
NOCNE TEATRALIA STRACHY 
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRÓW ALTERNATYWNYCH 

5 - 6 WRZEŚNIA 
 

REGIONALNE CENTRUM KULTUR POGRANICZA W KROŚNIE, ul. Kolejowa 1 
 
 
 

SZTUKA JEST RYZYKIEM ARTYSTY – JÓZEF SZAJNA 
 
 
 

PROGRAM 
 
5 września 
 
16.00 – Sztuka w niewoli – świat Józefa Szajny (27') – film w reż. W. Gołaszewskiego 
(wstęp wolny) 
16.30 – On/Off * – wykład o teatrze alternatywnym (wstęp wolny) 
17.00 – Barbarzyńcy przyszli * – Teatr Ecce Homo, Kielce (wstęp wolny) 
18.30 – Macbeth – Divadlo Kontra, Słowacja (bilet 10zł) 
20.00 – Poker Swing *  – Teatr s.tr.a.c.h., Krosno (wstęp wolny) 
21.00 – Silent Disco – Klubokawiarnia Ferment (wstęp wolny) 
 
6 września 
 
16.00 – Człowiek zaniedbuje siebie (45') – film w reż. H. Jantosa (wstęp wolny) 
17.15 – Stary gołębnik * – Teatr Nikoli, Kraków (wstęp wolny) 
18.15 – Emerytura równa się Kultura * – wykład i spotkanie z aktorami Teatru Nikoli 
(wstęp wolny) 
19.00 – Cykl jednoaktówek: Reticulum, XXX, Użytkownia, czyli miejsce gdzie się 
spędza żądany czas - Teatr Jednego Wiersza, Opole (bilet 10zł) 
21.45 – Afront na wakacjach, czyli gorrrąca improwizacja w ogórkach - Teatr 
Improwizacji Afront, Warszawa (bilet 10zł) 
 
Prosimy o odbiór bezpłatnych wejściówek w kasie RCKP, bądź bezpośrednio w dniu 
festiwalu 
 
 
Wydarzenia towarzyszące: 
 
Non Camera - Wystawa Fotografii, Jan Gierach  
Oczytani – Regałowa Rewolucja 
Koncert Crazy Accordion Trio 
Pokaz Mistrza Europy w Jojo - Grzegorz Plamek Wójcik  
Pokaz Tanga argentyńskiego – Justyna Wysocka i Leszek Mikołajczyk 
ScenoPanaceum – Wystawa Prac Scenograficznych, Karolina Szelc 
Roszada * – Premiera Filmu Krótkometrażowego, reż. Jakub Sawicki 
 
* wydarzenia w ramach projektów realizowanych przy pomocy finansowej Gminy Krosno 
 
 
 



OPIS WYDARZEŃ 
 

5 września /piątek/ 
 
 
16.00 

Sztuka w niewoli – świat Józefa Szajny (27') (wstęp wolny) 
Film dokumentalny 

 
Produkcja: Telewizja Polska - II Program, Magic Co. Ltd, Włodzimierz Gołaszewski 

Reżyseria: Włodzimierz Gołaszewski 

Scenariusz: Włodzimierz Gołaszewski, Józef Szajna 

Zdjęcia: Jacek Mierosławski 

Muzyka: Studio Sonoria 
 
Józef Szajna jest artystą o ogromnym dorobku. Jego dzieła znajdują się w stałych ekspozycjach 

wielu muzeów świata. Stworzył teatr Studio w Warszawie, który przez wiele lat był studiem 

autorskim, a przy nim - galerię sztuki współczesnej.  Jego twórczość przedstawia bardzo osobistą 

wizję świata - rozpadającego się i zmierzającego do samozagłady. Dokument próbuje odnaleźć 

źródła tej pesymistycznej wizji, skupiając się na jednym okresie życia artysty - czasach wojny i 

pobytu w obozie w Oświęcimiu.  

 

 

 

16.30 

On/Off (wstęp wolny) 
Wykład o Teatrze Alternatywnym 
 
/wydarzenie w ramach projektu: Przyjdź do Teatru – spotkanie z Teatrem alternatywnym. 

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Gminy Krosno/ 
 
Nurt teatru alternatywnego - poszukującego nowych środków wyrazu w sztuce aktorskiej lub w 

materii scenicznej, kreującego nowe układy przestrzenne, nowe metody pracy i nowe relacje 

między aktorem a publicznością jest trudny do jednoznacznego zdefiniowania. Podczas wykładu  

nastąpi próba wyznaczenia granicy pomiędzy teatrem repertuarowym i offowym. Wykorzystując 

multimedia prowadzący przybliżą informacje o twórcach teatru alternatywnego i o istniejących 

grupach teatralnych (również o tych działających na terenie Gminy Krosno i województwa 

podkarpackiego). 

 



 
17.00 

Barbarzyńcy przyszli (wstęp wolny) 
Teatr Ecce Homo, Kielce 

 
/wydarzenie w ramach projektu: Przyjdź do Teatru – spotkanie z Teatrem alternatywnym. 

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Gminy Krosno/ 

 

przez ponad 9 lat poruszał się pomiędzy teatrem ruchu, plastyki, muzyki i teatrem ulicznym. 

Zrealizował 38 spektakli, w tym głównie przedstawienia autorskie, oparte na tekstach młodych 

aktorów i plastyków. Od 2006r. Ecce Homo wykonał zwrot w stronę teatru słowa i literatury, 

opartego na akcji. Adaptuje na swoje potrzeby Moliera, Manna, Sołżenicyna, Dostojewskiego, 

Miłosza. Teatr Ecce Homo prowadzi całoroczne, bezpłatne dla uczestników warsztaty teatralne 

skierowane do młodzieży. Wszystkie zajęcia odbywają się w Bazie Zbożowej w Kielcach. 

 

Reżyseria: Stanisław Miedziewski 

Scenariusz: Stanisław Miedziewski - na motywach dramatu Andrzeja Stasiuka Noc, czyli 

słowiańsko-germańska tragifarsa medyczna 

Obsada: Karol Górski, Piotr Skrzypczyk, Marek Kantyka, Aleksandra Styrcz, Katarzyna Janaszek, 

Monika Sochańska, Aleksandra Kopyś, Katarzyna Klimczak, Anna Winiarska. 
 

Spektakl powstał na motywach dramatu Andrzeja Stasiuka Noc, czyli słowiańsko-germańska 

tragifarsa medyczna i ma w sobie to, co w Stasiuku najlepsze - soczysty, żywy język, dowcip i 

dystans do tego, do czego w Polsce zwykle dystansu zachować się nie da. Oto bowiem główny 

bohater, polski złodziej samochodów ginie od kuli, a jego serce - doskonały towar eksportowy, 

równie dobry, jak sprowadzane przez niego niemieckie auta, trafia nigdzie indziej, jak do bogacza 

z Niemiec. Łącząca realizm ze światem zmarłych opowieść jest okazją do pokazania narodowych 

przywar, uprzedzeń, stereotypów, a także świetną zabawą dla widza, który w wielu miejscach 

odkryje nawiązania do tekstów kultury .  

 
 

 

18.30 

Macbeth (bilet 10zł) 
Divadlo Kontra, Spisska Nova Ves, Słowacja 

 
teatr założony w 2007 roku przez Klaudynę Rozhin, polską reżyserkę i tłumaczkę, oraz 

słowackiego aktora Petra Čižmára. Divadlo Kontra zagrało ponad 800 przedstawień, wystąpiło 



między innymi na Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku oraz na legendarnym Edinburgh Festival 

Fringe w Wielkiej Brytanii. 

 
Reżyseria, światło i scenografia: Klaudyna Rozhin 

Adaptacja: Klaudyna Rozhin na podstawie Macbetha Williama Shakespeare'a 

Obsada: Peter Čižmár 

 
W słowackiej wersji dramatu nie ma króla Duncana, nie ma Banqua, Macduffa, nie ma nawet Lady 

Macbeth. Jest tylko tytułowy bohater. Człowiek, który cierpi. Cierpi, bo identyfikuje się ze 

stworzonym przez jego umysł fałszywym ego i jego historią. Czy rzeczywiście jest mordercą? Czy 

też zdarzenia, które odgrywa są tylko projekcją jego umysłu?  

Macbeth opętany jest przez myśli, jego poczucie tożsamości sprowadza się do historii, którą sobie 

opowiada. Utożsamienie się z tą historią jest przyczyną udręki, którą przeżywa. Żyje w niewoli 

egoistycznego umysłu, który zadaje mu ból. Cierpienie stwarza jednak możliwość przebudzenia. 

 

/spektakl z tłumaczeniem symultanicznym/ 

 

 

 

20.00 

Poker Swing (wstęp wolny) 
Teatr s.tr.a.c.h., Krosno 
 
/wydarzenie w ramach projektu: Teatr Ognia – spektakl i warsztaty z teatralnych technik 

ogniowych. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Gminy Krosno/ 
 
w ramach projektu współfinansowanego przez Gminę Krosno – Teatr Ognia. Spektakl i warsztaty z 

teatralnych technik ogniowych – powstała grupa Kanciarze. Adepci sztuki pod czujnym okiem 

aktorki Teatru s.tr.a.c.h. Dagmary Bogacz, opanowali sztukę kręcenia ognistymi poi, płonącymi 

wachlarzami, iskrownikami wypełnionymi wełną metalową, pochodniami i plucia ogniem. Dni 

spędzone na poznawaniu technik kuglarskich zaowocowały wyjątkowym spektaklem Poker Swing. 

 

Reżyseria, scenografia i muzyka: Dagmara Bogacz i Zespół 

Obsada: Alicja Moskal, Zuzanna Pruska, Marcin Łącki, Krzysztof Sajdak, Martyna Ćwiąkała, Daria 

Dudek, Jakub Sawicki, Karolina Szelc, Oliwia Kafel, Agnieszka Józefczyk, Mateusz Paczosa, 

Gabriela Kościelniak, Katarzyna Myśliwiec, Kamila Bargieł, Karolina Mięsowicz. 
 
Klub lat 30-tych XX wieku, piękne kobiety, zalotni mężczyźni i dużo dobrej zabawy. Odrobina 



karcianej magii i pokera ludzkich relacji. Widowiskowe show, które nie nudzi, a rozgrzewa 

prawdziwymi płomieniami. Spektakl wykonany w technice Teatru Ognia. 

 

 

21.00 

Silent Disco (wstęp wolny) 
Klubokawiarnia Ferment 
 
Silent Disco jest wydarzeniem taneczno-muzycznym realizowanym w konwencji silent – 

bezgłośnie. Uczestnicy bawią się przy pomocy bezprzewodowych słuchawek na uszach, słuchając 

jednocześnie Dj'a grającego trzy różne ścieżki muzyczne (znakowane przez różne kolory diod). Za 

pomocą przełącznika na swoim zestawie słuchawkowym mogą zmienić kanał oraz regulować 

głośność. Silent Disco w ramach festiwalu Nocne Teatralia Strachy będzie pierwszym tego typu 

wydarzeniem w Krośnie! 
 

6 września /sobota/ 
 
 
16.00 

Człowiek zaniedbuje siebie (45') (wstęp wolny) 
Film dokumentalny 

 
Produkcja: Telewizja Polska – Agencja Produkcji Audycji Telewizyjnych 

Reżyseria: Henryk Jantos 

Scenariusz: Henryk Jantos, Józef Szajna 

Zdjęcia: Marcin Peresada 

Dźwięk: Adam Niemiec 

 

Film jest próbą zapisu tego, co Józef Szajna ma do powiedzenia na temat tych zagrożeń, kiedy 

człowiek zaniedbał siebie i drugiego człowieka, przez co pozwolił szaleńcom podjąć próbę 

opasania ludzkiego świata drutem kolczastym. Szajna nosi w sobie świadomość ponownych 

zagrożeń, nie namawia jednak do niczego, a jedynie edukuje, wyjaśnia, uświadamia. Mówi, że 

nasze sposoby przeciwstawiania się współczesnym zagrożeniom są skromne i naiwne. Człowiek 

znowu zaniedbuje siebie.  

 

 

 

17.15 



Stary Gołębnik (wstęp wolny) 
Teatr Nikoli, Kraków 
 
/wydarzenie w ramach projektu: Emerytura równa się Kultura. Zrealizowano przy wsparciu 

finansowym Gminy Krosno/ 
 
funkcjonuje w Polsce od 1992 roku. Łączy elementy pantomimy, tańca współczesnego i sztuki 

cyrkowej. Silnie inspiruje się aktorstwem rodem z kina niemego oraz wybitnymi reżyserami, takimi 

jak Federico Fellini. Tworzy indywidualną formę przekazu scenicznego. Odznaczony medalem 

Honoris Gratia miasta Krakowa, czy Nagrodą Specjalną Gubernatora Odessy jest jednym z 

najważniejszych przedstawicieli polskiej pantomimy i klownady. 
 

Reżyseria: Mikołaj Wiepriew 

Scenografia, choreografia: Mikołaj Wiepriew, Dominika Jucha 

Obsada: Mikołaj Wiepriew, Dominika Jucha 
 
Stary Gołębnik to spektakl inspirowany życiem samotnych ludzi – wykluczonych, odrzuconych, nie 

mogących odnaleźć miejsca w społeczeństwie. Ale także Krakowem – opuszczonymi miejscami, 

które gołębie zmieniają w swoje siedziby. W takim budynku, zapomnianym i położonym na 

odludziu, osoby zwane dzikusami znajdują schronienie. Obserwujemy ich niezwykłe życia oczami 

gołębia: dziwacy przekształcają się tu w twórców niezwykłych światów. Każda ze scen pełna jest 

metafor, otwiera nową opowieść. W tym niesamowitym miejscu odnajdujemy magię i fantazję, 

przyglądając się innym ludziom. Bo każdy człowiek to nowa tajemnica. 

 

 

 

18.15 

Emerytura równa się Kultura (wstęp wolny) 
Wykład i spotkanie z aktorami Teatru Nikoli 
 
/wydarzenie w ramach projektu: Emerytura równa się Kultura. Zrealizowano przy wsparciu 

finansowym Gminy Krosno/ 
 
Teatr jest wspaniałym narzędziem w działaniach społecznych – podczas wykładu zaprezentowane 

zostaną przykłady kooperacji lokalnych społeczności wraz w grupami artystycznymi. Podając 

konkretne narzędzia organizacyjne podczas wykładu, chcemy wypromować powyższy model 

współdziałania i zmotywować krośnieńskich seniorów do działania. 



Artyści – w trakcie spotkania - przybliżą zasady pracy na scenie, procesu twórczego nad 

spektaklem oraz ich role w nim. Przedstawią szereg argumentów, dlaczego warto działać 

społecznie na terenie własnego miasta, prezentując korzyści płynące z tej aktywności na własnym 

przykładzie.  

 

 

19.00 

Cykl jednoaktówek: Reticulum, XXX, Użytkownia, czyli miejsce gdzie się spędza żądany 

czas (bilet 10zł) 
Teatr Jednego Wiersza, Opole  
 
każdy z twórców tak naprawdę przez całe życie realizuje jeden film, maluje jeden obraz, pisze 

jedną książkę, rozpisując ją tylko na parę różnych rozdziałów. Tak wygląda indywidualny świat. My 

również tworzymy teatr jednej wizji i jednej poetyki teatralnej. W pierwszym odruchu każdy z nas 

tworzy dla siebie, dopiero potem wychodzi z tym na zewnątrz. Czasami twórczość aż do bólu jest 

indywidualna, egoistyczna. Nikt nie jest idealny. Teatr jest jednak jednym ze sposobów rozmowy i 

komunikacji z tym co jest poza naszym środkiem.  
 
Reżyseria: Krzysztof Żyliński 
Scenariusz, scenografia, światło i choreografia: Zespół 
Muzyka, dźwięk: Michał Wawrzyniak i Zespół 

Obsada: Alexandra Szczęsny, Michał Wawrzyniak, Paweł Warunek, Krzysztof Wodziński 
 
Reticulum - nazwa określa zarówno elementy komórki na którym powstaje nic DNA jak i mały 

gwiazdozbiór gdzieś, w odległym kosmosie. Spektakl jest połączeniem teatru aktora i lalki z 

muzyką tworzoną na żywo przez Michała Wawrzyniaka. Dźwięki wydobywane z samodzielnie 

wykonanych instrumentów oplatają podwodne i mgliste obrazy. W przedstawieniu nie próbujemy 

odpowiadać na żadne pytania. Naszym pragnieniem było stworzyć surrealistyczną wizję, w której 

bogowie (z małej litery) spotykają innych bogów (również z małej litery) i bawią się w niecodzienne 

układanki, w grę zwaną stwarzaniem. 
 

XXX - wybory (albo przypadki) jakich dokonujemy (albo im ulegamy) w przeszłości, determinują 

naszą teraźniejszość. Zamykamy się w swego rodzaju pokoiku codzienności. Wyznaczamy ścieżki 

po których z wytrwałością godną klasztornych korytarzy drepczemy i ścieramy kamienie w 

zapachu świec. Tworzymy rytuały wydłubywania strzępów pamięci, po to, żeby przywołać choć na 

chwilę emocje bólu, oddania, strachu i niepewności. Jedynym sensem trwania w tej wewnętrznej 

samotności staje się balansowanie pomiędzy wypieraniem macierzyństwa a dalekim echem 



gaworzenia dziecka. Spektakl dojmująco kobiecy ale i przejmująco ludzki. 
 

Użytkownia, czyli miejsce gdzie się spędza żądany czas – spektakl o kondycji współczesnego 

człowieka, jego uwikłań w potrzeby egzystencjalne i duchowe. Próbuje szukać odpowiedzi na 

pytanie, jak we współczesnym świecie człowiek radzi sobie z metafizyką. czy zatraca się w 

nieustannej gonitwie za dobrami współczesnego świata, czy potrafi przystanąć i oddać się 

zadumie. Spektakl ma w tym pomóc, jest próbą zatrzymania się na chwilę i ma prowokować do 

zadania sobie najważniejszych pytań. Przedstawia uniwersalny i alegoryczny obraz. Wizję i 

koncepcję człowieka, bez historii, bez fabuły.  
 
/w trakcie cyklu jednoaktówek przewidziane są dwie 15' przerwy/ 
 
 

 

21.45 

Afront na wakacjach, czyli gorrrąca improwizacja w ogórkach (bilet 10zł) 
Teatr Improwizacji Afront, Warszawa 

 

powstał, jak właściwie wszystko na świecie, z inspiracji. W spektaklach Widzowie mają 

najważniejszy głos, decydując o kluczowych momentach dotyczących tworzącej się historii. Sztuka 

improwizacji różne ma oblicza, ale zawsze istotny jest w niej element kontaktu z publicznością, 

który najpierw onieśmiela, a potem uzależnia – i to obie strony.  
 
Reżyseria i scenariusz: Publiczność i Zespół 

Muzyka na żywo: Agnieszka Krzyżanowska 

Scenografia: stworzona w wyobraźni Publiczności 

Dźwięk i oświetlenie: Krzysztof Iwanik 

Obsada: Katarzyna Gruszewska, Joanna Mazewska, Piotr Łokietek, Radosław Mazur 
 
Spektakl jest formą tak luźną i zaskakującą, jak i same wakacje. Naszą inspiracją są bowiem  

anegdoty i doświadczenia, które przyniosą ze sobą Widzowie – niesamowite, śmieszne, 

dramatyczne i absurdalne historie, które wydarzyły się naprawdę, albo też jesteście ciekawi, jak by 

wyglądały, gdyby doszły do skutku. Pokażemy je odbite w naszym Afrontowym krzywym 

zwierciadle, uzupełnionym o dużą dozę Waszej wyobraźni, zapewniając tym samym chwile dobrej 

zabawy połączonej jednocześnie z ulgą, że takie rzeczy to tylko na scenie (choć prawda 

niejednokrotnie bywa o wiele bardziej zaskakująca od fikcji). 

 



Wydarzenia towarzyszące 

 

/piątek i sobota/ 

Non Camera - Wystawa Fotografii 
Jan Gierach, Warszawa 

 

Urodzony w 1990 roku w Warszawie. Lata 2008-2010: studia w Warszawskiej Szkole Fotografii. 

Od 2012 studia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na kierunku Fotografia. Współtworzy 

duet Janek Janek zajmujący się realizacją teledysków (min. Kult, T. Love, Pablopavo) oraz sesji 

zdjęciowych. Wybrane wystawy: 2013 - wystawa zbiorowa studentów fotografii UAP w galerii Duży 

Pokój, Warszawa; 2014 - wystawa zbiorowa studentów fotografii UAP w galerii Ptapty, Poznań; 

wystawa indywidualna Przegląd Galeria Wyjście Awaryjne, Warszawa. 
 

Kluczem do stworzenia cyklu była chęć wyrażenia mojej emocjonalności. Wynikiem tego były 

przemyślenia nad ulotnością uczuć, które nam towarzyszą. Chcąc zawrzeć je w obrazie 

posłużyłem się techniką która pozwoliła mi stworzyć zdjęcia niepowtarzalne z praktycznego punktu 

widzenia, co podkreśla przemijanie naszych stanów.  
 
 

 
/piątek i sobota/ 

Oczytani – Regałowa Rewolucja 
Stowarzyszenie Teatr s.tr.a.c.h., Krosno 
 
Oczytani doczekali się kolejnej odsłony! Po ubiegłorocznym podarowaniu mieszkańcom Krosna 

blisko 300 książek, czas na kontynuację. Tym razem chcemy dać nowe życie przeczytanym 

książkom poprzez bookcrossing – nurt polegający na wymianie książek przeczytanych na inne 

(używane, bądź nowe) jeszcze nie wertowane przez czytelnika. Idealnym narzędziem jest miejski 

regał książkowy, ustawiony w strategicznych i najczęściej odwiedzanych punktach miasta. Ów 

regały chcielibyśmy postawić również w Krośnie. Zaczniemy od Regionalnego Centrum Kultur 

Pogranicza! 

 

 

 

/piątek/ 

Pokaz Mistrza Europy w Jojo 
Grzegorz Plamek Wójcik 



 
Grzegorz Plamek Wójcik przygodę z yoyo zaczął 14 lat temu. Jego największym osiągnięciem jest 

zdobycie tytułu Mistrza Europy w 2012 roku. Obecnie mieszka w Krakowie i pracuje w firmie 

C3YoyoDesign.  
 

 

/sobota/ 

Koncert Crazy Accordion Trio 
Paweł Murzyn, Marcin i Piotr Wilk, Raciechowice 
 
Zespół jest formacją grającą na akordeonach znane utwory radiowe, filmowe oraz muzykę 

klasyczną. Artyści chcą pokazać, że ten instrument (akordeon) nie powinien być tylko kojarzony z 

weselnymi przyśpiewkami, ale także z czymś całkiem innym i bardzo odbiegającym od ludowych 

melodii. Crazy Accordion Trio to twór młody, chcący rozwijać swą pasję poprzez kolejne koncerty, 

naukę i kontakt z widownią. 

 

 

 

/sobota/ 

Pokaz Tanga argentyńskiego 
Justyna Wysocka i Leszek Mikołajczyk, Kraków 
 
Justyna Wysocka i Leszek Mikołajczyk to para tancerzy o dużym doświadczeniu, w których taniec 

wzbudza niezapomniane wrażenia i za każdym razem wywołuje silne emocje. Tango argentyńskie 

w ich wykonaniu jest pełne elegancji podszytej nutką zmysłowości. Tango to smutna myśl którą się 

tańczy - Edward Stachura znakomicie zamknął w jednym zadaniu charakter narodowego tańca 

Argentyńczyków. Bliska relacja partnerów na parkiecie pozwala na stworzenie swoistego dialogu 

bez słów, indywidualnego i niepowtarzalnego. Liryczny nastrój podkreśla muzyka, w której 

odnajdziemy całą paletę intensywnych uczuć - nie tylko smutek i nostalgię, lecz również zazdrość i 

rywalizację.  
 

 

 

/piątek i sobota/ 

ScenoPanaceum – Wystawa Prac Scenograficznych 

Karolina Szelc, ASP Wrocław 
 



Karolina Szelc od lat jest związana z szeroko rozumianą sztuką. Dąży do niedoścignionego ideału,  

nie rozstaje się z muzyką. Etniczna pobudza ją do działania i procesów twórczych, rozrywkowa 

budzi w niej szaloną osobowość. W swoich projektach oddaje część siebie - łączy jeden wspólny 

mianownik - jej miłość do tworzenia. Scenograf, architekt wnętrz, plastyk, rzeźbiarz. Studentka 3- 

go roku w KATEDRZE SCENOGRAFII oraz Architektury Wnętrz na Wydziale Architektury Wnętrz i 

Wzornictwa wrocławskiej ASP im. E.Gepperta. Absolwentka Liceum Plastycznego im. Tadeusza 

Brzozowskiego w Krośnie, w klasie snycerstwa Pawła Leszegi. Absolwentka I-go stopnia 

Państwowej Szkoły Muzycznej w klasie skrzypiec Teresy Janas. 
 

 

 

 /piątek i sobota/ 

Roszada – Premiera filmu krótkometrażowego 

reżyseria: Jakub Sawicki 

 

/wydarzenie w ramach projektu: Wolontariat jest w Nas. Zrealizowano przy wsparciu finansowym 

Gminy Krosno/ 
 
Jakub Sawicki - absolwent filologii polskiej ze specjalizacją: krytyka mediów na Wydziale 

Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Brał udział w różnych projektach publicystycznych, 

filmowych i teatralnych w charakterze redaktora, kierownika planu zdjęciowego lub aktora. 

Interesuje się literaturą, filozofią egzystencjalną, malarstwem surrealistycznym i nowoczesnymi 

technikami reklamy. Od pewnego czasu pracuje jako scenarzysta i reżyser reklam, teledysków 

oraz innych filmów użytkowych. Szczególnie inspiruje go łączenie obrazu i dźwięku.  

 

Film Roszada to wyraz zapału, energii i kreatywności organizatorów, wolontariuszy oraz innych 

osób współpracujących przy festiwalu teatralnym Nocne Teatralia Strachy. To opowieść o 

szczególnych dwóch nocach, jakie odbywają się co roku w Krośnie z inicjatywy Teatru s.tr.a.c.h. i 

Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza. To zaproszenie do dialogu ze sztuką, obcowania z 

tajemnicą i bliskiego kontaktu z różnymi światami, jaki umożliwia teatr alternatywny.  


