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X uroczysta sesja Rady Miasta zwołana 
została, aby uhonorować ludzi nagro-
dzonych przez Prezydenta Miasta Kros-
na. Odbyła się 11 czerwca 2015 w sali 
narad Senackiej Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej. 

Nagrody Prezydenta Krosna

Nagrodę „Za zasługi dla Krosna”, za 
szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, kultywowanie 
polskich tradycji chóralnych oraz pro-
mocję miasta Krosna w kraju i za gra-
nicą otrzymał Chór Mieszany ECHO. 
Od ponad 70 lat Chór prowadzi ożywio-
ną działalność koncertową. Organizuje 
Euroregionalny Koncert Kolęd „Soli 
Deo Gloria”, Wieczory Poezji i Pieśni 
„Ave Maria”, koncerty z okazji Dni Pa-
pieskich oraz koncerty patriotyczne „Tu 
jest moja ojczyzna”. Swoimi występa-
mi uświetnia organizowane w mieście 
uroczystości. 10 czerwca 1997 r.  Chór 
wziął udział w mszy koncelebrowanej 
przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Wie-
loletnia praca w kręgu kultury i sztuki, 
głęboka znajomość życia kulturalnego 
miasta i regionu, znakomity repertuar, 
pozwalają na utrzymanie niezmiennie 
wysokiego poziomu wykonawczego. 
Od kilku lat Chórem dyryguje Mariola 
Rybczak.

Od	 prawej:	 Prezydent	 Krosna	 Piotr	 Przytocki,	
przedstawiciele	 Chóru	 Echo,	 Przewodniczący	
RM Krosna Zbigniew Kubit

Nagrody Prezydenta Miasta Krosna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twór-
czości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego 
w kategorii za wybitne osiągnięcia otrzymali:

Michał Stryczniewicz, wokalista Studia 
Piosenki SWING, uczeń I klasy I LO im. 
M. Kopernika w Krośnie. Ten niezwy-
kle uzdolniony wokalista, od blisko 10 
lat uczestniczy w zajęciach SP SWING 
w RCKP, prowadzonych przez Lucynę 
Durał. Doskonały głos, umiejętność in-
terpretacji, wyczucie potrzeb sceny prze-
kładają się na sukcesy m.in. II nagroda 
w Ogólnopolskim Konkursie Młodych 

W	środku	Michał	Stryczniewicz
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Wokalistów „Debiuty 2014” w Lublinie, 
II nagroda oraz nagroda publiczności 
w 7. Międzynarodowym Konkursie Wo-
kalnym Hope Festival w Katowicach.    

Jan Chłap, uczeń klasy III Ogólno-
kształcącej Szkoły Muzycznej II Stop-
nia w Krośnie. Uczy się w klasie fletu 
u Dariusza Krzoka. Wykazuje niezwykłe 
zdolności muzyczne. W czasie swojej 
nauki zdobył nagrody w 33 konkursach 
międzynarodowych i ogólnopolskich 
m.in. I miejsce w XIII Ogólnopolskim 
Wiosennym Festiwalu Fletowym w So-
chaczewie, II miejsce w III Międzynaro-
dowym Konkursie w Jastrzębiu Zdroju,

Paulina Pietrusza, uczennica OSM II 
Stopnia w Krośnie. Od początku swo-
jej edukacji muzycznej należy do grona 
wybitnych młodych gitarzystów. Umie-
jętności swe rozwija podczas warszta-
tów i lekcji u znanych wirtuozów gitary. 
W 2014 r. była laureatką kilku konku-
rów, m.in. Ogólnopolskiego Konkursu 
Gitarowego w Chełmie, na którym zajęła 
I miejsce.

Kacper Żaromski, uczeń klasy III OSM 
II Stopnia w Krośnie klasy fortepianu 
Doroty Skibickiej. Jest utalentowany, 
inteligentny, pracowity i odpowiedzial-
ny, wiąże swą przyszłość z grą na for-
tepianie. Osiąga wspaniałe rezultaty 
w konkursach, m.in. I miejsce i Nagro-
dę Specjalną za wykonanie etiudy w III 
Międzynarodowym Podkarpackim Kon-
kursie Chopinowskim w Rzeszowie, 
I miejsce w VII Ogólnopolskich Pod-
karpackich Spotkaniach Pianistycznych 
w Krośnie. Jest stypendystą Fundacji im. 
I.J. Paderewskiego.

Grupa teatralna „Na dobry początek” 
założona przez bibliotekarzy z Kroś-
nieńskiej Biblioteki Publicznej. Podczas 
spotkań z młodymi czytelnikami pre-
zentuje utwory klasyczne, współczes-
ne, a także własnego autorstwa, często 
w strojach z epoki, z którą związana 
jest akcja przedstawienia np. w cieka-
wej konwencji prezentowała fragmenty 
„Trylogii” podczas Narodowego Czyta-
nia Sienkiewicza.

Nagrodą Prezydenta Miasta Krosna 
w kategorii „Za całokształt działal-
ności” uhonorowano Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, któ-
re działa od 1958 roku. Posiada swoje 
filie w: Krakowie, Lublinie, Warszawie, 
Wrocławiu. Przez ponad 60 lat działal-
ności wydawało publikacje o Krośnie 
i regionie, prowadziło badania. Dzięki 
staraniom organizacji kilku ulicom kroś-
nieńskim nadano imiona ludzi zasłużo-
nych dla naszego miasta m.in. Seweryna 
Bieszczada, Andrzeja Lenika. Stowa-
rzyszenie może poszczycić się dużym 

Nagrodę	 z	 rak	 Prezydenta	 Krosna	 odbiera-
ją	 przedstawiciele	 SMZK	 –	 Prezes	 ZG	 Wanda	
Belcik,	 Marian	 Terlecki	 (z	 prawej)	 i	 Tadeusz	
Łopatkiewicz
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BIURO WySTAW ARTySTyCZNyCH

9 - 26 czerwca 2015
Wystawa XX Konkursu Plastycznego Dzieci i Młodzieży 
„Pamiętajcie o ogrodach”

Ponadto Prezydent Miasta Kros-
na przyznał wyróżnienie, za wkład 
w rozwój kultury krośnieńskiej Sta-
nisławowi Nawracajowi. Fotograf, 
współzałożyciel i członek Krośnieńskie-
go Towarzystwa Fotograficznego. Obec-
nie aktywny członek Fotoklubu RCKP. 
Jego zdjęcia są w wydawnictwach 
książkowych i albumowych. Autor wie-
lu wystaw indywidualnych w kraju i za 
granicą. Przez wiele lat popularyzował 
fotografię prowadząc szkolenia i prze-
kazywał swoje doświadczenie młodsze-
mu pokoleniu. Posiada wiele odznaczeń 
i nagród m.in. Złoty i Srebrny Krzyż 
Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski, Odznakę Zasłużony 
Działacz Kultury.

Medale Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Za Długoletnią Służbę otrzy-
mało 20 pracowników Urzędu Miasta 
Krosna. W imieniu Prezydenta RP wrę-

czyła je Grażyna Borek Wicewojewoda 
Podkarpacki.

opr.	ab
fot. W.Turek

dorobkiem wydawniczym. Dotychczas 
ukazało się m.in. 6 tomów publikacji 
„Krosno. Studia z dziejów miasta i re-
gionu”. Szczególne znaczenie mają or-

ganizowane od wielu lat wykłady otwar-
te oraz sesje popularno – naukowe dla 
mieszkańców Krosna.

Celem konkursu jest poszerzenie wie-
dzy dzieci i młodzieży o florze –najbliż-
szym człowiekowi otoczeniu biologicz-
nym - jak też zwrócenie uwagi na kon-
struowanie głębokiej wyobraźni a także 
kształtowanie gustów artystycznych 
oraz rozwijanie uzdolnień plastycz-

nych. Konkurs adresowany jest do dzie-
ci i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat. 
Uczestnicy przygotowują prace w ra-
mach lekcji szkolnych, bądź na zajęciach 
w placówkach wychowawczych lub ar-
tystycznych jak również samodzielnie 
w domu. Przedmiotem zainteresowania 

Wyróżnienie	odbiera	Stanisław	Nawracaj


