15-19 listopada 2010 r. zorganizowa-
ny został dla uczczenia 160. rocznicy 
powstania Muzeum Archeologicznego 
w Krakowie. Podczas festiwalu publicz-
ność zobaczyła blisko 50 filmów, z któ-
rych 25 brało udział w walce o nagrody 
w 3 kategoriach: Grand Prix, nagrodę 
specjalną Dyrektora Muzeum Archeo-
logicznego oraz nagrodę publiczności. 
Film „Trzcinica – Karpacka Troja”, opo-
wiadający dzieje liczącego ponad 4000 
lat grodziska w Trzcinicy w reżyserii 
Zdzisława Cozaca został nagrodzony 
statuetką Światowida (festiwalową na-
grodą za pierwsze miejsce) przez Dyrek-
tora Muzeum Archeologicznego w Kra-
kowie, który docenił przede wszystkim 

Sukces filmu „Trzcinica – Karpacka Troja” 
merytoryczne walory filmu. Drugi 
Światowid przyznany został filmowi 
decyzją publiczności, która przez cały 
czas trwania festiwalu oddawała głosy 
na swoich faworytów. W walce o Grand 
Prix festiwalu „Trzcinica – Karpacka 
Troja” otrzymała wyróżnienie. Film 
zwrócił uwagę szerszej publiczności na 
temat najdawniejszych dziejów ziem 
Polski, którego promocja dotychczas 
pozbawiona była wsparcia w postaci 
profesjonalnych i atrakcyjnych w for-
mie produkcji filmowych. Twórcy filmu 
Zdzisław Cozac i Jan Garncarski zapo-
wiadają, że to dopiero początek festiwa-
lowej kariery dokumentu – w przyszłym 
roku zostanie on zgłoszony do kilku naj-
ważniejszych międzynarodowych kon-
kursów filmów archeologicznych. 

Nagroda dla ZTW Strecz
20 listopada br. w Samorządowym 
Centrum Kultury w Mielcu odbyły się 
IV Ogólnopolskie Konfrontacje Tańca 

Współczesnego „Kontrasty 2010”. Jury 
w składzie: Sylwia Hewczyńska - Le-
wandowska i Aleksander Kopański ze 
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Marzena Płonowska wystartowała po 
raz drugi w tym popularnym teleturnie-
ju emitowanym przez program pierwszy 
Telewizji Polskiej. Za pierwszym razem 
nie powiodło się. Ale przy drugiej próbie 
„śpiewająco” pokonała swoich konku-
rentów z Siedlec i Radomia. Wykazała 
się nie tylko dużą wiedzą, ale udowod-
niła, że kocha i świetnie czuje muzykę. 
Zawodniczce w dniu emisji programu 
(20 listopada br.) kibicowało niemal całe 
Krosno, a w studiu telewizyjnym wspie-

Krośnianka wygrała teleturniej „Jaka to melodia”
rała ją blisko trzydziestoosobowa grupa 
krośnian złożona z muzyków orkiestry 
dętej i teatru młodzieżowego Regio-
nalnego Centrum Kultur Pogranicza 
oraz przedstawiciele cechu szklarskie-
go i cukierniczego. Zarówno krośnień-
skie szkło jak i okazały tort w kształcie 
fortepianu współtworzyły scenografię 
studia. Jak powiedziała w jednym z wy-
wiadów Marzena Płonowska – udział 
w teleturnieju był dla niej wspaniałą 
przygodą i spełnieniem marzeń

fot. J. Niepokój

Śląskiego Teatru Tańca oraz Jacek Zię-
ba-Jasiński z Teatru Witkacego w Za-
kopanem przyznało I miejsce zespoło-
wi Fenomen z Bielska Białej. II miejsce 
otrzymał Zespół Tańca Współczesnego 
Strecz z Regionalnego Centrum Kul-
tur Pogranicza  w Krośnie za spektakl 
„2110” w choreografii Doroty Dudys-
Stasik. W spektaklu tańczą: Joanna Pół-
chłopek, Patrycja Przybyła, Linda Ha-
kim, Sabina Podkul, Magda Kosztyła, 
Karolina Wrona, Ewa Zaborowska, Jo-
anna Wiśniewska, Karolina Wojtaszek.

fot. P. M
atelow

ski
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fot. archiwum

W Sosnowcu, rodzinnym mieście nasze-
go największego tenora, Jana Kiepury, 
odbyła się trzecia edycja ogólnopolskie-
go konkursu muzycznego jego imienia 
- „KIEPURA FEST”. 
Do konkursowej rywalizacji przystąpiło 
50 zespołów i wokalistów. Jury konkur-
su, któremu przewodniczyła Kasia Ce-
rekwicka zakwalifikowało do finału 8 
wykonawców. Każdy z nich miał zapre-
zentować 2 utwory, w tym obowiązko-
wo utwór z repertuaru Kiepury, w nowej 
aranżacji. Aleksandra Szmyd, uczen-
nica III kl. wydziału wokalnego Szkoły 
Muzycznej II Stopnia PRO MUSICA 
w Krośnie – Anny i Adama Münzberge-
rów zdobyła Grand Prix konkursu, czek 
na kwotę 5500 zł i indeks Studia Woka-
listyki Estradowej przy Akademii Mu-
zycznej w Katowicach. Jury podkreśliło 
niezwykłą muzykalność i walory gło-
sowe krośnianki. Ola była najmłodszą 
uczestniczką konkursu, a wśród konku-
rentów byli wokaliści ze sporym stażem 

Wielki sukces Oli Szmyd

estradowym. Młoda artystka wykonała 
utwór z repertuaru Jana Kiepury „Ne 
Sun Dorma” oraz, akompaniując sobie 
na fortepianie, własną kompozycję do 
słów krośnieńskiego poety Wacława 
Turka – „Pukaj do zamkniętych drzwi”. 
Opiekę artystyczną nad Olą objęła Anna 
Kamalska prowadząca w szkole klasę 
śpiewu. 

opr. ab

W X Andrzejkowych Spotkaniach Ta-
necznych zorganizowanych 30 listopada 
br. przez Jasielski Dom Kultury uczest-
niczyło 24 zespoły. III nagrodę w pierw-
szej kategorii tanecznej zdobył Dzie-
cięco Młodzieżowy Zespół KLEKS 
III z Regionalnego Centrum Kultur 

Pogranicza w Krośnie. Zaprezentowali 
układ choreograficzny autorstwa Dag-
mary Krzanowskiej - Szelc  zatytuło-
wany „Pajacyki”. Gościem specjalnym 
przeglądu była formacja „Cube Dance” 
z Łodzi, mistrz Polski Show Dance.

Andrzejkowa nagroda
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Nowy tomik poezji to opowieść o sobie, 
o Bronisławie, poetce, kobiecie, żonie, 
człowieku wreszcie – pisze we wstępie 
Stanisław Markowski. Wiele tu rozpa-
miętywań z minionego życia, wiele łez 
i cierpienia po odejściu ukochanej oso-
by. Jest ich dużo, mają podobną tem-
peraturę. Ta bardzo osobista poezja nie 
pozwala pozostać nam obojętnym na 
życie drugiego człowieka. Jest ona jak 
wołanie, jak kołatanie, które zmusza nas 
do otwarcia swych zasklepionych serc. 
Poetka mimo swojego zaawansowanego 
wieku tworzy nadal z ogromną pasją, 
o czy świadczy fakt wydania 45 tomiku 
wierszy.
Wydawnictwo AA Kraków

Tomik jest drugą pozycją wydawniczą 
autorki. W poszczególnych rozdziałach 
m.in. upamiętnia 100.rocznicę śmier-
ci M. Konopnickiej i 50-lecie Muzeum 
w Żarnowcu. Wiersze przywołują po-
stać autorki Roty i jej literacką drogę 
oraz trudną historię dziejową. Jak pisze 
we wstępie Paweł Bukowski – dyrektor 
Muzeum M. Konopnickiej – książka jest 
wartościowym zbiorem wierszy, zawie-
ra głębokie i oryginalne przemyślenia, 
które pobudzają do zastanowienia oraz 
skłaniają do refleksji. Ponieważ Maria 
Stefanik mieszka w Żarnowcu wspo-
mniany dworek rozbudził jej wyobraźnię 
i zainspirował do pisania wierszy.
Wydawca: Pracownia Artystyczna For-
Art. s.c. Jedlicze
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Krośnieńska Biblioteka Publiczna

21 grudnia, godz.17.00
„Cicha noc” – koncert świąteczno nowo-
roczny,
soliści, zespoły kameralne, chór dzie-
cięcy 
Sala koncertowa ZSM

22 grudnia, godz.17.00
Koncert kolęd w wykonaniu Adama 
Rymarza i uczniów ZSM w Krośnie
Sala koncertowa ZSM

26 –30 grudnia, godz.19.00
Filmy na koniec roku w DKF „16 mm”
artKino

27 grudnia, godz.19.00
Koncert kolęd łemkowskich „Nie tylko 
a capella” Julia Doszna – śpiew, Kata-
rzyna Palusińska – wiolonczela i śpiew
Piwnica PodCieniami

29 grudnia – 28 stycznia
XI Biennale Plastyki Krośnieńskiej
Galeria Pomarańczowa RCKP

31 grudnia, godz.21.00
Sylwester na krośnieńskim Rynku

Koncert zespołu Groovinscy, konkursy 
i zabawy z nagrodami, życzenia prezy-
denta Krosna oraz pokaz fajerwerków

8 stycznia
XI Euroregionalny Koncert Kolęd „Soli 
Deo Gloria”. W ramach V Festiwalu 
Tradycji Bożonarodzeniowej Pograni-
cza „Betlejemska Gwiazda”
Bazylika Kolegiacka w Krośnie

9 stycznia
19. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy 
Współpraca ze sztabem WOŚP
Rynek Starego Miasta

12 stycznia, godz.17.00
Wieczór z tangiem
(współorganizacja z PPSKAKiB)
Sala widowiskowa RCKP

16 stycznia 
XIX Wielki Koncert Noworoczny 
w wykonaniu uczniów PSM „Pro Mu-
sica” w Krośnie
Sala widowiskowa RCKP

Poeta, krytyk, historyk literatury Stani-
sław Dłuski 24 listopada br. w Saloniku 
Artystycznym zaprezentował swoje naj-
nowsze wiersze. Rzeszowski poeta, na 
co dzień wykładowca na Uniwersytecie 
Rzeszowskim, próbował odpowiedzieć 
na pytanie, czym dla niego jest poezja 
i jaką rolę może pełnić w życiu współ-
czesnego człowieka: poezja jest dla 
mnie poznawaniem samego siebie, a da-
lej jest dialogiem z czytelnikiem. Wiersz 

dzieje się między autorem a kartką pa-
pieru, i to jest największe wyzwanie. (...) 
Pisanie to dla mnie sfera irracjonalna. 
Poeta broni się przed utożsamianiem go 
z wierszami, które trafiają do czytelnika 
- Jestem tylko autorem, sam mogę żyć 
zupełnie inaczej niż bohaterowie moich 
wierszy – podkreślał.
Stanisław Dłuski jest autorem siedmiu 
zbiorów poetyckich – za pierwszy, wy-
dany 1995 r. pt. Stary Dom, otrzymał 

Poezja to dialog z czytelnikiem...
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nagrodę im K. Kazimiery Iłłakowiczów-
ny za najlepszy debiut poetycki, ostatnia 
jego książka – Szczęśliwie powieszo-
ny – wydana została w ubiegłym roku 
w rzeszowskim wydawnictwie „Libra”. 
To nietypowy ze względu na szatę edy-
torską zbiór wierszy, połączenie utwo-
rów poetyckich z fotografiami Michała 
Drozdy, co sprawia, że książkę można 
czytać, ale można ją również potrakto-
wać jak album. Poeta podkreśla, że fo-
tografie nie są ilustracją do wierszy, po-
wstawały autonomicznie, niezależnie od 
tekstów – To co jest mi bliskie z fotogra-
fiami Michała Drozda to pewna melan-
cholia, dekadencka wizyjność, pewien 
rodzaj pesymizmu, który ja sobie cenię. 
(...) Ta książka jest najbardziej różno-
rodna i pod względem tematycznym 
i stylistycznym – jest tu forma traktatu, 
nawiązująca do Miłosza, jest liryka wy-
znania, liryka osobista, liryka miłosna, 
są wiersze rymowane – mówi Dłuski.
We wszystkich tomikach poety są utwo-
ry, w których odwołuje się do miejsca 

swojego pochodzenia, rodzinnej wsi 
Dębowiec, krajobrazów Beskidu Ni-
skiego. Dom, samotność, wyobcowanie 
– to tylko niektóre z tematów obsesyjnie 
powracających w wierszach poety. Jed-
nak jak mówi – „obsesja domu” została 
przez niego już wyczerpana – w pewnym 
momencie zdałem sobie sprawę, że tak 
zmitologizowałem dom, że muszę z tym 
skończyć. Na dzień dzisiejszy zamiesz-
kałem w bezdomności i jest mi z tym 
dobrze (...) Mentalnie nie chcę być przy-
wiązany do żadnego miejsca.
W trakcie spotkania autor zaprezen-
tował publiczności poemat „Dziady 
iwonickie” opublikowany w ostatnim 
numerze rzeszowskiej „Frazy”, czaso-
piśmie, którego był współzałożycielem. 
Wiersze Stanisław Dłuskiego były tłu-
maczone na język angielski, francuski, 
włoski. 
Spotkanie zostało zrealizowane przy po-
mocy finansowej Gminy Krosno.

Monika Machowicz

Wernisaż wystawy rękodzieła arty-
stycznego Joanny i Andrzeja Wrze-
cionków z Iwlii spod Dukli odbył się 8 
grudnia br. w Saloniku Artystycznym. 
Na wystawie znalazła się m.in. szopka 
bożonarodzeniowa z odpowiednio ufor-
mowanymi beskidzkimi trawami (szop-
ki te mają swe imię: Szopki Karpackie). 
Większość ich pierwowzorów powró-
ciła właśnie z czeskiej Pragi. A szopka 
Wrzecionków prezentowana była tam 
już po raz czwarty. 
- Fenomen polega m.in. na tym, że szop-
ka przyjaciół spod Dukli zawiera ok. 30 
figur, w tym konie, wielbłądy, i no oczy-

Podkarpackie Boże Narodzenie w Księdze Guinnessa
wiście katechizmowe i biblijne postaci 
– powiedział Adas Hlava, praski artysta 
i pisarz, który „ulubił prace Wrecionku-
wf”. I dodał: przecież „Karpacka Szop-
ka” jest odnotowana w Księdze Guin-
nessa jako największa w swej kategorii.
Pokaz szopek bożonarodzeniowych nad 
Wełtawą ma wielką i długą tradycję. 
Inauguruje się te pokazy w pierwszą 
niedzielę adwentu i głównym patronem 
tej barwnej uroczystości jest abp Pragi 
Dominik Duka; jako ciekawostkę pod-
kreślają autorzy wystawy to, że w skład 
prezentowanych szopek z Europy weszły 
wielkie osobliwości, w tym rzeźbione 
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w drewnie figury ryb! Andrzej Wrze-
cionko dekorował podczas adwentowej 
praskiej imprezy XII w. kaplicę pod 
kościołem św. Franciszka, imponująco 
tkwiącą obok słynnego średniowiecz-
nego Mostu Karola; jego żona Joanna 
– uzupełniała detale. 

Andrzej Wrzecionko zajmuje się raczej 
architekturą (w tym przypadku szopek) 
zaś Joanna jest „anielska” - formuje 
szczegóły, choćby skrzydła aniołów 
i szereg bożonarodzeniowych akcentów 
plastycznych i dekoracyjnych. Ekspozy-
cja potrwa do 8 stycznia 2011 r.

Szopki bożonarodzeniowe prezento-
wane są chyba w każdym kościele kato-
lickim, a na pewno w Polsce. Krosno ma 
również swoje tradycje. – Przecież owe 
szopki zwiedza się rodzinnie, szczegól-
nie w okresie od pierwszego dnia Boże-
go Narodzenia do święta Trzech Króli (6 
stycznia, ponownie jako oficjalnie przez 
państwo traktowanego święta) – twier-
dzą  krośnianie.
Prezentacja prac Joanny i Andrzeja 
Wrzecionków zyskała sporo informacji 
na temat historii szopek na terenach Pol-
ski. M.in. przypomniano, że pierwszą 
szopkę, w której znalazły się – według 
tradycji - żywe zwierzęta, zorganizował 
św. Franciszek z Asyżu. Franciszkanie 
tradycję budowania szopek przenieśli do 
Polski już w XIII wieku. Przypomnijmy 
przy tej okazji – jako odnośnik do trady-
cji -  że choinka dotarła do nas dopiero 
w XIX w.,  przybyła tu z Niemiec. 
Stosownie do regionu, w jakim się 
kształtowały, szopki mają wieloraki 
charakter. Najbogatszą tradycję budo-
wy szopek wypracował sobie Kraków, 
gdzie w XIX w. był już cech szopkarzy. 
Corocznie w grudniu odbywają się tam, 
znane już w świecie konkursy na naj-
piękniejszą szopkę roku. W niektórych 
regionach szopka trwała nawet cały rok, 
dodawano, zgodnie z kalendarzem litur-
gicznym, tylko nowe postaci. Na przy-

Rys historii:
kład Jezus już na 2 lutego, czyli w dzień 
Matki Boskiej Gromnicznej, siedział na 
zydelku, a nie leżał w żłóbku – uważano 
bowiem, że Jezus już podrósł. Szopki 
były później inscenizowane i stawały 
właściwie przedstawieniami teatralny-
mi (tzw. paschalia). A że niekiedy arty-
ści pozwalali sobie na dodatkowe żarty, 
Kościół zabronił wystawiania tych mi-
steriów w świątyniach w1736 r., i przed-
stawienia te przeniosły się na ulicę. Dla-
tego do dziś mamy tradycję kolędniczą, 
czyli odwiedzanie domów przez grupy 
przebierańców inscenizujących moty-
wy biblijne, połączone z tradycyjnymi 
opowieściami ludu. Najczęściej w takiej 
grupie spotykamy: Maryję i Józefa, kró-
la Heroda, śmierć, Żyda, dziada, diabła. 
Oczywiście od domu do domu wędro-
wały także mniej liczne grupki kolędni-
ków, którzy tylko śpiewali. 
Pierwsza naukowa praca o szopkach 
ukazała się w „Tygodniku Ilustrowa-
nym” w 1860 roku. Później tradycja 
związana z szopkami była starannie 
omówiona przez badacza folkloru Oska-
ra Kolberga. Powstało także wiele prac 
przyczynkarskich znanych etnografów. 
Nasz region ma szczególne zasługi 
w kultywowaniu bożonarodzeniowych 
tradycji, w tym właśnie szopek. 

 Jan Tulik
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Julian Tuwim

ZADYMKA

Senność gęsta jak śnieg i krążąca jak śnieg 
Zasypuje śnieżnemi płatkami sennemi 
Bezprzyczynny mój dzień, bezsensowny mój wiek 
I te ślady bezładnych moich kroków po ziemi. 
 
Jeśli chcę, mogę spać; jeśli chcę mogę wstać, 
Siąść przy oknie z gazetą z zeszłego tygodnia 
Albo iść w senność dnia - wtedy inny, nie ja, 
Siedząc w oknie, zobaczy dalekiego przechodnia.  
 
Czy to dobrze, czy źle: tak usypiać we mgle? 
Szeptać wieści pośnieżne, podzwonne, spóźnione? 
Czy to dobrze, czy źle: snuć się cieniem na tle 
Kołującej śnieżycy i epoki przyćmionej? 
 
Śnieg pierzyną mi legł, wiek godziną mi zbiegł 
W białej drzemce, w puszystym przyprószonym spacerze. 
Bezprzyczynny mój dzień, bezsensowny mój wiek 
Składam wierszom powolnym w ofierze.

Maria Morstin - Górska 

GWIAZDKA

Na rynku tłumem zwartym stoją zielone choiny…
Czary świątecznych złudzeń startych przez lata zdradzieckie,
wracają z wonią strucli; z chłodnym zapachem świerszczyny…
Chcę znowu być dla kogoś pieszczonym i małym dzieckiem…

Wszak pewnie ten Nowy Rok co się z przyszłości wynurzy
zmarszczy się jeno na mnie i groźba troski ofuknie…
Czyż nie mam już nic dostać gdyż pragnę rzeczy za dużych,
czyż nie mam mieć dziś gwiazdki bo noszę poważne suknie?

Więc chcę byś miłość moją postawił na wielkim stole,
ustroił w złote kule i w szkiełka roboty czeskiej,
by koło niej anieli śpiewali stojąc półkolem
i gwiazdy na niej zawisły jak kolorowe świeczki.

Z
IM

O
W

A
 P

O
E

Z
J

A



CROSCENA ��

Ernest Bryll

PRZYŚPIEWKA GRUDNIOWA 
 
Pusto teraz i biało 
Drogę do nas zawiało  
aż się przygięły drzewa  
 
Mamy pod piecem ogień  
żarcie nie za ubogie  
I czego więcej trzeba?  
 
Koledzy kompaniją  
Przez śnieg się czasem przebiją  
To sobie pomilczymy  
 
I tak gorzka jest wódka  
Po co gadać o smutkach  
Trzeba doczekać zimy  
 
Wypijmy - po siódme poty  
Boć biorą nas ochoty  
Na trzęsiączkę i dreszcze  
 
Dorzućcie chłopcy węgla  
Niech mróz za kołnierz nie sięga 
Nie czas się strachać jeszcze.

Konstanty Ildefons Gałczyński

PRZED ZAPALENIEM CHOINKI
(fragment)

A podobno jest gdzieś ulica 
(lecz jak tam dojść? którędy?) 
ulica zdradzonego dzieciństwa, 
ulica Wielkiej Kolędy. 
Na ulicy tej taki znajomy, 
w kurzu z węgla, nie w rajskim ogrodzie, 
stoi dom jak inne domy, 
dom, w którymżeś się urodził. 
Ten sam stróż stoi przy bramie. 
Przed bramą ten sam kamień. 
Pyta stróż: „Gdzieś pan był tyle lat?” 
„Wędrowałem przez głupi świat.” 
Więc na górę szybko po schodach. 
Wchodzisz. Matka wciąż taka młoda. 
Przy niej ojciec z czarnymi wąsami. 
I dziadkowie. Wszyscy ci sami. 
I brat, co miał okarynę. 
Potem umarł na szkarlatynę. 
Właśnie ojciec kiwa na matkę, 
że już wzeszła Gwiazdka na niebie, 
że czas się dzielić opłatkiem, 
więc wszyscy podchodzą do siebie 
i serca drżą uroczyście, 
jak na drzewie przy liściach liście. 
Jest cicho. Choinka płonie. 
Na szczycie cherubin fruwa. 
Na oknach pelargonie 
blask świeczek złotem zasnuwa, 
a z kąta, z ust brata płynnie 
kolęda na okarynie: 
LULAJŻE, JEZUNIU 
MOJA PEREŁKO, 
LULAJŻE, JEZUNIU, 
ME PIEŚCIDEŁKO.

wybrała. A. Bryła

Marta Aluchna –Emelianow

PEJZAŻ

Gdyby nie czarne i śmigłe
żarliwe wniebowołanie topól
gdyby nie requiem wron
nad drogą odpływającą 
w białą nicość pól
moje serce gdzie stężał 
ostatni ciepły ton
w kryształ ciszy tego pejzażu 
spadłoby jak kamień
na jej dno
zastygłe



Kartka wydana ok. 1925 r. przez Wydawnictwo „Polonia” Kraków. 
Autor obrazu malarz I. Krasnowolski.

Kartka wydana w 1905 r. przez Wydawnictwo salon malarzy polskich Kraków. 
W korespondencji życzenia od rodziny Trzecieckich do Ohanowiczów.
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Przy choince składamy sobie życzenia, dzielimy się opłatkiem.
Wydawnictwo „Polonia” Kraków, ok. 1925 r. Autor obrazu malarz A. Setkowicz

Małemu Jezuskowi hołd oddają polscy królowie i rycerze. Herb Królestwa Polskiego i Litwy.
Kartka wydana ok. 1925 r. przez Wydawnictwo kart malarzy polskich „Zorza” Lwów.
Autor obrazu malarz prof. L. Winterowski

Ze zbiorów Zbigniewa Więcka
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Konkurs adresowany jest do wszystkich 
miłośników lasu, którzy fotografują 
przyrodę i swymi wrażeniami z leśnych 
wędrówek chcą się podzielić z  innymi.  
Można zgłosić wszelkie prace pokazu-
jące piękno leśnego pejzażu, bogactwo 
świata roślinnego i zwierzęcego, uro-
dę leśnych zabytków czy urok grzybo-
brania. Fotografie muszą być po prostu 
leśne. Każdy uczestnik może zgłosić 
najwyżej odbitki trzech zdjęć w roz-
miarze 20 x 30 cm wraz z kartą zgło-

NAJŁADNIEJSZA DEKORACJA ŚWIĄTECZNO–NOWROCZNA 
W MIEŚCIE KROŚNIE
Konkurs przeprowadzony będzie w 2 
kategoriach: najpiękniej udekorowana 
posesja prywatna oraz najpiękniej ude-
korowana posesja. Zgłoszenia do udziału 
w konkursie należy składać do 31 grud-
nia 2010 r. do godz. 12.00 w Kancelarii 
Ogólnej pok. nr 1 Urzędu Miasta Krosna 
przy ul. Lwowskiej 28 A lub listownie na 
adres: Urząd Miasta Krosna ul. Lwow-
ska 28a, 38-400 Krosno z dopiskiem na 
kopercie „Najpiękniejszy wystrój świą-

teczny posesji prywatnych oraz posesji  
firm w mieście Krośnie”. Regulamin, 
karta zgłoszenia i szczegóły konkursu na 
oficjalnej stronie miasta www.krosno.pl 
Druki można także otrzymać w Biurze 
Obsługi Klienta UM Krosna. Do wypeł-
nionego wniosku należy dołączyć cztery 
fotografie dekoracji świątecznych (dwie 
wykonane w ciągu dnia, dwie w nocy). 
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 
1 lutego 2011 r.

X KONKURS „LEŚNE FOTOGRAFIE 2010”
szenia w osobnej, zaklejonej kopercie, 
oznaczonej godłem (pseudonimem). 
Prace należy nadesłać w terminie do 15 
stycznia 2011 roku na adres organiza-
tora: Regionalna Dyrekcja Lasów Pań-
stwowych w Krośnie, 38- 400 Krosno, 
ul. Bieszczadzka 2; z dopiskiem „Leś-
ne fotografie 2010”. Regulamin i karta 
zgłoszenia na stronie www.krosno.lasy.
gov.pl. Informacje dodatkowe tel. 013 43 
644 51, e-mail: rdlp@krosno.lasy.gov.pl

Do udziału w konkursie zaprasza się 
dzieci i młodzież ze szkół Krosna, po-
wiatu krośnieńskiego oraz administra-
cyjnych odpowiedników na Słowacji 
i Ukrainie, zgłoszone przez odpowied-
nie dla miejsca zamieszkania ośrodki 
kultury, kluby i stowarzyszenia. 
W konkursie biorą udział soliści w czte-
rech kategoriach wiekowych: Kategoria 
I - Szkoły podstawowe (klasy 1 - 3), Ka-
tegoria II - Szkoły podstawowe (klasy 4 - 
6), Kategoria III – Gimnazja, Kategoria 
IV - Szkoły ponadgimnazjalne. Dopusz-
cza się udział duetów. Uczestnicy pre-

XX KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK POGRANICZA Krosno 2 II 2011
zentują dwa utwory (kolędy tradycyjne, 
pastorałki lub piosenki bożonarodzenio-
we). Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą 
elektroniczną na adres: multimedia@
rckp.krosno.pl lub pocztą tradycyjną 
na adres: Regionalne Centrum Kultur 
Pogranicza, ul. Kolejowa 1, 38 - 400 
Krosno z dopiskiem KONKURS KO-
LĘD do 26 stycznia 2011 roku. Regula-
min i karta zgłoszenia na stronie www.
rckp.krosno.pl. Osobą odpowiedzialną 
za koordynację i organizację konkursu 
jest Paweł Matelowski (tel. 13 43 218 98 
wew. 202).
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