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Andrzej Kosiek, Aleksandra Szmyd, 
Maria Jurkowska to tegoroczni laurea-
ci Nagrody Prezydenta Miasta Krosna 
w dziedzinie kultury.
Andrzej Kosiek – nagroda za wybitne 
osiągnięcia. Wieloletni działacz Sto-
warzyszenia Miłośników Ziemi Kroś-
nieńskiej, historyk i badacz przeszłości 
Krosna. Posiada bogaty dorobek nauko-
wy oraz popularnonaukowy, którego 
dowodem jest opublikowanie blisko 400 
artykułów w znacznej części dotyczą-
cych Krosna. 
Aleksandra Szmyd - nagroda za wy-
bitne osiągnięcia. Absolwentka klasy 
fortepianu Społecznej Szkoły Muzycz-
nej II stopnia. Śpiewu uczy się w PSM 
Pro Musica w Krośnie. Naukę gry na 
fortepianie rozpoczęła w wieku 6 lat. 
W 2010 r. na ogólnopolskim konkur-
sie muzycznym „Kiepura Fest” w Sos-
nowcu zdobyła nagrodę Grand Prix. 
Maria Jurkowska - nagroda za cało-
kształt działalności. Wieloletni dyrektor 
Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie. 

LUDZIE KULTURY 2011
Kurator, opiekun merytoryczny, aranżer 
wielu wystaw twórców profesjonalnych. 
Z dużym zaangażowaniem współpracu-
je z instytucjami kultury, oświaty, sto-
warzyszeniami w dziedzinie plastyki, 
muzyki, literatury. 
Prezydent Miasta Krosna uhonorował 
specjalnym wyróżnieniem dwie gru-
py młodzieży, które z zaangażowaniem 
i poświęceniem w 2010 r. rozszerzyły 
ofertę kulturalną naszego miasta po-
przez organizacje takich przedsięwzięć, 
jak: „Projekt Ponad Stylem” – grupa 
z I Liceum Ogólnokształcącego M. Ko-
pernika (akcja charytatywna). W ramach 
projektu nagrano płyty, zawierające 
utwory w różnych stylach muzycznych 
i zorganizowano koncert oraz Wieczór 
musicalowy „Poza horyzonty” – gru-
pa działająca przy Młodzieżowej Radzie 
Miasta Krosna (to również akcja chary-
tatywna mająca na celu pomoc młodym 
niepełnosprawnym osobom). Część na-
grodzonych młodych ludzi to już dzisiaj 
absolwenci.

W XXVIII Mistrzostwach Polski For-
macji Tanecznych, które odbyły się 29 
października br. w Przemyślu formacja 
taneczna Gracja z Krosna wytańczyła 
tytuł wicemistrza kraju w tańcach laty-
noamerykańskich. Zaprezentowali układ 
choreograficzny „Latino Mix” składają-
cy się z pięciu tańców. W mistrzostwach 

wystartowało 21 formacji w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: do 15 lat , w tej 
właśnie „Gracja” rywalizowała z sześ-
cioma formacjami, oraz powyżej 15 lat. 
Choreografem i trenerem formacji jest 
Andrzej Orszulak. 

opr. ab

Gracja wicemistrzem Polski

Rekordzista nagród fotograficznych
W poprzednim numerze Crosceny pisa-
liśmy o osiągnięciach fotograficznych 
Tomasza Okoniewskiego podkreślając, 

że jest laureatem blisko 70 nagród i wy-
różnień w ogólnopolskich konkursach. 
Od tego czasu liczba ta powiększyła się. 


