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dyRekToR muzeum kResóW W lubaczoWie
PioTR zuboWski

Muzeum Kresów w Lubaczowie, zgodnie z nazwą 
przyjętą w 2004 r., obejmuje swoją działalnością 
nie tylko obszar ziemi lubaczowskiej, stanowiącej 
na przestrzeni dziejów miejsce styku i  współist-
nienia różnych grup etnicznych, religijnych i naro-
dowych, lecz także całych, szeroko rozumianych 
Kresów dawnej Rzeczypospolitej, ze szczególnym 
uwzględnieniem dawnej rzymskokatolickiej archi-
diecezji lwowskiej, która w  okresie powojennym 
swoją siedzibę miała właśnie w Lubaczowie. Tak 
zakreślony obszar definiujący misję Muzeum znaj-
duje bezpośrednie przełożenie na profil gromadzo-
nych zbiorów, wśród których, obok znakomitych 
przykładów dzieł sztuki, poczesne miejsce zajmu-
ją zbiory etnograficzne, historyczne czy archeolo-
giczne, jak również zabytki sakralne. Tak złożona 
i  zróżnicowana kolekcja jednoznacznie świadczy 
o  kulturowym bogactwie dawnych i  obecnych 
mieszkańców naszego regionu. 

Wyjątkowy i  wyróżnialny charakter prezen-
tuje kolekcja polskiego rysunku współczesnego. 
Zaczątkiem tego jednego z  największych w  Pol-
sce zbioru były pod koniec lat 60. XX w., rysunki 
pochodzącego z  Lubaczowa Mariana Kopfa. Po 
upaństwowieniu muzeum w  1981 r. zespół ten 

stopniowo powiększał się o  prace tak znamieni-
tych artystów jak choćby Teresa Pągowska, Zdzi-
sław Beksiński czy Tadeusz Boruta. Zasadniczy 
wpływ na rozmiar i  wartość kolekcji rysunku, li-
czącej dziś około tysiąca prac, ma organizowane  
od 1993 r. Triennale Polskiego Rysunku Współ-
czesnego. Dzięki cyklicznie odbywającemu się 
konkursowi lubaczowskie Muzeum stało się prze-
strzenią szczególnego dialogu przeszłości ze 
współczesnością, reprezentowaną przykładami 
różnych, zmieniających się i ewoluujących nurtów, 
kierunków i trendów w sztuce. Wszystko zaś dzię-
ki rysunkowi – tej, jak sądzę, najczystszej, najbar-
dziej tajemniczej i intymnej, a przy tym wymagają-
cej formie wyrazu artystycznego. 

Dziś, oddając w Państwa ręce katalog wystawy 
pokonkursowej jubileuszowego X Triennale Pol-
skiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2020, 
mogę z dumą stwierdzić, że zakładane przed 27 
laty cele konkursu zostały osiągnięte i, mimo zmie-
niającej się rzeczywistości, są nadal realizowane. 
Dzieje się tak zarówno w zakresie zapoznawania 
odwiedzających nas gości z najnowszymi trenda-
mi w sztuce współczesnej, promocji rysunku jako 
niezależnej i  autonomicznej dziedziny sztuki, jak 
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również stwarzania artystom możliwości konfron-
tacji swoich dokonań, a przez to odkrywania źró-
deł nowych inspiracji. 

Jestem zaszczycony, że w czasie, w którym or-
ganizowane jest X Triennale Polskiego Rysunku 
Współczesnego mogę pełnić obowiązki dyrekto-
ra Muzeum Kresów w Lubaczowie. Jednocześnie 
chciałbym wyrazić słowa uznania i podziękowania 
moim poprzednikom: dr. Zygmuntowi Kubrakowi, 
historykowi, który otwierał pierwsze edycje kon-
kursu, a  wcześniej, wiedziony aktywnością i  pa-
sją Urszuli Olbromskiej, zgodził się na tworzenie 
muzealnej kolekcji rysunku; Stanisławowi Piotrowi 
Makarze, historykowi sztuki, pomysłodawcy orga-
nizacji konkursu Triennale, członkowi jury wszyst-
kich edycji konkursu, a  także kuratorowi wszyst-
kich pokonkursowych wystaw, w  tym również 
tegorocznej, dziesiątej; Tomaszowi Rogowi, histo-
rykowi, dzięki którego staraniom, mimo niepew-
nej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, 
a także koniecznością czasowego zamknięcia Mu-
zeum dla zwiedzających od marca do maja bieżą-
cego roku, udało się doprowadzić do organizacji 
konkursu. Dziękuję również wszystkim pracow-
nikom Muzeum Kresów w  Lubaczowie, których 
wysiłek i  poświęcenie doprowadziły do tego, że 
rozpoczęte w 1993 r. lubaczowskie święto rysun-
ku trwa już trzecią dekadę i – mocno w to wierzę 
– trwać będzie nadal.

W  organizację lubaczowskiego Triennale na 
przestrzeni dziesięciu edycji zaangażowani byli, 
poza organizatorami, członkowie jury, artyści oraz 
uczestnicy towarzyszących konkursom sesji teo-
retycznych. W ramach podsumowania dotychcza-
sowej historii Triennale pisze o nich w niniejszym 
katalogu dr Marlena Promna z  Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu. Dziękując im wszystkim, 
pozwolę sobie w tym miejscu wymienić tych, któ-
rzy zgodzili się współtworzyć grono jury dziesiątej 
edycji konkursu. Byli to prof. Leszek Mądzik z Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie 
(przewodniczący), prof. Piotr Kielan – rektor ASP 
we Wrocławiu, prof. Antoni Nikiel z Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, prof. Bogdan Topor z ASP w Ka-
towicach – laureat pierwszego Triennale w 1993 r.,  
a także Stanisław P. Makara. 

Podobnie jak w  poprzednich latach X Trien-
nale Polskiego Rysunku Współczesnego swoim 
patronatem honorowym objęli Minister Kultu-
ry i  Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, 
Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart i  Marszałek 
Województwa Podkarpackiego Władysław Or-
tyl. Patronat tak szacownego gremium zdaje się 
wskazywać, że lubaczowski konkurs to ważne 
wydarzenie kulturalne nie tylko na Podkarpaciu, 
ale w całej Polsce. Do grona fundatorów nagród, 
poza Panami Ministrem Glińskim i  Marszałkiem 
Ortylem, dołączyli, zgodnie z  tradycją, Starosta 
Lubaczowski Zenon Swatek i  Burmistrz Miasta 
Lubaczowa Krzysztof Szpyt. Konkurs uzyskał przy 
tym dofinansowanie w ramach Programu MKiDN 
„Sztuki Wizualne”. Za okazane wsparcie, zwłasz-
cza w  tym niełatwym, naznaczonym pandemią 
roku, serdecznie dziękuję.

Gratuluję artystom nagrodzonym i  wyróżnio-
nym w  ramach X Triennale Polskiego Rysunku 
Współczesnego, zapraszając już teraz do udziału 
w  kolejnej edycji konkursu. Niech ów „żywy po-
mnik” – jak pisze Marlena Promna – ulega nadal 
„subtelnym transformacjom, wywołanym efektem 
działań zbiorowości bądź wybijających się jedno-
stek”.

Wszystkim naszym gościom i  sympatykom 
życzę, aby kontakt z dziełami sztuki, które od 11 
października do 31 grudnia 2020 r. będą ekspo-
nowane w Galerii Oficynie naszego Muzeum, wy-
nagrodził brak tak częstych i  aktywnych kontak-
tów interpersonalnych, do których na przestrzeni 
minionych edycji przywykliśmy.
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diRecToR of The kResy museum in lubaczóW
PioTR zuboWski

The Kresy Museum in Lubaczów, in accordance  
with the name adopted in 2004, includes in its ac-
tivities not only Lubaczów area, which was, thro-
ughout history, a place of the meeting and coexi-
stence of different ethnic, religious and national 
groups, but also the whole, broadly understood 
borderlands of the former Republic of Poland, with 
particular emphasis on the former Roman Catho-
lic Lviv archdiocese, which had its seat Lubaczów 
in the post-war period. Such area defining the 
mission of the Museum has direct impact on the 
profile of the collection that includes, apart from 
outstanding examples of the works of art, ethno-
graphic, historical or archaeological collections, as 
well as religious monuments. Such complex and 
diverse collection explicitly shows cultural wealth 
of former and current inhabitants of our region. 

The collection of Polish modern drawing is of 
unique and distinctive character. The beginning of 
this one of the largest collection in Poland was at 
the end of 1960s, the drawings created by Ma-
rian Kopf from Lubaczów. After nationalization of 
the Museum in 1981, this collection was gradu-
ally increasing with the works of eminent artists,  
for example, Teresa Pągowska, Zdzisław Beksiń-

ski or Tadeusz Boruta. The Triennial of Polish Mo-
dern Drawing that has been organized since 1993 
has a fundamental impact on the size and value 
of this collection of about thousand works. This 
cyclically organized competition has created in the 
Lubaczów museum a space of unique dialogue 
of the past with the present, represented by the 
examples of various, changing and evolving cur-
rents, movements and trends in the art. All of that 
thanks to drawing – this, as I think, the purest, the 
most mysterious and intimate, as well as deman-
ding form of artistic expression. 

Today, presenting You a catalogue of post-
competition exhibition of the jubilee 10th Triennial 
of Polish Modern Drawing Lubaczów 2020, I can 
proudly say that goals of the competition assumed 
27 years ago have been achieved and despite 
changing reality, they are still being pursued. They 
are achieved both in terms of showing the newest 
trends in modern art to our visitors, promotion of 
drawing as an independent and autonomous field 
of art, as well as by creating an opportunity for the 
artists to confront their achievements and discover 
new sources inspirations. 
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I felt honoured that during the 10th Triennial of 
Polish Modern Drawing, I would perform duties of 
a director of the Kresy Museum in Lubaczów. I wo-
uld also like to thank my predecessors: Zygmunt 
Kubrak, PhD, a historian who opened first editions 
of the competition, and earlier, led by commitment 
and passion of Urszula Olbromska, has agreed 
to create the collection of drawings; Stanisław 
Piotr Makara, an art historian, the originator of 
the Triennial, a member of the jury in all editions 
of the competition, as well as curator of all post-
competition exhibitions, including exhibition in this 
year; Tomasz Róg, a historian, whose efforts, de-
spite uncertain period of coronavirus pandemic, as 
well as necessity to close the Museum temporarily 
for the visitors between March and May this year, 
enabled to organize the competition. I would also 
like to thank all employees of the Kresy Museum 
in Lubaczów, whose efforts and commitment al-
lowed that this drawing competition in Lubaczów 
to be organized for three decades since 1993 and 
– what I strongly believe in – will be organized in 
the future.

Apart from the organizers, members of the jury, 
artists and participants of theoretical sessions 
were also involved in organization of the Triennial 
in Lubaczów. Within the framework of summary 
of history of the Triennial, Marlena Promna, PhD 
from the Academy of Fine Arts in Wrocław wrote 
about them in this catalogue. I would also like to 
mention all people who agreed to join the jury of 
the tenth edition of the competition, including Prof. 
Leszek Mądzik from the Maria Curie-Skłodowska 
University in Lublin (chairman), Prof. Piotr Kielan 
– vice-chancellor of the Academy of Fine Arts in 
Wrocław, Prof. Antoni Nikiel from the University 
of Rzeszów, Prof. Bogdan Topor from the Acade-
my of Fine Arts in Katowice – a winner of the first 
Triennial in 1993, as well as Stanisław P. Makara. 

Just like in previous years, 10th Triennial of Po-
lish Modern Drawing was held under the honorary 
patronage of the Minister of Culture and National 
Heritage, Prof. Piotr Gliński, Governor of Podkar-
packie Voivodeship, Ewa Leniart and Marshal 
of Podkarpackie Voivodeship, Władysław Ortyl.  

The patronage of such honourable people shows 
that the competition in Lubaczów is an important 
cultural event not only in the Sub-Carpathian re-
gion, but also all on the scale of the whole country. 
The group of sponsors of the awards, apart from 
Minister Gliński and Marshal Ortyl, was joined, in 
accordance with tradition, by Lubaczów Staroste, 
Zenon Swatek and Mayor of Lubaczów Krzysztof 
Szpyt. The competition was also funded by Mi-
nister of Culture and National Heritage Program  
„Visual Arts”. I warmly thank for support, especial-
ly in this difficult year of pandemic.

I congratulate the artists awarded in the 10th 
Triennial of Polish Modern Drawing, inviting also to 
take part in the next edition of the competition. Let 
this „living monument” – as Marlena Promna de-
scribed it – undergo „subtle transformations, trig-
gered by an effect of actions of the communities or 
eminent individuals”.

I hope that the contact with the works of art 
that will be exhibited in the Oficyna Gallery of our 
Museum between October 11 and December 31, 
2020 will compensate all our guests the lack of 
frequent and active interpersonal contacts that we 
have gotten used to in previous editions.



10

Szanowni Państwo,

Dziesiąta, jubileuszowa edycja konkursu Triennale 
Polskiego Rysunku Współczesnego w  Lubaczo-
wie już za nami. Zorganizowana w warunkach nie-
typowych, w okresie pandemii, która w skuteczny 
sposób sparaliżowała kontakty międzyludzkie jak 
również wszelką działalność kulturalną. Luba-
czowscy muzealnicy podjęli decyzję o organizacji 
i  kontynuacji konkursu, wychodząc z  założenia, 
że wydarzenie to nie wymaga zbyt wielu kontak-
tów bezpośrednich, pozwoli natomiast artystom 
przejść okres izolacji w  sposób jak najbardziej 
twórczy. 

Rozpoczynając moją wypowiedź jako kurator 
i organizator dziesięciu edycji konkursu, chciałbym 
wyrazić podziękowanie organizatorom za zapro-
szenie mnie do uczestnictwa w  tym wydarzeniu 
i powierzenie mi funkcji jurora i kuratora wystawy, 
gdyż obecnie, po trzydziestu latach pracy w Mu-
zeum Kresów w Lubaczowie, pozostaję poza jego 
strukturami. 

Kiedy w 1993 r. rozpoczynałem przygodę z pol-
skim rysunkiem współczesnym, miałem nadzieję, 
że z braku lokalnej galerii sztuki, organizacja tego 

konkursu w  muzeum pozwoli na zapoznanie się 
miejscowej społeczności z najnowszymi trendami 
sztuki współczesnej, a  artystom stworzy miejsce 
konfrontacji swoich dokonań w  dziedzinie sztuki 
rysunkowej.

Dzięki rozpoczęciu organizacji konkursu, nie-
wielka, acz ciekawa lubaczowska kolekcja rysun-
ku współczesnego zyskała szansę na cykliczne jej 
uzupełnianie o nagrodzone prace laureatów kolej-
nych konkursów oraz, jak się później okazało, dużą 
ilość prac darowanych przez artystów uczestni-
czących w  tym wydarzeniu. Dziś, po dziesięciu 
edycjach konkursu, prace uczestników konkur-
su stanowią swoisty zapis rozwoju tej dziedziny 
sztuki na przestrzeni już 30 lat. Ten właśnie zapis 
historyczny stanowi o wartości dodatkowej tej ko-
lekcji.

Od pierwszej edycji konkursu szerokie wspar-
cie merytoryczne otrzymałem od Pani dr Bożeny 
Kowalskiej, krytyka sztuki, biorącej udział w  pra-
cach jury wielu edycji konkursu, której znajomość 
sztuki rysunkowej jak również polskich środowisk 
twórczych jest nieoceniona. 

kuRaToR konkuRsu
sTanisłaW PioTR makaRa
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Do jury konkursu udało się zaangażować pra-
cowników akademickich, profesorów, rektorów 
akademii sztuk pięknych jak również artystów 
m.in. w  osobach dr hab. Doroty Folgi-Januszew-
skiej prof. ASP z Warszawy, prof. Maksymiliana 
Snocha z Lublina, prof. Andrzeja Gieragi z Łodzi, 
prof. Ryszarda Otręby oraz prof. Jana Pamuły 
z Krakowa, prof. Piotra Kielana, prof. Jacka Szew-
czyka, prof. Pawła Frąckiewicza z Wrocławia, prof. 
Apoloniusza Węgłowskiego, dr hab. Antoniego 
Nikla  prof. UR z Rzeszowa oraz Wiesławę Wierz-
chowską krytyka sztuki z Warszawy, jak również 
art. mal. Janusza Szpyta z Lubaczowa i wielu in-
nych. W  ostatnich trzech edycjach do jury dołą-
czył prof. Leszek Mądzik z Lublina, twórca Sceny 
Plastycznej KUL, którego doświadczenie w szero-
kiej dziedzinie sztuki współczesnej wniosło nowe 
spojrzenie na dokonania artystów uczestniczą-
cych w Triennale. 

Od 2007 r. w pracach jury uczestniczyła Louiza 
Karapidakis, historyk sztuki z  Aten, kurator wie-
lu wystaw w  dziedzinie sztuki współczesnej na 
świecie, dzięki której wystawy polskiego rysunku 
współczesnego z  lubaczowskiej kolekcji przekro-
czyły granice kraju.

To dzięki ich zaangażowaniu merytorycznemu, 
konkurs mógł stać się imprezą o dużym znaczeniu 
dla środowisk twórczych w całym kraju, a Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego objął konkurs 
honorowym patronatem i  został fundatorem na-
grody głównej Grand Prix. Honorowymi patrona-
tami konkurs objęli Marszałek Województwa Pod-
karpackiego oraz Wojewoda Podkarpacki. 

Jedno nie ulega wątpliwości, lubaczowskie 
Triennale pokazało, że rysunek, który od początku 
był siłą sprawczą wszystkich zamierzeń plastycz-
nych, gdy obecnie ugruntowała się jego autono-
mia – zajmuje w sztuce pozycję wysoką, jeśli nie 
pierwszoplanową, między innymi ze względu na 
możliwość dokonywania w nim autoanalizy, prze-
kazywania osobowości artysty, jego indywidual-
ności, co trafnie podniosła krytyk sztuki Wiesława 
Wierzchowska mówiąc o czasie indywidualizmu, 
czasie rysunku.

Organizacja konkursu i  jego sukces nie byłyby 
możliwe bez wsparcia i  zaangażowania wszyst-

kich pracowników w  muzeum, a  w  szczególno-
ści mojego zastępcy i  współredaktora katalogu 
konkursu Triennale Pani Barbary Woch, której 
inicjatywa oraz pomysłowość w  pozyskiwaniu 
środków finansowych na różne projekty w latach 
2004–2020 pozwoliła na przetrwanie muzeum, 
organizację konkursu, prowadzenie koniecznych 
inwestycji i szerokiej działalności wystawienniczej 
i naukowej z dużymi muzeami na terenie Unii Eu-
ropejskiej.

Odnosząc się do X jubileuszowej edycji kon-
kursu, w którego jury miałem przyjemność uczest-
niczyć, chcę nadmienić, że mimo obaw co do or-
ganizacji tego wydarzenia, artyści nie zawiedli. 
Artystyczna i  techniczna jakość nagrodzonych 
i wyróżnionych prac, jak również dzieła twórców 
zakwalifikowanych do wystawy, zasłużyły na 
duże uznanie ze strony jury. Osobiście chciałbym 
podkreślić wrażenie jakie wywarły na mnie pra-
ce nagrodzone wywołujące refleksję nad nowym, 
uniwersalnym językiem artysty oraz nad chwilą 
obecną i przyszłością sztuki rysunkowej. Gratuluję 
nagrodzonym. Wasze rysunki potwierdzają wiarę 
w sztukę i jej ponadczasowość. 

Jako kurator wystawy, serdecznie dziękuję 
wszystkim artystom, którzy mimo trudnego czasu 
pandemii, poświęcili swoje myśli i zaangażowanie 
dla sztuki i  byli łaskawi przesłać swoje prace do 
Muzeum Kresów w Lubaczowie, dając nam szan-
sę na kontynuowanie konkursu i artystyczne świę-
towanie.

Mam nadzieję że kolejna wystawa rysunku 
– podobnie jak poprzednie – zostanie życzliwie 
przez Państwa przyjęta i wzbudzi równie duże za-
interesowanie szerokiego kręgu odbiorców.
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Dear Sir/Madam,

Tenth, jubilee edition of the competition of Trien-
nial of Polish Contemporary Drawing in Lubaczów 
is over. Organized in untypical conditions, during 
pandemic that paralyzed interpersonal contacts as 
well as any cultural activity. The museologists from 
Lubaczów has made a decision about organization 
and continuation of the competition, assuming 
that this event does not require too many interper-
sonal contacts, whereas, it will allow the artists go 
through the period of isolation in the most creative 
way. 

Beginning my statement as a curator and orga-
nizer of ten editions of the competition, I’d like to 
thank the organizers for inviting me to participate 
in this event and entrusting me with a function of 
a juror and curator of the exhibition, because now, 
after thirty years of work at the Kresy Museum in 
Lubaczów, I am beyond its structures. 

In 1993, when I had started my adventure with 
Polish modern drawing, I  hoped that due to the 
lack of local art gallery, organization of this compe-
tition in the museum would allow local community 
to experience newest trends of modern art, and 

would create a place for the artists to confront the-
ir achievements in the field of drawing art.

The organization of the competition, small 
but interesting Lubaczów collection of modern 
drawing would be cyclically supplemented with 
awarded works of the laureates of subsequent 
competitions and, as it turned out later, large num-
ber of works given by the artists participating in 
this event. Today, after ten editions of the compe-
tition, the works of participants of the competition 
show development of this field of art within the last  
30 years. It is this historical recording that has cre-
ated an added value of this collection.

Since the first edition of the competition, 
I have received a broad, substantive support from  
Mrs Bożena Kowalska, PhD, an art critic, taking 
part in the works of the jury in many editions  
of the competition, whose knowledge of drawing 
art, as well as Polish artistic environment is inva-
luable. 

The members of the jury of the competition 
were academic workers, professors, vice-chancel-
lors of art schools, as well as artists, among others, 

cuRaToR of The comPeTiTion
sTanisłaW PioTR makaRa
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Prof. Dorota Folga-Januszewska from Warsaw, 
Prof. Maksymilian Snoch from Lublin, Prof. Andrzej 
Gieraga from Łódź, Prof. Ryszard Otręba and Prof. 
Jan Pamuła from Cracow, Prof. Piotr Kielan, Prof. Ja-
cek Szewczyk, Prof. Paweł Frąckiewicz from Wro-
cław, Prof. Apoloniusz Węgłowski, Prof. Antoni 
Nikiel from Rzeszów and Wiesława Wierzchow-
ska, an art critic from Warsaw, as well as painter 
Janusz Szpyt from Lubaczów and many others. In 
the last three editions, Prof. Leszek Mądzik from 
Lublin, a creator of the Art Scene of Catholic Uni-
versity of Lublin, joined the jury, whose experience 
in the broad field of modern art brought new look 
at achievements of the artists participating in the 
Triennial. 

Since 2007, a  member of the jury has been 
Louiza Karapidakis, an art historian from Athens, 
a curator of many exhibitions in the field of modern 
art around the world, thanks to whom the exhi-
bitions of Polish modern drawing from Lubaczów 
collection have crossed the border.

It’s their substantive commitment that has 
made the competition an event of high importan-
ce for artistic environment in Poland. The compe-
tition was held under the honorary patronage of 
the Minister of Culture and National Heritage, who 
also became the founder of the main award, Grand 
Prix. The competition was also held under the ho-
norary patronage of the Marshal of Podkarpackie 
Voivodeship and Governor of Podkarpackie Voivo-
deship. 

There is no doubt about one thing, the Trien-
nial in Lubaczów has shown that drawing that 
was a prime mover of all artistic aims, when it has 
consolidated its autonomy – has high position in 
the art, among others, thanks to possibility of self-
analysis, expressing personality of an artist, its in-
dividuality, which was accurately characterized by 
an art critic, Wiesława Wierzchowska, who said 
about the time of individualism, time of drawing.

 Organization of the competition and its 
success would not be possible without support 
and commitment of all museum employees, espe-
cially my deputy and co-editor of the catalogue of 
Triennial competition, Mrs Barbara Woch, whose 
initiative and ingenuity in raising funds for various 

projects in the years 2004–2020 allowed the mu-
seum to survive, organize the competition, make 
necessary investments and conduct broad exhi-
bition and scientific activity with large museums  
in the European Union.

Referring to the 10th jubilee edition of the com-
petition, of which member of jury I  had the ple-
asure to be, I must say that despite concerns over 
organization of this event, the artists did not disap-
point. Artistic and technical quality of awarded and 
commended works, as well as the works of the 
artists qualified to the exhibition, gained recogni-
tion from the jury. I  would personally emphasize 
impression that awarded works triggering reflec-
tion on new, universal language of an artist and on 
present time and future of drawing art have made 
on me. I congratulate all laureates. Your drawings 
confirm faith in the art and its timelessness. 

As a curator of the exhibition, I am very grateful 
to all artists who, despite difficult time of pande-
mic, devoted their thoughts and commitment to 
art and were kind enough to send their works to 
the Kresy Museum in Lubaczów, giving us the op-
portunity to continue artistic competition.

I hope that another drawing exhibition – just like 
the previous ones – will be well received by You 
and arouses interest of the broad audience.
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Jesteśmy u  progu nowej rzeczywistości. Roz-
poczynająca się dekada zaskoczyła nas swoją 
gwałtownością i bezwzględnością. Runął global-
ny porządek misternie instalowany i  sankcjono-
wany przez materialne potrzeby człowieka. Eks-
pansywna działalność jednostki i  jego zuchwała 
próba dominacji w  świecie zostały poskromione 
siłami natury. W  dobie zmian dokonujących się 
we wszystkich obszarach życia społecznego oraz 
międzynarodowego niepokoju wywołanego nie-
jasną przyszłością musimy stawić czoła nowym 
wyzwaniom. W budowaniu nowego ładu zarów-
no światowego, jak i lokalnego szczególnie istotne 
stają się wartości stałe i  ponadczasowe, których 
bezcennym źródłem jest kultura. 

W  sytuacji nagłej modyfikacji życia społecz-
nego oraz trudnych konsekwencji, wywołanych 
choćby zmianą systemu komunikacji interperso-
nalnej, człowiek poszukuje uniwersalnych wzor-
ców. Z  tego punktu widzenia szczególnie ważne 
stają się zasoby dziedzictwa narodowego. Wy-
pracowane i zgromadzone wielowiekowym wysił-
kiem pokoleń twórców i działaczy instytucji kultu-
ralnych stanowią fundament, który jest kluczowym 
elementem tożsamości publicznej. 

O początkach

Idea budowania zbiorów rysunku współczesnego 
w Muzeum Kresów w Lubaczowie zrodziła się na 
początku lat 80. Istotną rolę w tym względzie ode-
grała pasja pani Urszuli Olbromskiej – historyka 
sztuki, która swoje fascynacje zaszczepiła w lokal-
nym środowisku działaczy kulturalnych. Zalążkiem 
kolekcji był dar krakowskiego artysty, z  pocho-
dzenia lubaczowianina, Mariana Kopfa, a  pierw-
sze pozyskane do zbiorów dzieła to prace m.in.: 
Ryszarda Otręby, Adama Hoffmana, Jana Pamuły, 
Jana Dobkowskiego, Alfreda Lenicy, Aleksandra 
Kobzdeja, Marka Chlandy, Jonasza Sterna, Erny 
Rosenstein, Wacława Borowskiego, Kazimierza 
Mikulskiego, Zdzisława Beksińskiego. Jak wspomi-
na dyrektor Muzeum Zygmunt Kubrak, 

„(…) Mało kto wierzył w powodzenie ambit-
nych zamierzeń lubaczowskich muzealni-
ków, gdy w 1984 roku w statucie Muzeum 
pojawił się zapis o gromadzeniu dóbr kultury 
w zakresie sztuki «z uwzględnieniem współ-
czesnego rysunku artystycznego» (…)”1. 

1  Słowo wstępne Zygmunta Kubraka, [w:] IV Triennale 
Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2002, 
Lubaczów 2002, s. 7–8. 

dziesięć edycji TRiennale Polskiego Rysunku WsPółczesnego W lubaczoWie 
– PodsumoWanie 

maRlena PRomna
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Największym wyzwaniem dla organizatorów oka-
zało się przełamanie stereotypów, a także przeko-
nanie „dużego środowiska intelektualnego z  licz-
nym gronem twórców i krytyków” 2, że sztuka nie 
zna granic zarówno w obszarze odkryć artystycz-
nych, jak i w zasięgu przestrzennym. 

Niepokoje początku lat 90. związane z  nara-
stającą świadomością schyłku mecenatu państwa 
nad kulturą, zmusiły organizatorów do poszukiwań 
nowej formuły gromadzenia i prezentacji kolekcji – 
dowiadujemy się z dalszej wypowiedzi Zygmunta 
Kubraka. 

„(…) W atmosferze niepewności zamysł hi-
storyka sztuki Stanisława P. Makary, aby 
organizować w  Lubaczowie ogólnopolskie 
konkursy rysunku współczesnego, był jak 
objawienie nowych szans i możliwości. Tak 
w roku 1993 zrodziło się pierwsze triennale, 
potem drugie /1996/ i trzecie /1999/ (…)”3.

We wstępie katalogu towarzyszącego pierw-
szej edycji Triennale Polskiego Rysunku Współ-
czesnego w Lubaczowie z 1993 r. sformułowano 
podstawowe deklaracje dotyczące konkursu. Mi-
sja gromadzenia unikatowych zbiorów rysunku 
artystycznego zrodziła się z potrzeby przybliżania 
sztuki polskiej społeczeństwu pogranicza, a  tak-
że z  potrzeby rejestrowania w  Polsce południo-
wo-wschodniej zjawisk artystycznych. Natomiast 
główny cel konkursu został określony jako funkcja 
konfrontująca, inspirująca i  popularyzatorska. Te 
podstawowe wytyczne dały początek wspaniałej 
tradycji, która trwa nieprzerwanie do dzisiaj. Im-
preza osiągnęła rangę ogólnopolską i jest obecnie 
wysoko ceniona wśród doświadczonych, jak i do-
piero zdobywających artystyczne salony rysow-
ników. Sukces pierwszego konkursu i osiągnięcie 
głównych założeń były impulsem do kontynuacji 
idei, potwierdziły także ogromne zapotrzebowanie 
na tego typu wydarzenia wśród twórców. Świad-
czyć o tym może liczba artystów biorących udział 
w konkursie: w 1993 r. było ich 160 (nadesłano 
425 prac), a w 1996 r. już 297 (820 prac). 

2     Ibidem.
3     Ibidem.

Ludzie

Przez prawie trzy dekady w ramach organizowa-
nych konkursów w Lubaczowie udało się osiągnąć 
znacznie więcej, niż zakładały to zasadnicze cele 
zapisane w regulaminie. Dostarczycielami bezcen-
nych wartości byli Ludzie, którzy przez wiele lat 
swojego twórczego zaangażowania stworzyli pre-
stiżowe wydarzenie o szerokim zasięgu w świecie 
kultury. Mam tutaj na myśli organizatorów, człon-
ków jury, uczestników sesji teoretycznych i  kon-
kursu. Popularność wydarzenia Stanisław P. Ma-
kara podsumowuje następująco: 

„(…) Trudno zdefiniować przyczyny powo-
dzenia lubaczowskiego konkursu, może kli-
mat małego miasteczka, szczerość i  dobra 
wola organizatorów, którzy starają się jak 
najlepiej spełnić swoje zadanie, a może ko-
misja konkursowa na najwyższym meryto-
rycznym poziomie. Pewnym jest, że coś tu 
przyciąga artystów i  dzięki nim święto ry-
sunku trwa, i mam nadzieję, że będzie trwa-
ło jeszcze przez wiele lat (…)”4.

Osią konkursu od początku jest wspomnia-
ny wyżej Stanisław P. Makara – pomysłodawca, 
komisarz dziesięciu edycji konkursu i  wieloletni 
dyrektor Muzeum Kresów w  Lubaczowie. Wraz 
ze współpracownikami dbał nie tylko o  formal-
ną część Triennale, ale przede wszystkim tworzył 
wokół niego wspaniały klimat gościnności pogra-
nicznego miasteczka. Pani Katarzyna Warmińska-
Mazurek – wieloletni kustosz – wspominała mi, 
że konkurs w  Lubaczowie był dla pracowników 
Muzeum i  całej społeczności lokalnej świętem 
rysunku. Najprzyjemniejszy był dla niej moment 
rozpakowywania nadesłanych prac. Każda tuba 
kryła bowiem niespodziankę, która w  procesie 
trwającego wcale niekrótką chwilę otwierania ge-
nerowała nieprawdopodobne emocje. W momen-
cie gdy oczom pracowników ukazywały się pra-
ce, padały pierwsze, spontaniczne komentarze.  
Te wypowiedzi miały charakter analityczny, zdra-

4   S.P. Makara, Wstęp, [w:] V Triennale Polskiego Rysun-
ku Współczesnego Lubaczów 2005, Lubaczów 2005,  
s. 10–11.
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dzały dużą wiedzę i doskonałe rozeznanie w stale 
powiększającej się kolekcji rysunków. Mogłam się 
przekonać o tym sama w trakcie realizacji wysta-
wy „Grand Prix” w  2018 r.5 Organizacja prezen-
tacji prac zwycięzców dziewięciu edycji konkursu 
w Lubaczowie była ogromnym wyzwaniem arty-
stycznym i  logistycznym. Zbawienne okazało się 
wsparcie przedstawicieli Muzeum Kresów w  Lu-
baczowie. W  trakcie przygotowywania ekspozy-
cji obserwowałam pracę Katarzyny Warmińskiej-
Mazurek i Dariusza Sałka i przysłuchiwałam się ich 
interpretacjom rysunków. Zaskoczyły mnie nie tyle 
przenikliwe refleksje, ile ich osobisty stosunek do 
dzieł. Troska, jaką obdarzali każdy eksponat, być 
może standardowa dla muzealników, dla mnie 
miała coś z nieśpiesznej celebracji. Przywołuję te 
momenty, gdyż pokazują szczerość i bezpośrednie 
zaangażowanie organizatorów, które są kluczem 
do budowy legendy Triennale. Aurę roztaczającą 
się nad konkursem tworzą Ludzie. Jest ona warto-
ścią dodaną i myślę, że warto o tym w przyszłości 
pamiętać. 

O  kształcie wystaw pokonkursowych decy-
dowało zawsze grono eksperckie składające się 
z  teoretyków sztuki, przedstawicieli środowisk 
akademickich, artystów lokalnych i przedstawicieli 
Muzeum. Konfrontacja myśli i doświadczeń spoty-
kających się w Lubaczowie przedstawicieli kultury 
z różnych zakątków kraju przyczyniła się do zacie-
śniania relacji między poszczególnymi ośrodkami 
artystycznymi. Wymiana myśli dokonywała się na 
kilku płaszczyznach: w trakcie kilkudniowych ob-
rad jury, cyklicznie organizowanych sesji nauko-
wych oraz w  trakcie bezpośrednich rozmów. Jak 
wspomina prof. Piotr Kielan – członek jury trzech 
ostatnich edycji konkursu: „«wyprawa» do Luba-
czowa była dla mnie prawdziwą – sześćsetkilome-
trową podróżą twórczą”6.

Ponieważ tekst ma charakter podsumowania, 
pozwolę sobie w tym miejscu przytoczyć nazwi-
ska wszystkich jurorów. Jest to kluczowa informa-
cja w próbie formułowania opinii na temat doko-
nań Triennale. 

5   Wystawa „Grand Prix”, Narodowe Forum Muzyki  
we Wrocławiu, grudzień 2018.

6   Cytat z  wywiadu przeprowadzonego przez autorkę  
na potrzeby artykułu.

Lista członków jury dziesięciu edycji Triennale7 
przedstawia się następująco: prof. Maksymilian 
Snoch (Lublin), Mieczysław Szewczuk (Radom), 
Urszula Olbromska (Przemyśl), Janusz Szpyt (Lu-
baczów), Stanisław P. Makara (Lubaczów), dr Bo-
żena Kowalska (Warszawa), prof. Andrzej Gieraga 
(Łódź), dr Ireneusz J. Kamiński (Lublin), Tadeusz 
Nuckowski (Przemyśl), prof. Jan Pamuła (Kraków), 
Janusz Cywicki (Przemyśl), prof. Ryszard Otręba 
(Kraków), Wiesława Wierzchowska (Warszawa), 
prof. Jacek Szewczyk (Wrocław), prof. Jerzy Treliń-
ski (Łódź), prof. Apoloniusz Węgłowski (Warsza-
wa), dr hab. Jędrzej Gołaś (Toruń), prof. Dorota Fol-
ga-Januszewska (Warszawa), Louiza Karapidakis 
(Ateny), prof. Leszek Mądzik (Lublin), prof. Paweł 
Frąckiewicz (Wrocław), prof. Stanisław Wieczo-
rek (Warszawa), prof. Grzegorz Bienias (Kraków), 
prof. Piotr Kielan (Wrocław), prof. Wiktor Jędrzejec 
(Warszawa), prof. Antoni Nikiel (Rzeszów), prof. 
Bogdan Topor (Katowice).

Idea konkursu zakłada formułę otwartą oraz 
ogólnopolski zasięg. Zaproszenie do udziału w im-
prezie jest skierowane do twórców profesjonal-
nych, posiadających dyplom wyższej uczelni ar-
tystycznej. Zasada zapisana w  regulaminie od 
samego początku miała gwarantować nie tylko 
wysoki poziom imprezy, ale również różnorodność 
wypowiedzi rysunkowych, będących nierzadko 
odzwierciedleniem pewnych tendencji charakte-
ryzujących poszczególne ośrodki sztuki w Polsce. 
Analiza listy uczestników kolejnych edycji wystaw 
nasuwa jeden zasadniczy wniosek. Jest pewna 
stała grupa entuzjastów, którzy regularnie bio-
rą udział w  konkursie i, co ciekawsze, często są 
to laureaci najwyższych nagród. Na pytanie, dla-
czego zdecydował się po raz kolejny wziąć udział 
w  wydarzeniu, prof. Janusz Karbowniczek odpo-
wiada: 

„Udział w  Triennale w  Lubaczowie traktuję 
jak kategorię bezwarunkową (siedmiokrot-
nie uczestniczyłem w konkursie). Wiąże się 
to z  osobistym zaangażowaniem w  obro-

7   Lista zawiera tytuły naukowe zgodne z zapisem w kata-
logach wystaw, przy czy pomijam tytuły magistra. Kolej-
ność nazwisk jest zgodna z chronologią kolejnych edycji 
konkursu.
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nę medium, bardzo różnie traktowanego 
w przestrzeni sztuki, a zwłaszcza przez stu-
dentów Wyższych Uczelni Artystycznych”8.

Potrzeba dzielenia się własnym dorobkiem czy 
chęć konfrontacji osiągnięć z  dokonaniami uzna-
nych twórców – a niewątpliwie taką konfrontację 
konkurs w Lubaczowie gwarantuje – to zasadni-
cze argumenty przemawiające za popularnością 
imprezy wśród uczestników. Regularna praca 
twórcza pociąga za sobą chęć systematycznego 
prezentowania wypracowywanych w  żmudnym 
procesie wyników, co z  kolei jest warunkiem za-
mknięcia obiegu, odbywającego się między twór-
cą, dziełem a odbiorcą. Praktyka rozwijana w za-
ciszu własnej pracowni co i rusz przynosi nowe 
odkrycia. Już sam fakt osiągania satysfakcjonu-
jących rezultatów mógłby być wystarczającym 
powodem artystycznego spełnienia. Ostatecznie 
jednak to widzowie warunkują zaistnienie dzie-
ła. Socjolog Marian Golka twierdzi, że artysta nie 
może funkcjonować bez odbiorców, i pisze: 

„(…) artystę stwarza zbiorowość (…) w wyni-
ku zapotrzebowania na określone wartości 
tkwiące w dziele i potrzebne tej zbiorowości, 
które skądinąd artysta oferuje (…)”9.

O kolekcji

Na przestrzeni trzech dekad w  Muzeum Kresów 
w  Lubaczowie zgromadzono spójną kolekcję ry-
sunku współczesnego, wyselekcjonowaną z  po-
nad 5500 prac zgłoszonych do konkursu. Kry-
teria wyboru dzieł zostały jasno sformułowane 
w  regulaminie, który zakładał promocję rysunku 
jako autonomicznej i niezależnej dziedziny. O wy-
sokiej wartości artystycznej zbioru zdecydowa-
ły zarówno śmiałe koncepcje, jak i  doskonałość 
warsztatowa prac – co niejednokrotnie podkreślał 

8   Cytat z  wywiadu przeprowadzonego przez autorkę na 
potrzeby artykułu.

9   M. Golka, Socjologia artysty nowożytnego, Poznań 
2012, s. 10, http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bit-
stream/10593/14293/1/Marian%20Golka%20-%20So-
cjologia%20artysty%20nowo%C5%BCytnego.pdf (do-
stęp: 21.08.2020).

komisarz Triennale Stanisław P. Makara10. Kluczo-
wa – zwłaszcza wobec ewolucji, jaką w ostatnich 
dekadach przeszedł rysunek – była jednak kwestia 
określająca techniczne parametry rysunków – pa-
pierowe podłoże i  format nie przekraczający roz-
miaru 100 × 70 cm. Rysunek pojmowany jest ak-
tualnie bardzo szeroko, tak więc choćby z powodu 
posiadanych możliwości ekspozycyjnych, jakimi 
dysponuje małe muzeum, niezbędne było ustale-
nie tej specyfikacji. I tak, już na wstępie organiza-
torzy zdeklarowali, że konkurs w Lubaczowie bę-
dzie dotyczył rysunku pojmowanego w  kategorii 
obrazu płaskiego. 

Ustalenie kryteriów z  góry wykluczających 
pewne zjawiska, mieszczące się w obszarze my-
ślenia rysunkowego, z jednej strony skazało wyda-
rzenie na krytykę środowisk wyłączonych z moż-
liwości udziału w  Triennale, z  drugiej natomiast 
otworzyło ścieżkę rozwoju dyscyplinie określonej 
w głównym założeniu konkursu. Dodatkowo, de-
cydujące w  tym względzie znaczenie odegrała 
nieprzerwana cykliczność imprezy. Powtarzający 
się w  trzyletnich odstępach czasowych konkurs 
wywoływał artystyczną mobilizację w środowisku 
i stwarzał uczestnikom szansę przygotowywania 
coraz to doskonalszych utworów. 

Przejrzyste zasady Triennale miały wpływ na 
pracę jury. Określenie obszaru wypowiedzi ry-
sunkowych umożliwiło precyzyjną i merytoryczną 
ocenę, opartą na specjalistycznej wiedzy – czym 
obraz rysunkowy jest, jakie wartości może kre-
ować, co nowego może wnosić w obszarze zasto-
sowanych technik, a  także jak bywa pojmowany 
w świecie sztuki współczesnej? Brak kontrowersji 
wokół decyzji komisji oceniającej kolejne edycje 
Triennale wynika z  pełnej akceptacji dla werdyk-
tów, zarówno szerokiej publiczności, jak i uczest-
niczących artystów. Trzeba zaznaczyć, że jest to 
wyjątkowa sytuacja, gdyż tak duże zaufanie do 
ocen jury nie jest standardem konkursów arty-
stycznych.

10  S.P. Makara, Wstęp, [w:] V Triennale Rysunku Współ-
czesnego Lubaczów 2005, Lubaczów 2005, s. 10. 
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Pierwsze i  subiektywne wrażenie, jakie odno-
towałam w  bezpośrednim kontakcie z  rysunka-
mi laureatów dziewięciu edycji konkursu, można 
zawrzeć w słowie – piękne. Kolekcja w pełni za-
spokoiła moje estetyczne oczekiwania. Jak mówi 
zajmujący się neuroestetyką prof. Semir Zeki: „(…) 
piękno to zjawisko biologiczne. Swego rodzaju 
pragnienie, które – tak jak każde inne – domaga 
się zaspokojenia (…)”11. Zdefiniuję w  tym miejscu 
jak rozumiem to pojęcie. Piękno to dla mnie suma 
szeroko pojętych wartości intelektualnych i  for-
malnych, dających wrażenie docierania do praw-
dy, przejawiającej się w  eksploatowaniu materii, 
rozumianej w  sensie umysłowym, duchowym 
i  substancjalnym. Piękno to także przekraczanie 
granic stawianych przez materię. Szeroko rozu-
miane piękno – wykluczające powierzchowne 
i powierzchniowe właściwości dekoracyjne – jest 
wartością immanentną prac prezentowanych na 
wystawach pokonkursowych w Lubaczowie. 

Istotą piękna jest prawda. Szczerość w formu-
łowaniu artystycznej myśli jest właściwością klu-
czową wszelkich wypowiedzi artystycznych. Jest 
też gwarancją różnorodności i  wielowymiarowo-
ści, co z kolei wpływa na atrakcyjność skrupulatnie 
gromadzonego zbioru. Ambicją każdego kolekcjo-
nera jest posiadanie dzieł, które stworzą bezcenne 
panoptikum. Dyrektor Muzeum Zygmunt Kubrak 
miał tego świadomość, cytując w  2002 r. słowa 
Mieczysława Szewczyka: „(…) rysunek jest jak 
wiersz – jedna kartka papieru, a wystawy i kolek-
cja są jak antologie poezji (…)”12.

Bogactwo różnorodnych postaw twórczych 
zarejestrowanych w trakcie dziesięciu wystaw ry-
sunku współczesnego w Lubaczowie jest trudne 
do zwięzłej analizy. Ze względu na skalę zagadnie-
nie wymagałoby to odrębnego badania. Dlatego 
z pełną świadomością, iż nie wyczerpuję tematu, 
a tylko pobieżnie go nakreślam, spróbuję dokonać 
tylko ogólnej charakterystyki. W  szerokim zakre-
sie rozważań rysunkowych daje się zaobserwo-

11   S. Zeki, Ł. Kwiatek, M. Hohol, Piękno jest najważniejsze, 
„Znak”, nr 736 (9/2016), s. 6–11.

12   Słowo wstępne Zygmunta Kubraka, [w:] IV Triennale 
Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2002, 
Lubaczów 2002, s. 7–8.

wać pewne powtarzające się tropy, pozwalające 
na uszeregowanie prac w grupy tematyczne. Pra-
gnę jednak uprzedzić, że poniższa klasyfikacja nie 
uwzględnia nazwisk wszystkich autorów.
• Pochwała życia doczesnego to wątek ukazany 

poprzez przedmioty codziennego użytku. Ele-
menty zastawy stołowej, obrus (Bogdan To-
por – edycja I, III), firanka (Izabela Kita), wresz-
cie ułożone w rzędzie ryby i ścięte kwiaty (Ewa 
Ciszewska-Bombska – edycja I  , VI) to motywy 
popularne w kulturze chrześcijańskiej. Skupienie 
uwagi na zwyczajnych artefaktach to zachęta do 
zatrzymania i celebracji ulotnych chwil życia. 

• Architektura ujmowana jest w  wizje surreali-
stycznych lub futurystycznych miast (Bogumił 
Łukaszewski, Dariusz Piekut, Paweł Warchoł – 
edycja VI) bądź jako fragmenty, które oglądane 
z bliska sprawiają wrażenie tajemniczych ukła-
dów (Jacek Jaroszewski, Weronika Tadaj-Króli-
kiewicz) lub pozostałości obiektów militarnych 
(Paweł Warchoł – edycja IV). W tym obszarze te-
matycznym umieścić należy także motywy małej 
architektury, tj. mosty (Łukasz Wawrynkiewicz, 
Maciej Majewski, Ewelina Wiercigroch-Dudka, 
Przemysław Kmieć), bramy, wieże (Zdzisław 
Wiatr), pomniki cmentarne (Jerzy Kutkowski – 
edycja II), stele (Bogdan Topor – edycja IX) oraz 
detale architektoniczne, np. drzwi (Christopher 
Nowicki, Cyprian Biełaniec), okna, fragmenty 
murów, podłóg, ogrodzenia (Urszula Dulewicz, 
Tomasz Świerbutowicz, Daniel Krysta, Marcin 
Surzycki). 

• Człowiek i  jego otoczenie to kategoria ukazu-
jąca postać, grupę, tłum i  jego różnorodne re-
lacje z  przestrzenią, która traktowana jest jako 
przestrzeń natury (Anna Kunka-Kawełczyk, Ita 
Haręza), miasta (Jacek Szewczyk, Ryszard Gan-
carz), przestrzeń o  charakterze abstrakcyjnym 
(Janusz Karbowniczek), surrealistycznym (Joan-
na Wiszniewska-Domańska, Andrzej Grenda), 
może być kolażem osobistych zapisków (Renata 
Szyszlak-Niewiadomska) bądź ukazywać relacje 
człowieka i  architektury (Jędrzej Gołaś, Sławo-
mir Kuszczak). W  tym zestawie zamieściłabym 
także prace, które odnoszą się do wątku zbioro-
wości (Małgorzata Rosińska, Robert Olszowski,  
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Andrzej Rułka, Jerzy Pawłowicz, Włodzimierz 
Witalis Tyc, Dariusz Słota, Piotr Jakób, Ewa Biń-
czyk, Stanisław Białogłowicz, Małgorzata Rosiń-
ska, Mateusz Otręba).

• Postać traktowana jest różnorodnie. Artystów 
interesują ludzkie wizerunki ulegające trans-
formacjom związanym z  upływającym czasem 
(Monika Polak, Magdalena Hoffmann – edycja 
VII, Agnieszka Łukaszewska, Paweł Warchoł – 
edycja V, Katarzyna Tomaszewska, Agnieszka 
Majak, Tomasz Tobolewski) oraz przedstawia-
jące skomplikowaną naturę człowieka (Maria 
Ferenc, Joanna Różańska). Ukazywane są figury 
(Anna Kuc, Joanna Janowska-Augustyn, Ksenia 
Woźniak, Magdalena Hoffmann – edycja IV, V) 
bądź jej fragmenty powiększone do skali makro 
(Łukasz Gierlak, Kamil Pieczykolan). Postać po-
jawia się także w formie wrażeniowych zapisów 
(Marta Lech, Maciej Fronczak). 

• Popularnym tematem jest pejzaż. Reprezento-
wany jest przez prace, które można sklasyfiko-
wać jako wizje oniryczne (Stanisław Filipczuk, 
Jan Ferenc, Magdalena Stokłosa, Jarosław Grul-
kowski – edycja VII, Weronika Tadaj-Królikie-
wicz), surrealistyczne (Jerzy Głuszek), tajemni-
cze przedstawienia natury (Edward Josefowski), 
prześwietlone i  zatrzymane w  czasie kadry 
(Apoloniusz Węgłowski, Stanisław Górecki, Mi-
chał J. Wielowiejski, Stanisław Ryszard Kortyka, 
Marek Krzysztof Pieniążek), pejzaże strukturalne 
i geometryczne (Sławomir Grabowy, Joanna Pal-
jocha, Andrzej Markiewicz, Piotr Rędziniak, Hen-
ryk Hoffman, Andrzej Rachoń, Jan Trojan, Jan 
Pręgowski), pejzaże utkane z  materii (Andrzej 
Brzegowy, Tomasz Chudzik, Jacek Galewski), 
fragmenty lub detale wycięte z pejzażu (Krysty-
na Misiak, Karolina Kiljańska, Jacek A. Jaroszew-
ski).

• W  zestawie rysunków abstrakcyjnych można 
wyróżnić kilka tendencji. Pierwsza z nich opiera 
się na eksploatacji linii, która może kreować prze-
strzeń przy wykorzystaniu jednego duktu (Doro-
ta Grynczel), zmultiplikowanych pasów (Andrzej 
Prokopiuk) lub poprzez zagęszczenie i  przecię-
cia, tworząc efekt rytmicznej struktury (Michał 
Misiak, Tadeusz Gustaw Wiktor, Andrzej Bator, 

Jarosław Zduniewski, Małgorzata Szewc). Dru-
ga widocznie zaznaczająca się tendencja może 
być określona jako pozbawiony emocji zapis 
koncepcji (Aleksander Olszewski, Stanisław Zbi-
gniew Kamieński). Następny obszar widocznych 
eksploracji to kompozycje geometryczne, oparte 
na silnym kontraście światła i cienia, lub zupełnie 
pozbawione kontrastów obrazy monochroma-
tyczne, które mogą posiadać związki z pejzażem 
(Andrzej Desperak – edycja VIII, Adam Kirchner, 
Tadeusz Gaworzewski, Sławomir Antoszewski, 
Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder). Następna 
grupę określiłabym jako kompozycje strukturalne 
(Mateusz Lenart, Janusz Cywicki, Grażyna Bry-
lewska, Marek Kulig, Hanna Siemionow, Sławo-
mir Grabowy, Piotr Żaczek). Można wskazać też 
prace ukazujące tajemnicze formy lub symbole 
(Violetta Kulikowska-Parkasiewicz – edycja VI, 
Marzena Zacharewicz).

• Ostatnią grupę tworzą prace wykorzystujące 
elementy typografii. Litery bądź znaki graficzne 
budują formę rysunków w  różny sposób. Two-
rzą gęstą sieć materii rysunkowej (Teresa Ada-
mowska), układają się w liniowy zapis, sugerując 
skojarzenie z notatnikiem (Włodzimierz Pawlak) 
lub łączą się w  tajemnicze słowa i  komunikaty 
(Michalina Cieślikowska-Kulmatycka, Violetta 
Kulikowska-Parkasiewicz – edycja IX, Bogdan 
Topor – edycja IX). 

Najnowsza edycja Triennale przynosi niespo-
dziankę. W  wystawie biorą udział prace, które 
oferują istotną zmianę w  traktowaniu warsztatu 
rysunkowego. Jest to bardzo ważne z  uwagi na 
przełamywanie stereotypów, które przez lata na-
rosły wokół konkursu. Znaczna grupa prac oferuje 
mniej rygorystyczny, bardziej swobodny, żarto-
bliwy, nawet lekko nonszalancki stosunek do me-
dium (Adam Gilert, Agniesza Gogola, Ewa Biń-
czyk, Jarosław Sankowski, Marek Maciąg, Maciej 
Osmycki, Michał Minor, Krzysztof Kułacz Karpiń-
ski). Największym jednak zaskoczeniem X edycji 
Triennale jest eksperymentalna praca Dobiesława 
Gały (Grand Prix), która znacząco poszerza te-
rytorium rysunku klasycznego, łamie konwencje 
i otwiera nowy rozdział konkursu. 
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Żywy pomnik

Powyższa analiza ukazuje tylko ogólne tenden-
cje dające się zaobserwować w  rysunku i  nie 
uwzględnia nazwisk wszystkich uczestników, 
może jednak dawać pewne wyobrażenie o  cha-
rakterze zjawiska, jakim jest Triennale Polskie-
go Rysunku Współczesnego w  Lubaczowie. Ze 
względu na obszerność, przekrojowość oraz za-
wartość artystyczną zgromadzonych dzieł doro-
bek ten można uznać za wyróżniający się w skali 
całego kraju. Warto zauważyć, że impreza ciągle 
się rozwija i nieustannie skupia wokół siebie duże 
grono entuzjastów rysunku, a także twórców, któ-
rzy rysunek traktują jako podstawowe medium ar-
tystycznej ekspresji. 

Choć liczba uczestników w  konkursie w  sto-
sunku do lat 90. i pierwszej dekady nowego wieku 
znacznie się zmniejszyła – co trzeba łączyć z po-
jawieniem się nowych mediów i  poszerzeniem 
terytorium rysunkowego – jest jednak wciąż duża 
liczba osób zainteresowanych imprezą. Co naj-
ważniejsze, grupa ta stale się powiększa o przed-
stawicieli młodszego pokolenia. Wątpliwości bu-
dzić może fakt powtarzających się w  zestawach 
finałowych wciąż tych samych nazwisk, jednak jak 
podkreśla prof. Kielan: „o finałowej wystawie de-
cydują wartości artystyczne, nie metrykalne”. 

Ciągłość imprezy, obecność uczestników róż-
nej generacji oraz niezmienność reguł konkursu 
przyczynił się na przestrzeni prawie trzech dekad 
do zbudowania swego rodzaju kanonu gatunko-
wego dyscypliny określanej jako rysunek klasycz-
ny. Nieunikniona i stale obecna podczas tego typu 
przeglądów jest pewna konwencjonalność, którą 
niekoniecznie trzeba rozumieć w sensie negatyw-
nym. Zespołowo wypracowane wartości, które, 
jak pisze Marian Golka, były niejednokrotnie w hi-
storii sztuki wyżej cenione niż przejawy indywi-
dualizmu13, w przypadku konkursu w Lubaczowie 
stanowią stabilny fundament, a zarazem pretekst 
do pielęgnowania unikatowego języka rysunku.  
Monolit zbudowany osobistym zaangażowaniem 

13  M. Golka, op. cit., s. 63. 

każdego uczestnika jest żywym organizmem.  
Co trzy lata ulega subtelnym transformacjom, wy-
wołanym efektem działań zbiorowości bądź wy-
bijających się jednostek. W jakim kierunku będzie 
ewoluował ten żywy pomnik kultury po X edycji 
konkursu? To pytanie rodzi pewną obawę, ale 
też obietnicę. Jedno jest pewne, nastał teraz czas 
ognia, a żywioł ten bywa nieprzewidywalny. 

Wyzwanie

Pytanie o przyszłość Triennale to pytanie o przy-
szłość rysunku w  sztuce współczesnej. Jak za-
uważa prof. Karbowniczek: 

„(…) Dziś rysunek wciąż musi udowadniać 
swą obecność i pozycję, zwłaszcza w prze-
strzeni Wyższych Uczelni Artystycznych, 
a  winę za to ponosi kuszący alternatywny 
świat nowych mediów (…)”. 

Możliwość uzyskiwania szybkich i efektownych 
wyników, które oferuje laboratorium narzędzi cy-
frowych, wygrywa z  tradycyjnym warsztatem, 
wymagającym czasu i  samodyscypliny. Można 
by więc zapytać o  zasadność formuły konkursu 
w Lubaczowie. Profesor Jan Pamuła – wielokrotny 
członek i  przewodniczący jury konkursu – wyra-
ził w 2005 r. obawę, że ograniczenia techniczne 
mają skutki i mogą wpływać na kształt wystawy. 
Zaapelował o przemyślenie formuły konkursu: 

„(…) Wydaje się, że dla zwiększenia zasięgu 
i  oddziaływania Triennale nieuniknione jest 
przemyślenie obecnej sytuacji i  włączenie 
do regulaminu konkursu zasad sprzyjają-
cych obecności prac poszerzających spek-
trum działań związanych ze współczesnym 
rysunkiem (…)”14. 

14   J. Pamuła, Lubaczowskie Triennale Rysunku – osią-
gnięcia, pytania i  dylematy, [w:] V Triennale Polskiego 
Rysunku Współczesnego Lubaczów 2005, Lubaczów 
2005, s. 16.
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Kilka lat później prof. Jacek Szewczyk – prze-
wodniczący jury VII edycji – zapytał wprost: „Jaki 
sens ma konkurs skoncentrowany na jednej dys-
cyplinie ( rysunku) wobec złożoności i  wielowy-
miarowości zjawiska, jakim jest sztuka współcze-
sna?”15 

Kontynuując swoją myśl, prof. Szewczyk do-
chodzi do wniosku, że tego typu imprezy mają 
swój głęboki sens i  powinny być dalej organizo-
wane, gdyż rysunek jest fundamentem komunika-
cji międzyludzkiej16. 

Klasyczny rysunek jest niemy, statyczny i pła-
ski. Nigdy nie wygra rywalizacji z dziełem anga-
żującym pełne spektrum ludzkiej percepcji, które 
oferuje sztuka interdyscyplinarna. Wymaga bo-
wiem od odbiorcy skupienia i  wrażliwości. Nic 
więc dziwnego, że wobec bogatej oferty sztuki 
współczesnej zajmuje obecnie pozycję niszową. 
Istotny jest jednak fakt, że rozszerzenie kanałów 
komunikacyjnych języka rysunku o  nowe media 
wprawdzie ułatwia łączność z  odbiorcą, jednak 
niekoniecznie wpływa na wartość intelektualną 
i artystyczną samego rysunku. 

 Dlatego zamiast głowić się nad zmianą formuły 
konkursu, warto się zastanowić, jak uczynić język 
rysunku klasycznego zrozumiałym i  atrakcyjnym 
dla szerszej publiczności. I to wyzwanie kieruję do 
organizatorów XI edycji Triennale Polskiego Ry-
sunku Współczesnego w Lubaczowie. 

15   J. Szewczyk, Wprowadzenie, [w:] VII Triennale Polskiego 
Rysunku Współczesnego Lubaczów 2011, Lubaczów 
2011, s. 9.

16   Ibidem.
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We are on the eve of new reality. A new decade 
astonished us by its violence and ruthlessness. 
Global order intricately installed and sanctioned 
by material needs of a  human has come down. 
Expansive activity of an individual and its daring 
attempts to dominate in the world were restrained 
by the forces of nature. In the age of changes oc-
curring in all fields of social life and international 
unrest caused by unclear future, we must face 
new challenges. Constant and timeless values, of 
which great source is culture, are becoming parti-
cularly significant in building new order, both glo-
bal and local. 

Due to sudden modification of social life and 
consequences caused by the change of system of 
interpersonal communication, humans are looking 
for universal patterns. From this point of view, re-
sources of national heritage are particularly impor-
tant. Developed and assembled over the centuries 
by the generations of the artists and activists of 
cultural institutions, they are a  foundation that is 
the key element of public identity. 

The early days 

The idea of building collections of contemporary 
drawing at the Kresy Museum in Lubaczów) was 
conceived in the beginning of 1980s. Passion of 
Mrs Urszula Olbromska – an art historian who in-
stilled her fascinations in local environment of cul-
tural activists was very significant in this regard. 
The germ of the collection was a gift from a Cra-
cow artist, of Lubaczów descent, Marian Kopf, 
and first works in the collection were created by, 
among others: Ryszard Otręba, Adam Hoffman, 
Jan Pamuła, Jan Dobkowski, Alfred Lenica, Alek-
sander Kobzdeja, Marek Chlanda, Jonasz Stern, 
Erna Rosenstein, Wacław Borowski, Kazimierz 
Mikulski, Zdzisław Beksiński. Director of the Mu-
seum, Zygmunt Kubrak said that: 

„(…) Not too many people believed in suc-
cess of ambitious aims of Lubaczów muse-
ologists, when in 1984, a note about collec-
ting cultural goods within the scope of art 
«including contemporary artistic drawing» 
appeared in the statute of the Museum. (…)”1 

1   Text written by Zygmunt Kubrak, [in:] IV Triennale Pol-
skiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2002, Luba-
czów 2002, p. 7–8.

Ten ediTions of The TRiennial of Polish conTemPoRaRy dRaWing in lubaczóW 
– summaRy

maRlena PRomna
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The biggest challenge for the organizers turned out 
to be breaking stereotypes, as well as convincing 
„large intellectual community with a circle of artists 
and critics” 2 that art has not boundaries both in 
terms of artistic discoveries and spatial scope. 

Social unrest in the beginning of 1990s connec-
ted with growing awareness of the end of patro-
nage of the state of culture, forced the organizers 
to search for a  new formula of assembling and 
presenting collection. Zygmunt Kubrak said that: 

„(…) In the climate of uncertainty, the idea of 
an art historian, Stanisław P. Makara, to or-
ganize in Lubaczów all-Poland competition 
of contemporary drawing, was like a revela-
tion of new chances and opportunities. That’s 
how the first triennial was conceived in 1993,  
then the second one /1996/ and the third 
one /1999/ (…)”3.

In the introduction to a  catalogue for the first 
edition of the Triennial of Polish Contemporary 
Drawing in Lubaczów in 1993, basic declarations 
about the competition were formulated. The mis-
sion of assembling unique collections of artistic 
drawings was born of the need to show Polish art 
to the borderland community, as well as the need 
to record artistic phenomena in south-eastern Po-
land. Whereas, the main goals of the competition 
were defined as having confronting, inspiring and 
popularizing functions. These basic guidelines 
has initiated a  great tradition that continues to 
this day. The event has gained all-Poland prestige 
and it is currently highly valued both among expe-
rienced and aspiring graphic artists. The success 
of the first competition and achievement of main 
assumptions was an impulse to continue the idea 
also showed high demand for such events among 
artists, of which example is the number of artists 
taking part in the competition: in 1993, there were 
160 of them (425 works submitted), in 1996, this 
number increased to 297 (820 works). 

2   Ibidem.
3   Ibidem.

People

For nearly three decades, within competitions in 
Lubaczów, a lot more has been achieved than just 
fundamental goals written down in the rules. The 
providers of priceless values were people who for 
many years of their creative commitment have cre-
ated a  large-scale prestigious event in the world 
of culture. These people are organizers, members 
of a  jury, participants of theoretical sessions and 
competitions. Popularity of the event was summed 
up by Stanisław P. Makara in the following way: 

„(…) It is hard to define the reasons for suc-
cess of Lubaczów competition, maybe atmo-
sphere of a small town, sincerity and good 
will of the organizers who want to do the-
ir work in the best way they can, or maybe 
professional judging panel. It is certain that 
there is something here that attracts artists 
and feast of drawing is still continued and 
I hope it will last for many more years (…)”4.

The pivot of the competition was from the be-
ginning Stanisław P. Makara – an originator, orga-
nizer of ten editions of the competition and long-
time director of the Kresy Museum in Lubaczów. 
Together with his co-workers, he was taking care 
of not only formal part of the Triennial, but abo-
ve all has created a  great atmosphere of hospi-
tality of a  borderland town. Mrs Katarzyna War-
mińska-Mazurek – a  long-time custodian – once 
mentioned me that the competition in Lubaczów 
was a  feast of drawing for the employees of the 
Museum and the whole local community. The 
best moment for her was a moment of unpacking 
submitted works. Each tube was a  surprise, ge-
nerating amazing emotions while opening it. The 
first, spontaneous comments were making upon 
unpacking the works. These statements were of 
analytical character, showing broad knowledge 
and insight into constantly increasing collection of 
drawings. I could see it with my own eyes during 
organization of „Grand Prix” exhibition in 20185.  

4   S.P. Makara, Wstęp, [in:] V Triennale Polskiego Rysun-
ku Współczesnego Lubaczów 2005, Lubaczów 2005,  
p. 10–11.

5   Exhibition „Grand Prix”, National Forum of Music in Wro-
cław, December 2018.
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Organization of presentation of the works of the 
winners of nine editions of the competition in Lu-
baczów was a large artistic and logistic challenge. 
The support of the representatives of the Kresy 
Museum in Lubaczów was salutary. During prepa-
ration of the exhibition, I could observe the work of 
Katarzyna Warmińska-Mazurek and Dariusz Sa-
łek and listen to their interpretations of drawings. 
I was surprised not only by acute reflections, but 
by their personal attitude towards the works. The 
care of every exhibit can be standard for muse-
ologists, but for me it was something like unhur-
ried celebration. I refer to these moments because 
they show sincerity and direct commitment of the 
organizers that is the key to build a legend of the 
Triennial. An aura around the competition is cre-
ated by people. It is an added value and I think that 
we should remember about that in the future. 

The shape of post-competition exhibitions 
was always determined by an expert circle that 
included art theoreticians, representatives of aca-
demic circles, local artists and representatives of 
the Museum. The confrontation of thoughts and 
experiences of the artists from all over the country 
who meet in Lubaczów has contributed to streng-
thening relations between specific artistic centres. 
Thoughts were exchanged in a  few dimensions: 
during a  few days’ deliberations of the jury, cyc-
lically organized scientific sessions and during di-
rect conversations. Prof. Piotr Kielan – a member of 
a jury of three last editions of the competition said 
that: „«journey» to Lubaczów was for me a real – 
six hundred-kilometre creative journey”6.

Because this text is of summarizing character, 
let me mention here all names of the jurors. It is 
the key information in an attempt to formulate opi-
nions about achievements of the Triennial. 

A  list of the members of a  jury of ten editions 
of the Triennial7 is the following: Prof. Maksymilian 
Snoch (Lublin), Mieczysław Szewczuk (Radom), 
Urszula Olbromska (Przemyśl), Janusz Szpyt (Lu-
baczów), Stanisław P. Makara (Lubaczów), Boże-

6   A quote from an interview conducted by the author.
7   A list includes degrees in accordance with catalogue of 

the exhibitions, however, MA degrees were omitted. The 
order of surnames complies with a sequence of subsequ-
ent editions of the competition.

na Kowalska, PhD (Warsaw), Prof. Andrzej Gie-
raga (Łódź), Ireneusz J. Kamiński, PhD (Lublin), 
Tadeusz Nuckowski (Przemyśl), Prof. Jan Pamuła 
(Kraków), Janusz Cywicki (Przemyśl), Prof. Ry-
szard Otręba (Cracow), Wiesława Wierzchow-
ska (Warsaw), Prof. Jacek Szewczyk (Wrocław),  
Prof. Jerzy Treliński (Łódź), Prof. Apoloniusz Wę-
głowski (Warsaw), Jędrzej Gołaś, PhD (Toruń), 
Prof. Dorota Folga-Januszewska (Warsaw), Louiza 
Karapidakis (Athens), Prof. Leszek Mądzik (Lublin), 
Prof. Paweł Frąckiewicz (Wrocław), Prof. Stani-
sław Wieczorek (Warsaw), Prof. Grzegorz Bienias 
(Kraków), Prof. Piotr Kielan (Wrocław), Prof. Wik-
tor Jędrzejec (Warsaw), Prof. Antoni Nikiel (Rze-
szów), Prof. Bogdan Topor (Katowice).

The idea of the competition assumes open 
formula and nationwide range. The professional 
artists, having a  degree of artistic university can 
take part in the event. This principle in the rules 
was supposed to guarantee not only high level of 
the event, but also diversity of drawing expres-
sions, being often reflection of some tendencies 
characteristic of art centres in Poland. An analysis  
of the lists of participants of subsequent editions  
of exhibitions suggests one fundamental conclu-
sion. It is a certain group of enthusiasts who take 
part in the competition regularly and, what’s in-
teresting, they are often award winners. When 
asked why decided to take part in the event once 
again, Prof. Janusz Karbowniczek answered that:

„I treat participation in the Triennial in Luba-
czów as an unconditional category (I  took 
part in this competition seven times). It is 
connected with personal commitment in de-
fence of a medium, treated in various ways 
in the space of art, especially by the students 
of artistic universities”8.

The need to show one’s own works or willin-
gness to confront achievements with works of fa-
mous artists – and the competition in Lubaczów 
undoubtedly guarantees such confrontation – the-
se are fundamental arguments for popularity of the 
event among participants. Regular creative work 
makes artists willing to systematically present 
works created in the course of laborious process, 

8   A quote from an interview conducted by the author.
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which is the condition of closing circulation betwe-
en artist, work and audience. The practice develo-
ped in the privacy of one’s own atelier brings new 
discoveries. The very fact of achieving satisfying 
results would be sufficient reason of artistic fulfil-
ment. However, finally the audience condition the 
popularity of a specific work. A sociologist, Marian 
Golka claimed that an artist cannot work without 
audience, saying that:

„(…) artist is created by the community (…) 
as a result of demand for specific values in 
the work and that the community needs, and 
what artist can offer (…)”9.

About the collection  

In the last three decades, coherent collection of 
contemporary drawing was assembled at the Kre-
sy Museum in Lubaczów, selected from over 5500 
works submitted to the competition. The criteria 
for selection of the works have been clearly formu-
lated in the rules that assumed promotion of dra-
wing as an autonomous and independent field of 
art. Both daring concepts and technical brilliance 
of works determined high artistic value of collec-
tion – which was many times emphasized by an 
organizer of the Triennial, Stanisław P. Makara10. 
The key – due to evolution of drawing in the recent 
decades – was the issue defining technical para-
meters of drawings – paper surface and format not 
exceeding the size of 100 × 70 cm. Nowadays, de-
finition of drawing is very broad, therefore, it was 
necessary to define such specification due to exhi-
bition capabilities of a small museum. So the orga-
nizers declared that the competition in Lubaczów 
will include the category of a flat picture. 

The determination of criteria excluding some 
phenomena, included in the area of drawing thin-
king, on the one hand, has resulted in criticism 
of the event by the environments that could not 
take part in the Triennial, on the other hand, it has 

9   M. Golka, Socjologia artysty nowożytnego, Poznań 
2012, p. 10, http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bit-
stream/10593/14293/1/Marian%20Golka%20-%20So-
cjologia%20artysty%20nowo%C5%BCytnego.pdf (ac-
cess data: 21.08.2020).

10   S.P. Makara, Wstęp, [w:] V Triennale Rysunku Współcze-
snego Lubaczów 2005, Lubaczów 2005, p. 10.

opened a  path to develop a  discipline defined in 
the main principles of the competition. In addition, 
the key in this area was incessant cyclicality of the 
event. The competition taking place in three-year 
intervals motivated artistic environment and allo-
wed the participants to create more and more so-
phisticated works. 

Clear rules of the Triennial had an impact on the 
work of the jury. Determining the areas of artistic 
expression enabled precise and substantive eva-
luation, based on specialist knowledge – of what 
drawing image is, what values it may create, how 
can it contribute to applied techniques, and how 
it is comprehended in the world of contempora-
ry art? The lack of controversies over decisions of 
judging panel of subsequent editions of the Trien-
nial results from full acceptance for the verdicts, 
both among broader audience and artists partici-
pating in it. It must be emphasized that it is a uni-
que situation because such high confidence in the 
decisions of the jury is not a  standard of artistic 
competitions.

The first and subjective impression that I have 
experienced in direct contact with the drawings of 
the winners of nine editions of the competition can 
be called in one word – beautiful. The collection ful-
ly satisfied my aesthetic expectations. According 
to Prof. Semir Zeki, who deals with neuroaesthe-
tics: „(…) beauty is a biological phenomenon. Some 
sort of desire that – like any other – requires to be 
fulfilled (…)”11. I will define this notion here. For me, 
beauty is a sum of broadly understood intellectual 
and formal values, giving an impression of getting 
to the truth, manifested in exploitation of the mat-
ter in mental, spiritual and substantial sense. Be-
auty means also breaking the limits of the matter. 
Broadly understood beauty – excluding superficial 
decorative features – is an immanent value of the 
works presented during post-competition exhibi-
tions in Lubaczów. 

The essence of beauty is the truth. Sincerity in 
formulating artistic thoughts is the key characte-
ristic of all artistic expressions. It is also a guaran-
tee of of diversity and multidimensionality, which 
affects attractiveness of scrupulously assembled 

11   S. Zeki, Ł. Kwiatek, M. Hohol, Piękno jest najważniejsze, 
„Znak”, no. 736 (9/2016), p. 6–11.
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collection. An ambition of every collector is having 
works that create priceless panopticon. Director of 
the Museum, Zygmunt Kubrak was aware of it, qu-
oting in 2002 the words of Mieczysław Szewczyk: 
„(…) drawing is like a poem – one piece of paper, 
and exhibitions and collection are like anthologies 
of poems (…)”12.

The abundance of diverse creative conduct 
that could be observed during ten exhibitions of 
contemporary drawing in Lubaczów is difficult to 
analyse concisely. Due to the scale of the issue, it 
would require separate research. Therefore, kno-
wing tha I  do not exhaust the subject, and only 
cursorily analyse it, I will try to make only general 
description. Some recurring trails can be observed, 
allowing to divide the works into thematic groups. 
However, classification below does not include all 
names of all authors.
• The praise of the earthly life is an issue portray-

ed through everyday objects. The elements of 
tableware, tablecloth (Bogdan Topor –1st, 3rd 
edition), curtain (Izabela Kita), finally fishes and 
cut flowers standing in line (Ewa Ciszewska-
Bombska – 1st, 6th edition) are popular motives 
in Christian culture. Focusing attention on ordi-
nary artefacts encourages to stop and celebrate 
fleeting moments of life. 

• Architecture is presented in surrealistic visions 
or futuristic cities (Bogumił Łukaszewski, Dariusz 
Piekut, Paweł Warchoł – 6th edition) or as frag-
ments, which look like mysterious systems (Ja-
cek Jaroszewski, Weronika Tadaj-Królikiewicz) 
or remains of military facilities (Paweł Warchoł – 
4th edition). Within this thematic area, there are 
also motives of landscape architecture, that is, 
bridges (Łukasz Wawrynkiewicz, Maciej Majew-
ski, Ewelina Wiercigroch-Dudka, Przemysław 
Kmieć), gates, towers (Zdzisław Wiatr), gravey-
ard monuments (Jerzy Kutkowski – 2nd edition), 
steles (Bogdan Topor – 9th edition) and architec-
tural details, for example, doors (Christopher No-
wicki, Cyprian Biełaniec), windows, fragments of 

12   Text written by Zygmunt Kubrak, [in:] IV Triennale Pol-
skiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2002, Luba-
czów 2002, p. 7–8.

walls, floors, fence (Urszula Dulewicz, Tomasz 
Świerbutowicz, Daniel Krysta, Marcin Surzycki). 

• Human and its environment is a category sho-
wing a figure, group, crowd and its various re-
lations with space, which is treated as space 
of nature (Anna Kunka-Kawełczyk, Ita Haręza), 
cities (Jacek Szewczyk, Ryszard Gancarz), spa-
ce of abstract character (Janusz Karbowniczek), 
surrealistic character (Joanna Wiszniewska-Do-
mańska, Andrzej Grenda), collage of personal 
notes (Renata Szyszlak-Niewiadomska) or show 
relations between human and architecture (Ję-
drzej Gołaś, Sławomir Kuszczak). There are also 
works, which refer to the issue of community 
(Małgorzata Rosińska, Robert Olszowski, An-
drzej Rułka, Jerzy Pawłowicz, Włodzimierz Wi-
talis Tyc, Dariusz Słota, Piotr Jakób, Ewa Bińczyk, 
Stanisław Białogłowicz, Małgorzata Rosińska, 
Mateusz Otręba).

• A  figure is treated in various ways. The artists 
are interested in human images that transform 
with time (Monika Polak, Magdalena Hoffmann 
– 7th edition, Agnieszka Łukaszewska, Paweł 
Warchoł – 5th edition, Katarzyna Tomaszewska, 
Agnieszka Majak, Tomasz Tobolewski) and pre-
sent complicated human nature (Maria Ferenc, 
Joanna Różańska). There are figures (Anna Kuc, 
Joanna Janowska-Augustyn, Ksenia Woźniak, 
Magdalena Hoffmann – 4th, 5th edition) or its 
fragments enlarged to a  macro scale (Łukasz 
Gierlak, Kamil Pieczykolan). A  figure has also  
in the form of sensations (Marta Lech, Maciej 
Fronczak). 

• Landscape is a popular subject. It is represented 
by the works that can be classified as oneiric vi-
sions (Stanisław Filipczuk, Jan Ferenc, Magdale-
na Stokłosa, Jarosław Grulkowski – 7th edition, 
Weronika Tadaj-Królikiewicz), surrealistic (Je-
rzy Głuszek), mysterious depicitions of nature 
(Edward Josefowski), frames overexposed and 
frozen in time (Apoloniusz Węgłowski, Stani-
sław Górecki, Michał J. Wielowiejski, Stanisław 
Ryszard Kortyka, Marek Krzysztof Pieniążek), 
structural and geometrical landscapes (Sławo-
mir Grabowy, Joanna Paljocha, Andrzej Markie-
wicz, Piotr Rędziniak, Henryk Hoffman, Andrzej 
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Rachoń, Jan Trojan, Jan Pręgowski), landscapes 
larded with the matter (Andrzej Brzegowy, To-
masz Chudzik, Jacek Galewski), fragments or 
details cut from the landscape (Krystyna Misiak, 
Karolina Kiljańska, Jacek A. Jaroszewski).

• Within the area of abstract drawings, a few ten-
dencies can be distinguished. The first one is 
based on exploitation of lines that may create 
space using one track (Dorota Grynczel), multi-
plied stripes (Andrzej Prokopiuk) or through cuts, 
creating an effect of rhytmical structure (Michał 
Misiak, Tadeusz Gustaw Wiktor, Andrzej Bator, 
Jarosław Zduniewski, Małgorzata Szewc). The 
second clear tendency can be defined as devo-
id of emotions record of the concepts (Aleksan-
der Olszewski, Stanisław Zbigniew Kamieński). 
Another area of visible exploration is geometrical 
compositions based on strong contrast of light 
and shadow, or monochromatic images comple-
tely devoid of contrasts that can have connec-
tions with the landscape (Andrzej Desperak – 8th 
edition, Adam Kirchner, Tadeusz Gaworzewski, 
Sławomir Antoszewski, Małgorzata Dobrzyniec-
ka-Kojder). The next group would be defined as 
structural compositions (Mateusz Lenart, Janusz 
Cywicki, Grażyna Brylewska, Marek Kulig, Hanna 
Siemionow, Sławomir Grabowy, Piotr Żaczek). 
There are also works showing mysterious forms 
or symbols (Violetta Kulikowska-Parkasiewicz 
–6th edition, Marzena Zacharewicz).

• The last group includes works using elements 
of typography. The letters or graphic signs build 
a  form of drawings in various ways. They cre-
ate a  dense, linear network of drawing matter 
(Teresa Adamowska), suggesting association 
with a journal (Włodzimierz Pawlak) or join into 
mysterious words and messages (Michalina 
Cieślikowska-Kulmatycka, Violetta Kulikowska-
Parkasiewicz – 9th edition, Bogdan Topor – 9th 
edition). 

The latest edition of the Triennial is surprising. 
The exhibition includes works that offer signifi-
cant change in treatment of drawing technique. It 
is very important due to breaking stereotypes that 
have built up for years around the competition. 
A  large group of works offers less rigorous, hu-

morous, even slightly nonchalant attitude towards 
medium (Adam Gilert, Agniesza Gogola, Ewa Biń-
czyk, Jarosław Sankowski, Marek Maciąg, Maciej 
Osmycki, Michał Minor, Krzysztof Kułacz Karpiń-
ski). However, the biggest surprise of the 10th 
edition of the Triennial is an experimental work of 
Dobiesław Gała (Grand Prix) that broadens the 
territory of classic drawing, flouts conventions and 
opens new chapter of the competition. 

Living monument

Above analysis shows only general tendencies 
that can be observed in drawing and does not 
include names of all participants, however, it can 
give us some idea of the character of a phenome-
non, that is, the Triennial of Polish Contemporary 
Drawing in Lubaczów. Due to wide range, cross-
sectional character and artistic content of collected 
works, this output can be regarded as outstanding 
on the national scale. It should be emphasized that 
the event is constantly developing and gathers 
a large group of enthusiasts of drawing, as well as 
the artists who treat drawing as a basic medium of 
artistic expression. 

Although the number of participants in the 
competition has considerably decreased in compa-
rison with 1990s and the first decade of the new 
age – which should be connected with emergence 
of new media and extending drawing territory – 
there is still a  large group of people interested in 
the event. What’s the most important, this group 
is constantly increasing by people from younger 
generation. But the fact that the same names are 
constantly repeating as winners may raise doubts, 
however, as it was emphasized by Prof. Kielan: 
„final exhibition is determined by artistic, not age 
values”. 

The continuity of the event, presence of par-
ticipants from various generations and invaria-
bility of the rules of the competition contributed 
for nearly three decades to building some sort of 
genre cannon of a  discipline defined as classic 
drawing. What is inevitable and constantly pre-
sent during such reviews is some sort of conven-
tionality that not necessarily has to be understood  



28

in a  negative way. Collectively developed values 
that, according to Marian Golka, were often valu-
ed more in the history of art than manifestations 
of individualism13, in the event of the competition 
in Lubaczów, they are stable foundation and pre-
text for cultivation of unique language of drawing. 
Monolith built by personal commitment of every 
participant is a  living organism. It is subtly trans-
formed every three years, caused by an effect of 
the actions of community or outstanding individu-
als. What will be the direction of evolution of this 
living monument of culture after 10th edition of the 
competition? This question brings some concerns, 
but also promise. One thing is certain, time of fire 
has come, and this element is sometimes unpre-
dictable. 

Challenge

The question about the future of the Triennial  
is the question about the future drawing in con-
temporary art. Prof. Karbowniczek noticed that: 

„(…) Nowadays, drawing must still prove its 
presence and position, especially in the spa-
ce of artistic universities, and tempting alter-
native world of new media is to be blamed 
for that (…)”. 

The possibility of having quick and stunning 
results offered by laboratory of digital tools wins 
with traditional technique that requires time and 
self-discipline. Therefore, we may ask about the 
formula of the competition in Lubaczów. Profes-
sor Jan Pamuła – a member and chairman of the 
jury of the competition – expressed his concerns 
in 2005 that technical limitations can affect the 
shape of the exhibition. He called for reflection on 
formula of the competition: 

„(…) It seems that to increase the scope and 
impact of the Triennial, there is a  need for 
reflection on current situation and inclusion 
of principles in the rules of the competition 
extending the spectrum of actions connec-
ted with contemporary drawing (…)”14. 

13   M. Golka, op. cit., p. 63.
14   J. Pamuła, Lubaczowskie Triennale Rysunku – osią-

gnięcia, pytania i  dylematy, [in:] V Triennale Polskiego 
Rysunku Współczesnego Lubaczów 2005, Lubaczów 
2005, p. 16. 

A few years later, Prof. Jacek Szewczyk – a cha-
irman of the of the 7th edition – asked: „What is 
the sense of the competition focused on one disci-
pline (drawing) in comparison with complexity and 
multidimensionality of a phenomenon of contem-
porary art?”15 

Prof. Szewczyk has reached to a  conclusion 
that such event has its deep meaning and should 
still be organized because drawing is a foundation 
of interpersonal communication16. 

Classic drawing is silent, static and flat. It will 
never win a competition with a work of art absor-
bing full spectrum of human perception offered by 
interdisciplinary art. Because it requires concen-
tration and sensitivity from the audience. It is not 
strange that due to rich offer of contemporary art, 
it has a niche position. Although using new media 
as a communication channel of language of dra-
wing makes contact with the audience easier, but 
not necessarily affects intellectual and artistic va-
lue of the very drawing. 

 Therefore, instead of figuring out how to chan-
ge the formula of the competition, we should con-
sider how to make language of classic drawing 
clear and attractive for broader audience. And this 
is a challenge for the organizers of the 11th edition 
of the Triennial of Polish Contemporary Drawing in 
Lubaczów. 

15   J. Szewczyk, Wprowadzenie, [in:] VII Triennale Polskiego 
Rysunku Współczesnego Lubaczów 2011, Lubaczów 
2011, p. 9.

16   Ibidem.
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Jury konkursu X Triennale  
Polskiego Rysunku Współczesnego  

Lubaczów 2020, obradujące  
w dniach 29–30 czerwca 2020 r. w składzie:

prof. Leszek Mądzik 
/Lublin/ – przewodniczący,

prof. Piotr Kielan 
/Wrocław/,

dr hab. Antoni Nikiel prof. UR 
/Rzeszów/,

prof. Bogdan Topor 
/Katowice/,

Stanisław P. Makara 
/Lubaczów/ – kurator konkursu,

spośród 360 prac 137 artystów,  
wybrało 87 rysunków 62 autorów  

do wystawy pokonkursowej.

Jury konkursu przyznało nagrody i wyróżnienia 
następującym artystom:

Grand Prix
Dobiesław Gała /Kraków/

I Nagroda
Piotr Żaczek /Warszawa/

II Nagroda
Olga Ząbroń /Kraków/

III Nagroda
Andrzej Jan Bator /Łódź/

Wyróżnienia:
Andrzej Desperak

Emilia Pitucha
Jan F. Ferenc

Violetta Kulikowska-Parkasiewicz
Robert Olszowski

Nominacje:
Ita Haręza
Jan Trojan

Anna Bielnik
Marcin Piotr Surzycki

Tomasz Tobolewski

obRady juRy

Jury of the competition of the 10th Triennial  
of Polish Modern Drawing Lubaczów 2020,  
debating between June 29 and 30, 2020,  
with the following members: 

Prof. Leszek Mądzik 
/Lublin/ – chairman,
prof. Piotr Kielan 
/Wrocław/,
Prof. Antoni Nikiel
/Rzeszów/,
Prof. Bogdan Topor 
/Katowice/,
Stanisław P. Makara 
/Lubaczów/ – curator of the competition,

selected for post-competition exhibition  
87 drawings of 62 authors out of 360 works  
of 137 artists.

Jury of the competition awarded the prizes 
and honourable mentions to the following artists: 

Grand Prix
Dobiesław Gała /Cracow/

1st prize
Piotr Żaczek /Warsaw/

2nd prize
Olga Ząbroń /Cracow/

3rd prize
Andrzej Jan Bator /Łódź/

Honourable mentions:
Andrzej Desperak
Emilia Pitucha
Jan F. Ferenc
Violetta Kulikowska-Parkasiewicz
Robert Olszowski

Nominations:
Ita Haręza
Jan Trojan
Anna Bielnik
Marcin Piotr Surzycki
Tomasz Tobolewski
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juRy session
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Uzasadnienie

Grand Prix 
Dobiesław Gała

Zestaw prac:
„STREFA NAZNACZONA I”
„STREFA NAZNACZONA III”

uhonorowano za minimalizm środków wyrazu i siłę przekazu,
która pozwala doświadczać tajemnicy czasu.

I Nagroda
Piotr Żaczek
Zestaw prac:

„Gloria 1”
„Gloria 5”
„Gloria 3”

nagrodzono za reżim warsztatowy i klarowność przekazu.

II Nagroda
Olga Ząbroń
Zestaw prac:
„Bez tytułu I”
„Bez tytułu II”

doceniono za subtelność zastosowanych środków przekazu.

III Nagroda
Andrzej Jan Bator

Zestaw prac:
„REGATY”

„UKŁAD SYNCHRONICZNY”
„CISZA”

otrzymał nagrodę za podniesienie wartości technicznej 
na poziom czystej ekspresji estetycznej.

Jury X jubileuszowej edycji konkursu Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2020  
zauważyło, że chociaż konkurs został zorganizowany w trudnym czasie, zaowocował dużym 

zainteresowaniem ze strony artystów oraz znaczną liczbą nadesłanych prac.
Z zadowoleniem zauważono dużą różnorodność stylistyczną i warsztatową ocenianych prac,  
co pozwala mieć nadzieję na dalszy rozwój tej autonomicznej i niezależnej dziedziny sztuki.

obRady juRy
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Justification

Grand Prix 
Dobiesław Gała
A set of works:

„MARKED ZONE I”
„MARKED ZONE III”

honoured for minimalism of means of expression and power of message, 
which allows to experience the mystery of time. 

1st prize
Piotr Żaczek

A set of works:
„Gloria 1”
„Gloria 5”
„Gloria 3”

awarded for technical regime and clarity of message.

2nd prize
Olga Ząbroń

A set of works:
„No title I”
„No title II”

appreciated for subtlety of applied mediums.

3rd prize
Andrzej Jan Bator

A set of works:
„REGATTA” 

„SYNCHRONOUS SYSTEM” 
„SILENCE”

awarded for raising technical value 
to the level of pure aesthetic expression. 

Jury of the 10th jubilee edition of the competition of the Triennial of Polish Modern Drawing  
Lubaczów 2020 observed that despite the fact that the competition was organized in a difficult time,  
it enjoyed great interest of the artists and large number of works was submitted. The jury observed 

with satisfaction high stylistic and technical diversity of assessed works, which gives us hope  
for further development of this autonomous and independent field of art.  

juRy session
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gRand PRix

strefa naznaczona i
węgiel, grafit, 70 cm x 100 cm, 2020charcoal, lead, 100 cm x 70 cm, 2020 



37

dobiesłaW gała

strefa naznaczona iii
węgiel, grafit, 70 cm x 100 cm, 2020 charcoal, lead, 100 cm x 70 cm, 2020 



38

i nagRoda



39

PioTR żaczek

gloria 1
tempera, papier, 100 cm x 70 cm, 2020 tempera, paper, 100 cm x 70 cm, 2020 



40

i nagRoda

gloria 5
tempera, papier, 100 cm x 70 cm, 2020tempera, paper, 100 cm x 70 cm, 2020 



41

PioTR żaczek

gloria 3
tempera, papier, 100 cm x 70 cm, 2020 tempera, paper, 100 cm x 70 cm, 2020 



42

ii nagRoda

bez tytułu i
tusz, papier, 70 cm x 100 cm, 2020ink, paper, 70 cm x 100 cm, 2020



43

olga ząbRoń

bez tytułu ii
tusz, papier, 70 cm x 100 cm, 2020 ink, paper, 70 cm x 100 cm, 2020



44

iii nagRoda



45

andRzej jan baToR

regaty
tusz, papier, 70 cm x 100 cm, 2018 ink, paper, 70 cm x 100 cm, 2020



46

iii nagRoda

układ synchroniczny
tusz, papier, 70 cm x 100 cm, 2018ink, paper, 70 cm x 100 cm, 2020



47

andRzej jan baToR

cisza
tusz, papier, 70 cm x 100 cm, 2017 ink, paper, 70 cm x 100 cm, 2020
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WyRóżnienie

wobec przestrzeni i
grafit, karton, 100 cm x 70 cm, 2020lead, cardboard, 100 cm x 70 cm, 2020



51

andRzej desPeRak

wobec przestrzeni ii
grafit, karton, 100 cm x 70 cm, 2020 lead, cardboard, 100 cm x 70 cm, 2020



52

strefa ciszy – ślad i
kredka, papier,  

70 cm x 100 cm, 2018/2019

WyRóżnienie

coloured pencil, paper,  
70 cm x 100 cm, 2018/2019



53

jan f. feRenc

strefa ciszy – ślad iii
kredka, papier,  
70 cm x 100 cm, 2019

coloured pencil, paper,  
70 cm x 100 cm, 2019



54

kody i
ołówek, papier, 100 cm x 70 cm, 2020

WyRóżnienie

pencil, paper, 100 cm x 70 cm, 2020



55

violeTTa kulikoWska-PaRkasieWicz

kody ii
ołówek, papier, 100 cm x 70 cm, 2020 pencil, paper, 100 cm x 70 cm, 2020



56

WyRóżnienie



57

RobeRT olszoWski

czas i przestrzeń 583
akryl, papier, 70 cm x 100 cm, 2018 acrylic, paper, 70 cm x 100 cm, 2018 



58

czas i przestrzeń 584
akryl, papier, 70 cm x 100 cm, 2018

WyRóżnienie

acrylic, paper, 70 cm x 100 cm, 2018 



59

czas i przestrzeń 585
akryl, papier, 70 cm x 100 cm, 2018 

RobeRT olszoWski

acrylic, paper, 70 cm x 100 cm, 2018 



60

czwarty wymiar iii
ołówek, papier, 98 cm x 69 cm, 2017

WyRóżnienie

pencil, paper, 98 cm x 69 cm, 2017



61

emilia PiTucha

czwarty wymiar iv
ołówek, papier, 98 cm x 69 cm, 2017 pencil, paper, 98 cm x 69 cm, 2017
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64

anna bielnik

kształt relacji
węgiel, papier, 100 cm x 70 cm, 2018

nominacja

charcoal, paper, 100 cm x 70 cm, 2018



65

maRcin PioTR suRzycki

artefactum i – vota
czarny marker, papier,  
70 cm x 100 cm, 2020 

black marker, paper, 
 70 cm x 100 cm, 2020 



66

iTa haRęzanominacja



67

iTa haRęza

solina 3
ołówek, grafit, węgiel, kredka, tusz,  
gumka, papier, 100 cm x 70 cm, 2020

pencil, lead, charcoal, coloured pencil, ink,  
rubber, paper, 100 cm x 70 cm, 2020



68

iTa haRęza

solina 2
ołówek, grafit, węgiel, kredka, tusz,  

gumka, papier, 100 cm x 70 cm, 2020

nominacja

pencil, lead, charcoal, coloured pencil, ink,  
rubber, paper, 100 cm x 70 cm, 2020



69

iTa haRęza

solina 1
ołówek, grafit, węgiel, kredka, tusz,  
gumka, papier, 100 cm x 70 cm, 2020

pencil, lead, charcoal, coloured pencil, ink,  
rubber, paper, 100 cm x 70 cm, 2020



70

jan TRojan

jodełka płaszczowa z dziurkami 
ołówek, papier, 100 cm x 70 cm, 2019

nominacja

pencil, paper, 100 cm x 70 cm, 2019



71

jan TRojan

W górę i w dół
ołówek, papier, 100 cm x 70 cm, 2020 pencil, paper, 100 cm x 70 cm, 2020



72

Rysunek pandemiczny
technika mieszana, papier, 

100 cm x 70 cm, 2020

Tomasz ToboleWskinominacja

mixed technique, paper, 
100 cm x 70 cm, 2020
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box of life
ołówek, papier, 100 cm x 70 cm, 2020

WysTaWa PokonkuRsoWa alicja bach

pencil, paper, 100 cm x 70 cm, 2020



77

alicja bach

box of death
ołówek, papier, 100 cm x 70 cm, 2020ołówek, papier, 100 cm x 70 cm, 2020 pencil, paper, 100 cm x 70 cm, 2020



78

WysTaWa PokonkuRsoWa

niebo
ołówek, karton, 70 cm x 100 cm, 2020

cyPRian biełaniec

pencil, cardboard, 70 cm x 100 cm, 2020



79

eWa bińczyk

dyzio marzyciel
kredki, pastele, papier,  
91 cm x 60 cm, 2019

coloured pencils, pastels, paper,  
91 cm x 60 cm, 2019



80

WysTaWa PokonkuRsoWa WeRonika bRaun

bolesne strzały w serce vi
spray, grafit, węgiel, akwarela, 

gwasz, papier, 32 cm x 32 cm, 2020
spray, lead, charcoal, watercolor, 
gouache, paper, 32 cm x 32 cm, 2020



81

andRzej bRzegoWy

lipiec 18
tusz, papier, 70 cm x 100 cm, 2018 ink, paper, 70 cm x 100 cm, 2018



82

WysTaWa PokonkuRsoWa sTanisłaW choleWa

dystans ii
technika mieszana, papier, 

50 cm x 70 cm, 2020
mixed technique, paper, 
50 cm x 70 cm, 2020



83

monika cichoń

forgotten (ii) [zapomniani (ii)] 
ołówek, grafit, barwiony papier,  
24,9 cm x 26,9 cm, 2020

pencil, lead, coloured paper,  
24,9 cm x 26,9 cm, 2020



84

WysTaWa PokonkuRsoWa małgoRzaTa dRozd-WiTek

Psalm 40.v
technika mieszana, papier,  

70 cm x 50 cm, 2017
mixed technique, paper,  
70 cm x 50 cm, 2017



85

łukasz gieRlak

od(twarz)anie iii
węgiel, papier, 98 cm x 68 cm, 2019 charcoal, paper, 98 cm x 68 cm, 2019



86

Rzeczy i myśli codziennego użytku  
ocalone od zapomnienia

piórko, tusz, papier, 71 cm x 53 cm, 2020

WysTaWa PokonkuRsoWa jeRzy dmiTRuk

pen and ink, paper, 71 cm x 53 cm, 2020



87

jeRzy dmiTRuk

piórko, tusz, papier, 71 cm x 53 cm, 2020

Rzeczy i myśli codziennego użytku  
ocalone od zapomnienia

pen and ink, paper, 71 cm x 53 cm, 2020



88

sen
ołówek, papier, 100 cm x 70 cm, 2017

WysTaWa PokonkuRsoWa anna dyboWska

pencil, paper, 100 cm x 70 cm, 2017



89

anna dyboWska

zjawa
ołówek, papier, 100 cm x 70 cm, 2017 pencil, paper, 100 cm x 70 cm, 2017



90

adam gilleRTWysTaWa PokonkuRsoWa

droga krajowa nr 172
węgiel, grafit, czarna kredka, papier,  

70 cm x 100 cm, 2017
charcoal, lead, black pencil, paper,  
70 cm x 100 cm, 2017



91

maRek głoWacki

Rysunek mechaniczny iii (z cyklu zwój)
marker kolorowy, pisak, papier, 
100 cm x 60 cm, 2020

coloured marker, pen, paper, 
100 cm x 60 cm, 2020



92

WysTaWa PokonkuRsoWa jacek głoWacz

interferencja – 20917
marker akrylowy, papier, 72 cm x 70 cm, 2020acrylic marker, paper, 72 cm x 70 cm, 2020



93

agnieszka gogola

czarne słońce iii
ołówek, papier, 100 cm x 70 cm, 2020 pencil, paper, 100 cm x 70 cm, 2020



94

WysTaWa PokonkuRsoWa słaWomiR gRaboWy

list do siebie 9
rysunek nożem, papier,  
70 cm x 100 cm, 2020

knife drawing, paper, 
70 cm x 100 cm, 2020



95

kaRolina jabłońska

no 9/2020
sproszkowany grafit, papier,  
60 cm x 60 cm, 2020

powdered lead, paper, 
 60 cm x60 cm, 2020



96

WysTaWa PokonkuRsoWa anna juszczak

oddech i
cienkopis, bibuła japońska,  

93,5 cm x 48 cm, 2020
fineliner, Japanese blotting paper, 
93,5 cm x 48 cm, 2020



97

anna juszczak

oddech ii
cienkopis, bibuła japońska,  
93,5 cm x 48 cm, 2020

fineliner, Japanese blotting paper, 
93,5 cm x 48 cm, 2020



98

WysTaWa PokonkuRsoWa janusz kaRboWniczek

Postacie zapomniane
ołówek, tempera, papier, 

93 cm x 61 cm, 2020
pencil, tempera, paper, 
93 cm x 61 cm, 2020



99

Paulina kasiukieWicz

cel
pastele olejne, pastele suche, papier, 
70 cm x 100 cm, 2019

oil pastels, dry pastels, paper, 
70 cm x 100 cm, 2019



100

WysTaWa PokonkuRsoWa maRTa kaWioRska

między światłem a cieniem iii
ołówek, papier, 100 cm x 70 cm, 2020pencil, paper, 100 cm x 70 cm, 2020



101

monika kilan-boRoWska

plaża, detal
tusz, papier, 100 cm x 70 cm, 2020 ink, paper, 100 cm x 70 cm, 2020



102

WysTaWa PokonkuRsoWa izabela kiTa

Robótki ręczne iii
biały tusz, papier, 70 cm x 100 cm, 2020white ink, paper, 70 cm x 100 cm, 2020



103

kaTaRzyna kukuła

cywilizacja śmierci iii
ołówek, tusz, papier, 76,5 cm x 55,6 cm, 2020 pencil, ink, paper, 76,5 cm x 55,6 cm, 2020



104

PRzemysłaW kmiećWysTaWa PokonkuRsoWa

Punktofonie szmerowe i
akryl, papier, 70 cm x 100 cm, 2020acrylic, paper, 70 cm x 100 cm, 2020



105

PRzemysłaW kmieć

Punktofonie szmerowe ii
akryl, papier, 70 cm x 100 cm, 2020 acrylic, paper, 70 cm x 100 cm, 2020



106

WysTaWa PokonkuRsoWa kRzyszTof kułacz kaRPiński

Park
tusz, karton, papier, 

70 cm x 100 cm, 2019
ink, cardboard, paper, 
70 cm x 100 cm, 2019



107

gRzegoRz kumoRek

sedymentacja xii
wosk, pigment, papier, 
100 cm x 70 cm, 2020

wax, pigment, paper, 
100 cm x 70 cm, 2020



108

WysTaWa PokonkuRsoWa maRek maciąg

zbiory ii
węgiel, kredki, papier,  

100 cm x 70 cm, 2019
charcoal, crayons, paper,  
100 cm x 70 cm, 2019



109

michał minoR

Tak naprawdę
tusz, papier,  
57 cm x 38,5 cm, 2019

ink, paper,  
57 cm x 38,5 cm, 2019



110

andRzej maRkieWiczWysTaWa PokonkuRsoWa

pars pro toto... kardiolowo 4 cd
ołówek, olej, pastel, papier,  

29,2 cm x 15,6 cm, 2018
pencil, oil, pastel, paper, 
29,2 cm x 15,6 cm, 2018



111

andRzej maRkieWicz

pars pro toto... kardiolowo 4+cd
ołówek, olej, pastel, papier,  
29,2 cm x 15,6 cm, 2018/2019

pencil, oil, pastel, paper, 
29,2 cm x 15,6 cm, 2018/2019



112

WysTaWa PokonkuRsoWa adam molenda

egzystencja połowiczna – osiedle
ołówek, papier, 70 cm x 100 cm, 2020pencil, paper, 70 cm x 100 cm, 2020



113

maciej osmycki

do ostatniej kropli
pisak RGB, papier, 86 cm x 61 cm, 2020 RGB felt-tip, paper, 86 cm x 61 cm, 2020



114

WysTaWa PokonkuRsoWa iReneusz PaRzyszek

W drodze do... 2
cienkopis, tusz, papier, 70 cm x 50 cm, 2019fineliner, ink, paper, 70 cm x 50 cm, 2019



115

PaWeł Płóciennik

impulse 88
tusz akrylowy, papier, 100 cm x 70 cm, 2018 acrylic ink, paper, 100 cm x 70 cm, 2018



116

WysTaWa PokonkuRsoWa aRkadiusz PoleWka

koniec albo początek  
(Ryszardowi korżanowskiemu)

tusz, gesso, tektura, 70 cm x 50 cm, 2020ink, gesso, cardboard, 70 cm x 50 cm, 2020



117

maRlena PRomna

american dream i
ołówek, papier, 100 cm x 70 cm, 2020 pencil, paper, 100 cm x 70 cm, 2020



118

WysTaWa PokonkuRsoWa julia Rejman

nieśmiertelny
biała kredka, karton,  

98 cm x 67 cm, 2020
white cryon, carton,  
98 cm x 67 cm, 2020



119

anna sadoWska

Po-ślady codzienności ii
ołówek, kredka, farba drukarska, papier, 
69 cm x 98 cm, 2020

pencil, cryon, printing,  paper, 
69 cm x 98 cm, 2020



120

WysTaWa PokonkuRsoWa doRoTa sankoWska

passus i
kredka woskowa, papier,  

70 cm x 100 cm, 2020
wax cryon, paper,  
70 cm x 100 cm, 2020



121

jaRosłaW sankoWski

aukcja
druk, ołówek, papier,  
70 cm x 100 cm, 2020

print, pencil, paper,  
70 cm x 100 cm, 2020



122

WysTaWa PokonkuRsoWa jeRzy Tomala

ogień
technika własna, akryl, tektura,  

70 cm x 100 cm, 2020
own technique, acrylic, cardboard, 
70 cm x 100 cm, 2020



123

kaTaRzyna TomaszeWska

izolacja ii
ołówek, papier,  
100 cm x 70 cm, 2020

pencil, paper, 
100 cm x 70 cm, 2020



124

WysTaWa PokonkuRsoWa Paulina TRaczyńska



125

Paulina TRaczyńska

morze miłości  
wypełniające przepaść
ołówek, papier, 16,9 cm x 11,6 cm, 2020 pencil, paper, 16,9 cm x 11,6 cm, 2020



126

WysTaWa PokonkuRsoWa Paulina TRaczyńska

drzewo i ptak
ołówek, papier, 21,5 cm x 13,5 cm, 2018pencil, paper, 21,5 cm x 13,5 cm, 2018



127

Paulina TRaczyńska

spokojne morze
ołówek, papier, 21,5 cm x 13,5 cm, 2017 pencil, paper, 21,5 cm x 13,5 cm, 2017



128

WysTaWa PokonkuRsoWa PaWeł WaRchoł

dekalog i
tusz, 100 cm x 70 cm, 2019ink, 100 cm x 70 cm, 2019



129

zbignieW jeRzy Woźniak

koneser i
tusz, węgiel, akwarela, papier,  
100 cm x 70 cm, 2019

ink, charcoal, watercolor, paper,  
100 cm x 70 cm, 2019



130

WysTaWa PokonkuRsoWa aPoloniusz WęgłoWski

kompozycja 202
ołówek, papier, 60 cm x 40 cm, 2018pencil, paper, 60 cm x 40 cm, 2018



131

aPoloniusz WęgłoWski

kompozycja 203
ołówek, papier, 60 cm x 40 cm, 2018 pencil, paper, 60 cm x 40 cm, 2018



132

WysTaWa PokonkuRsoWa Tomasz WikToR

ig
węgiel, pastel, papier, 30cm x 30 cm, 2018charcoal, pastel, paper, 30cm x 30 cm, 2018



133

Tomasz WikToR

głową w dół (ig iii) 
węgiel, pastel, papier, 30 cm x 30 cm, 2020 charcoal, pastel, paper, 30cm x 30 cm, 2020



134

WysTaWa PokonkuRsoWa maRzena zachaReWicz

skrawki rozsypanego świata iii
biała kredka, papier, 70 cm x 100 cm, 2019white cryon, paper, 70 cm x 100 cm, 2019
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Alicja Bach /Gdynia/
Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych w Poznaniu, 
Wydział Wychowania Plastycznego...............................................................................................................................76

Andrzej Jan Bator /Łódź/
Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi......................................................44

Anna Bielnik /Sosnowiec/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach......................................................................................64

Cyprian Biełaniec /Zamość/
Wykształcenie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
Wydział Artystyczny..............................................................................................................................................................78

Ewa Bińczyk /Toruń/
Wykształcenie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Wydział Sztuk Pięknych......................................................................................................................................................79

Weronika Braun /Grabica/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu...................................................................................80

Andrzej Brzegowy /Młodocin/
Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi......................................................81

Stanisław Cholewa /Kraków/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie...........................................................................................82

Monika Cichoń /Innsbruck/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu...................................................................................83

Andrzej Desperak /Kłobuck/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, 
Wydział Grafiki w Katowicach...........................................................................................................................................50

Jerzy Dmitruk /Kraków/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie...........................................................................................86

Małgorzata Drozd-Witek /Kraczkowa/
Wykształcenie: Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Sztuk Pięknych, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuki..................................................................................84

Anna Dybowska /Jadwisin/
Wykształcenie: Europejska Akademia Sztuk w Warszawie, 
Europejski Wydział Sztuk Akademii Finansów i Biznesu Vistula.........................................................................88

Jan F. Ferenc /Jarosław/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie....................................................................................52

Dobiesław Gała /Kraków/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie...........................................................................................36

uczesTnicy WysTaWy
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lubaczóW 2020
Łukasz Gierlak /Poznań/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.............................................................................................................................85

Adam Gillert /Poznań/
Wykształcenie: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu...............................................................................................90

Marek Głowacki /Cieszyn/
Wykształcenie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Sztuk, 
Wydział Artystyczny w Cieszynie.....................................................................................................................................91

Jacek Głowacz /Chrzanów/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie......................................................................................92

Agnieszka Gogola /Kraków/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie...........................................................................................93

Sławomir Grabowy /Gdańsk/
Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Gdańsku............................................94

Ita Haręza /Reszel/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi....................................................................................................66

Karolina Jabłońska /Warszawa/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi....................................................................................................95

Anna Juszczak /Kraków/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie...........................................................................................96

Janusz Karbowniczek /Bielsko-Biała/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, 
Wydział Grafiki w Katowicach...........................................................................................................................................98

Paulina Kasiukiewicz /Wrocław/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu......................................................................................99

Marta Kawiorska /Kraków/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie........................................................................................100

Monika Kilan-Borowska /Bielsko-Biała/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie........................................................................................101

Izabela Kita /Częstochowa/
Wykształcenie: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, 
Instytut Wychowania Artystycznego...........................................................................................................................102

Przemysław Kmieć /Kraków/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie........................................................................................104

Katarzyna Kukuła /Częstochowa/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie........................................................................................103



138

Violetta Kulikowska-Parkasiewicz /Olsztyn/
Wykształcenie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Wydział Sztuk Pięknych.......................................................................................................................................................54

Krzysztof Kułacz Karpiński /Legnica/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu...................................................................................106

Grzegorz Kumorek /Kraków/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie.........................................................................................107

Marek Maciąg /Opole/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu.........................................................................................108

Andrzej Markiewicz /Radom/
Wykształcenie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
Instytut Wychowania Artystycznego...........................................................................................................................110

Michał Minor /Katowice/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach....................................................................................109

Adam Molenda /Cieszyn/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, 
Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie...........................................................................................................................112

Robert Olszowski /Cieszyn/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie...........................................................................................56

Maciej Osmycki /Szczecin/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.....................................................................................113

Ireneusz Parzyszek /Siedlce/
Członek Związku Polskich Artystów Plastyków, artysta grafik...........................................................................114

Emilia Pitucha /Warszawa/
Wykształcenie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
Instytut Wychowania Artystycznego.............................................................................................................................60

Paweł Płóciennik /Ząbki/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.....................................................................................115

Arkadiusz Polewka /Szczecin/
Wykształcenie: Politechnika Szczecińska, 
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu...................................................................................................................116

Marlena Promna /Wrocław/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu...................................................................................117

Julia Rejman /Grudziądz/
Wykształcenie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Wydział Sztuk Pięknych...................................................................................................................................................118

Anna Sadowska /Kraków/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie.........................................................................................119

uczesTnicy WysTaWy



139

Dorota Sankowska /Brzozów/
Wykształcenie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Wydział Sztuk Pięknych.....................................................................................................................................................120

Jarosław Sankowski /Brzozów/
Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Gdańsku..............................................121

Marcin Piotr Surzycki /Kraków/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie...........................................................................................65

Jerzy Tomala /Rzeszów/
Wykształcenie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Wydział Sztuk Pięknych....................................................................................................................................................122

Katarzyna Tomaszewska /Wrocław/
Wykształcenie: Accademi Di Belle Arti Di Brera w Mediolanie, 
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu...................................................................................................................123

Paulina Traczyńska /Warszawa/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie......................................................................................124

Tomasz Tobolewski /Zabrze/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, 
Wydział Grafiki w Katowicach...........................................................................................................................................72

Jan Trojan /Łódź/
Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi........................................................70

Paweł Warchoł /Oświęcim/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, 
Wydział Grafiki w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.......................................................128

Apoloniusz Węgłowski /Warszawa/
Wykształcenie: Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie......................................................................................130

Tomasz Wiktor /Nawojowa/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu...................................................................................132

Zbigniew Jerzy Woźniak /Świdnik/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie.........................................................................................129

Marzena Zacharewicz /Radomsko/
Wykształcenie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Wydział Sztuk Pięknych....................................................................................................................................................134

Olga Ząbroń /Kraków/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie...........................................................................................42

Piotr Żaczek /Warszawa/
Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie........................................................................................38

lubaczóW 2020



140

I TRIENNALE POLSKIEGO RYSUNKU WSPÓŁCZESNEGO LUBACZÓW 1993

Bogdan Topor (Grand Prix), Stanisław Górecki (Nagroda równorzędna), Stanisław Zbigniew Kamieński 
(Nagroda równorzędna), Maria Skowrońska (Nagroda równorzędna), Jan Ferenc (Wyróżnienie), Stanisław 
Filipczuk (Wyróżnienie), Jędrzej Gołaś (Wyróżnienie), Ryszard Otręba (Wyróżnienie)

Jolanta Ajlikow-Czarnecka, Andrzej Bartnik, Maria Bartnik, Dariusz Bartoszewski, Piotr Bętkowski, 
Dorota Borowska, Marek Cajdler, Agnieszka Cieślińska, Paweł Ciechelski, Ewa Ciszewska-Bombska, 
Jacek Dittwald, Waldemar Duda, Jacek Dyga, Wiesława Dziuba-Dittwald, Ludmiła Gałkiewicz-Dondzik, 
Jacek Głowacz, Jerzy Głuszek, Sławomir Grabowy, Zbigniew Gręziak, Bernard Homziuk, Maria Ferenc, 
Maciej Fronczak, Wojciech Górecki, Mariola Grotkowska, Krzysztof Grzesiak, Tadeusz Hajnrych, Wojciech 
Hanuszkiewicz, Anna Heyda, Agnieszka Jacobson, Piotr Jargusz, Mirosław Jaruga, Mirosław Witold 
Karapyta, Tomasz Karcz, Piotr Kmieć, Andrzej St. Konieczny, Danuta Kołwzan-Nowicka, Zofia Kopel-
Szulc, Przemysław Kornacki, Marian Kopf, Aleksander Kowal, Bogdan Kubat, Sabina Kusz, Jerzy Bogdan 
Kutkowski, Grażyna Kręczkowska, Leszek Kwiatkowski, Janusz Lipiński, Piotr Lech, Jurek Lis, Zbigniew 
Liwak, Małgorzata Łęcka, Lidia Małyszko-Ramik, Marek Marchwicki, Grażyna Markowska, Krzysztof 
Mańczyński, Marek Mikrut, Mieczysław Miziurski, Dariusz Mlącki, Tomasz Morek, Janusz Motylski, Zdzisław 
Nitka, Tadeusz Nuckowski, Małgorzata Oboz, Agnieszka Olędzka, Zbigniew Opalewski, Stanisław Ożóg, 
Ryszard Pajaczek, Adam Panek, Zbigniew Pieczykolan, Grzegorz Pleszyński, Jerzy Plucha, Helena 
Płoszaj-Wodnicka, Czesław Podgórski, Janusz Popławski, Rafał Roskowiński, Anna Ryś-Rzepińska, 
Marek Sajduk, Maria Siuta-Górecka, Andrzej Mikołaj Sobolewski, Hanna Solway, Piotr Sosiński, Teresa 
Suplicka, Marek Szary, Ewa Trafna, Andrzej Wittstock, Czesław Kazimierz Woś, Walenty Wróblewski, 
Jacek Zaborski, Andrzej Żurek, Robert Żybura

JURY KONKURSU
prof. Maksymilian Snoch/ Lublin/ – przewodniczący, Mieczysław Szewczuk /Radom/,  Urszula Olbromska 
/Przemyśl/, Janusz Szpyt /Lubaczów/, Stanisław P. Makara /Lubaczów/ – kurator konkursu

II TRIENNALE POLSKIEGO RYSUNKU WSPÓŁCZESNEGO LUBACZÓW 1996

Adam Kirchner (I  Nagroda), Bogumił Łukaszewski (II Nagroda), Jerzy Kutkowski (III Nagroda), Janusz  
Popławski (Wyróżnienie honorowe), Ewa Ciszewska-Bombska (Wyróżnienie honorowe), Jerzy Głuszek 
(Wyróżnienie honorowe), Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder (Wyróżnienie honorowe), Maria Ferenc 
(Wyróżnienie honorowe), Henryk Hoffman (Wyróżnienie honorowe), Janusz Przybylski (Wyróżnienie 
honorowe), Aleksander Olszewski (Wyróżnienie honorowe), Stanisław Filipczuk (Wyróżnienie honorowe)

Jagoda Adamus, Andrzej Bator, Grzegorz Bienias, Elżbieta Boniecka-Milowicz, Andrzej Brzegowy, Jerzy 
Cepiński, Agnieszka Cieślińska-Kawecka, Janusz Cywicki, Jan Dobkowski, Jan Ferenc, Ryszard Gancarz, 
Jacek Głowacz, Stanisław Górecki, Wojciech Górecki, Sławomir Grabowy, Anna Gwiazda, Tomasz 
Hojnacki, Stanisław Jędrzejewski-junior, Stanisław Zbigniew Kamieński, Zofia Kopel-Szulc, Wojciech 
Kapelański, Celina Kirchner, Piotr Kmieć, Marek Kulig, Jerzy Lis, Andrzej Markiewicz, Antoni Nikiel, 
Ryszard Otręba, Jan Pamuła, Ireneusz Parzyszek, Dariusz Piekut, Maria Skowrońska, Hanna Solway, 
Piotr Stawiński, Jacek Szewczyk, Krzysztof Szymanowicz, Bogdan Topor, Maria Targońska, Włodzimierz 
Witalis Tyc, Paweł Warchoł, Łukasz Wawrynkiewicz, Zdzisław Wiatr, Katarzyna Winczek, Joanna 
Wiszniewska-Domańska, Tymon Wodnicki, Czesław Woś, Walenty Wróblewski, Andrzej Żurek, Leszek 
Żebrowski

aRTyści uczesTniczący W WysTaWach PokonkuRsoWych 
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JURY KONKURSU
dr Bożena Kowalska /Warszawa/ – przewodnicząca, prof. Andrzej Gieraga /Łódź/, prof. Maksymilian 
Snoch /Lublin/, dr Ireneusz J. Kamiński /Lublin/, Tadeusz Nuckowski /Przemyśl/, Janusz Szpyt /Lubaczów/, 
Stanisław P. Makara /Lubaczów/ – kurator konkursu

III TRIENNALE POLSKIEGO RYSUNKU WSPÓŁCZESNEGO LUBACZÓW 1999
  
Tadeusz Gustaw Wiktor (Grand Prix), Sławomir Antoszewski (I  Nagroda), Aleksander Olszewski  
(II Nagroda), Stanisław Zbigniew Kamieński (III Nagroda), Stanisław Filipczuk (Wyróżnienie honorowe), 
Magdalena Hoffmann (Wyróżnienie honorowe), Bogumił Łukaszewski (Wyróżnienie honorowe), Bogdan 
Topor (Wyróżnienie honorowe), Robert Olszowski (Wyróżnienie honorowe)

Witold Adamczyk, Jagoda Adamus, Marek Andała, Andrzej Bator, Monika Błaszczuk-Bielińska, Jarosław 
Chrabąszcz, Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder, Jan Ferenc, Maria Ferenc, Ryszard Gancarz, Jerzy Głuszek, 
Tadeusz Hajnrych, Henryk Hoffman, Jan Krzysztof Hrycek, Edyta Jarkiewicz, Jacek A. Jaroszewski, 
Elżbieta Jungowska, Wojciech Kapelański, Mirosław Karapyta, Janusz Karbowniczek, Elżbieta 
Kardamasz, Artur Kardamasz, Adam Kirchner, Celina Kirchner, Piotr Kmieć, Tadeusz Kowalski, Grażyna 
Kręczkowska, Janusz Kucharski, Andrzej Makowski, Michał Misiak, Juliusz Narzyński, Aleksy Nowak, 
Katarzyna Nowicka, Ireneusz Parzyszek, Janusz Popławski, Barbara Redlińska, Małgorzata Rosińska, 
Alicja Snoch-Pawłowska, Piotr Stawiński, Marek Starzyk, Tomasz Steifer, Andrzej Marek Sołtan, Alina 
Stypuła-Wierzchowska, Anna Śliwińska-Kukla, Zygmunt Trześniowski, Łukasz Wawrynkiewicz, Jolanta 
Wdowczyk, Katarzyna Winczek, Czesław K. Woś, Piotr Wójtowicz, Walenty Wróblewski, Cezary 
Zbrojewski, Jarosław Zduniewski, Leszek Żebrowski

JURY KONKURSU
dr Bożena Kowalska /Warszawa/ – przewodnicząca, prof. Andrzej Gieraga /Łódź/, prof. Maksymilian 
Snoch /Lublin/, prof. Jan Pamuła /Kraków/, Janusz Cywicki /Przemyśl/, Janusz Szpyt /Lubaczów/, 
Stanisław P. Makara /Lubaczów/ – kurator konkursu

IV TRIENNALE POLSKIEGO RYSUNKU WSPÓŁCZESNEGO LUBACZÓW 2002

Apoloniusz Węgłowski (Grand Prix), Paweł Warchoł (I Nagroda), Andrzej Grenda (II Nagroda), Stanisław 
Górecki ( III Nagroda), Jan Ferenc (Wyróżnienie honorowe), Jędrzej Gołaś (Wyróżnienie honorowe), 
Dorota Grynczel (Wyróżnienie honorowe), Magdalena Hoffmann (Wyróżnienie honorowe), Barbara 
Szubińska (Wyróżnienie honorowe)

Witold Adamczyk, Jagoda Adamus, Marek Andała, Sławomir Antoszewski, Cyprian Biełaniec, Renata 
Bonczar, Rafał Borcz, Piotr Budziszewski, Małgorzata Chomicz, Tomasz Chudzik, Ewa Ciszewska-
Bombska, Janusz Jerzy Cywicki, Andrzej Desperak, Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder, Maria Ferenc, Łukasz 
Fruczek, Ryszard Gancarz, Tadeusz Gaworzewski, Gabriel Golec, Sławomir Grabowy, Tadeusz Hajnrych, 
Henryk Hoffman, Jerzy Jankowski, Krystyna Juszczak, Leszek Kijański, Gabriela Kijańska, Adam Kirchner, 
Piotr Kmieć, Dorota Komar-Zmyślony, Piotr Korol, Stanisław Ryszard Kortyka, Violetta Kulikowska-
Parkasiewicz, Jerzy Kutkowski, Zbigniew Liwak, Joanna Łapuszek, Agnieszka Łukaszewska, Bogumił 
Łukaszewski, Andrzej Markiewicz, Krystyna Misiak, Michał Misiak, Aleksy Nowak, Stanisław Olesiejuk, 
Bożena Ostrowska, Mateusz Otręba, Ireneusz Parzyszek, Barbara Redlińska, Małgorzata Rosińska, 
Roman Skowron, Wojciech Sobczyk, Magdalena Szczęśniak, Jacek Szewczyk, Maria Targońska, Bogdan 
Topor, Katarzyna Winczek, Joanna Wiszniewska-Domańska, Grzegorz Wnęk, Krzysztof Wojtowicz, 
Walenty Wróblewski, Jarosław Zduniewski

W laTach 1993–2020
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JURY KONKURSU
dr Bożena Kowalska /Warszawa/ – przewodnicząca, prof. Andrzej Gieraga /Łódź/, prof. Ryszard Otręba 
/Kraków/, prof. Jan Pamuła /Kraków/, prof. Maksymilian Snoch /Lublin/, Wiesława Wierzchowska  
/Warszawa/, Janusz Szpyt /Lubaczów/ – kurator konkursu, Stanisław P. Makara /Lubaczów/ – kurator 
konkursu

V TRIENNALE POLSKIEGO RYSUNKU WSPÓŁCZESNEGO LUBACZÓW 2005

Michał Misiak (Grand Prix), Dorota Komar-Zmyślony (I Nagroda), Dorota Grynczel (II Nagroda), Przemysław 
Kmieć (III Nagroda), Cyprian Biełaniec (Wyróżnienie honorowe), Andrzej Grenda (Wyróżnienie honorowe), 
Magdalena Hoffmann (Wyróżnienie honorowe), Barbara Szubińska (Wyróżnienie honorowe)

Andrzej Bator, Stanisław Białogłowicz, Monika Bielińska, Rafał Borcz, Andrzej Brzegowy, Henryk 
Cebula, Ewa Ciszewska-Bombska, Andrzej Desperak, Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder, Joanna 
Dudek, Małgorzata ET BER Warlikowska, Bartosz Frączek, Grzegorz Frydryk, Ryszard Gancarz, Jacek 
Garbaczewski, Grażyna Gawęda, Tadeusz Gaworzewski, Tomasz Gągała, Jerzy Głuszek, Sławomir 
Grabowy, Jarosław Grulkowski, Bimali Horska-Zborowska, Jacek A. Jaroszewski, Edward Josefowski, 
Janusz Karbowniczek, Iwo Kędzierski, Karolina Kiljańska, Adam Kirchner, Anna Kołodziejczyk, Anna 
Kowalska, Violetta Kulikowska-Parkasiewicz, Leszek Kwiatkowski, Marta Lech, Zbigniew Liwak, 
Agnieszka Łukaszewska, Bogumił Łukaszewski, Paulina Mager, Maciej Majewski, Marlena Makiel-
Hędrzak, Andrzej Markiewicz, Aleksy Nowak, Christopfer Nowicki, Zbigniew Nowicki, Zdzisław 
Olejniczak, Aleksander Olszewski, Zbigniew Opalewski, Aleksander Ostrowski, Stanisław Ożóg, 
Zbigniew Pieczykolan, Marek Krzysztof Pieniążek, Bogumiła Pręgowska, Jan Pręgowski, Andrzej Rachoń, 
Izabela Retkowska, Justyna Rębisz, Piotr Rędziniak, Małgorzata Rosińska, Joanna Różańska, Andrzej 
Rułka, Dariusz Słota, Sebastian Starzyński, Piotr Stawiński, Marcin Surzycki, Magdalena Szczęśniak, 
Renata Szyszlak-Niewiadomska, Marek Świrydowicz, Tomasz Świerbutowicz, Bogdan Topor, Janusz 
Trzebiatowski, Elwira Wasak, Zdzisław Wiatr, Włodzimierz Witalis Tyc, Remigiusz Wojaczek, Marika 
Wojciechowska, Piotr Wójtowicz, Jacek Zaborski, Jarosław Zduniewski, Maciej Zduniewski

JURY KONKURSU
dr Bożena Kowalska /Warszawa/ – przewodnicząca, Wiesława Wierzchowska /Warszawa/, prof. 
Andrzej Gieraga /Łódź/, prof. Jan Pamuła /Kraków/, prof. Maksymilian Snoch /Lublin/, prof. Jacek Szewczyk 
/Wrocław/, prof. Jerzy Treliński /Łódź/, dr hab. Apoloniusz Węgłowski /Warszawa/, dr hab. Jędrzej Gołaś 
/Toruń/, Stanisław P. Makara/Lubaczów/ – kurator konkursu

VI TRIENNALE POLSKIEGO RYSUNKU WSPÓŁCZESNEGO LUBACZÓW 2008

Jarosław Grulkowski (Grand Prix), Sławomir Grabowy (I  Nagroda), Andrzej Prokopiuk (II nagroda), 
Violetta Kulikowska-Parkasiewicz (III nagroda), Jan Ferenc (Wyróżnienie honorowe), Ryszard Gancarz 
(Wyróżnienie honorowe), Jacek Jaroszewski (Wyróżnienie honorowe), Jeremi Jędroś (Wyróżnienie 
honorowe), Weronika Tadaj-Królikiewicz (Wyróżnienie honorowe), Michał Misiak (Wyróżnienie 
honorowe), Magdalena Stokłosa (Wyróżnienie honorowe), Marcin Surzycki (Wyróżnienie honorowe), 
Tadeusz Paweł Warchoł (Wyróżnienie honorowe), Gustaw Wiktor (Wyróżnienie honorowe)

Jagoda Adamus, Marek Andała, Grażyna Brylewska, Andrzej Brzegowy, Piotr Budziszewski, Ewa 
Ciszewska-Bombska, Daniel Cybula, Andrzej Desperak, Jerzy Dmitruk, Agnieszka Dziama, Maria Ferenc, 
Grzegorz Frydryk, Marek Haba, Henryk Hoffman, Joanna Imielska, Joanna Janowska-Augustyn, Edward 
Josefowski, Janusz Karbowniczek, Przemysław Kmieć, Ziemowit Kmieć, Dorota Komar-Zmyślony, Iwona 

aRTyści uczesTniczący W WysTaWach PokonkuRsoWych 
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Krawiec-Konopka, Sławomir Kuszczak, Marta Lech, Agnieszka Łukaszewska, Andrzej Markiewicz, 
Henryk Mądrawski, Dariusz Mlącki, Juliusz Naszyński, Aleksy Nowak, Mateusz Otręba, Ireneusz 
Parzyszek, Leonard Pędziałek, Dariusz Piekut, Marek Pokutycki, Jan Pręgowski, Justyna Rębisz, Adam 
Rokowski, Małgorzata Rosińska, Andrzej Rułka, Magdalena Szczęśniak, Joanna Krystyna Szymańska, 
Tomasz Tobolewski, Marta Tomczyk, Bogdan Topor, Elwira Wasak, Apoloniusz Węgłowski, Krzysztof 
Wojtowicz, Marzena Zacharewicz, Bogusław Zen

JURY KONKURSU
dr hab. Dorota Folga-Januszewska /Warszawa/ – przewodnicząca, prof. Jan Pamuła /Kraków/, prof. 
Paweł Frąckiewicz /Wrocław/, prof. Maksymilian Snoch /Lublin/, prof. Stanisław Wieczorek /Warszawa/, 
Louiza Karapidakis /Ateny/, Stanisław P. Makara /Lubaczów/ – kurator konkursu

VII TRIENNALE POLSKIEGO RYSUNKU WSPÓŁCZESNEGO LUBACZÓW 2011

Jan Trojan (Grand Prix), Mateusz Lenart (I Nagroda), Cyprian Biełaniec (II Nagroda), Anna Kuc (III Nagroda), 
Ewa Ciszewska-Bombska (Wyróżnienie), Magdalena Karłowicz (Wyróżnienie), Violetta Kulikowska-
Parkasiewicz  (Wyróżnienie), Agnieszka Łukaszewska (Wyróżnienie), Weronika Tadaj-Królikiewicz 
(Wyróżnienie), Katarzyna Tomaszewska (Wyróżnienie)

Monika Cichoń (nominacja), Piotr Jakób (nominacja), Edward Josefowski (nominacja), Dariusz Piekut 
(nominacja), Katarzyna Ziołowicz (nominacja), Piotr Bąk, Stanisław Białogłowicz, Ewa Bińczyk, Grażyna 
Brylewska,  Janusz Cywicki, Andrzej Desperak, Jerzy Dmitruk, Elżbieta Dudek, Urszula Dulewicz, Agnieszka 
Dziama, Jan Ferenc, Ryszard Gancarz, Tadeusz Gaworzewski, Łukasz Gierlak, Sławomir Grabowy, 
Jarosław Grulkowski, Magdalena Hoffmann, Mateusz Jankowski, Joanna Janowska-Augustyn, Jacek 
Jaroszewski, Renata Jaworska,  Janusz Karbowniczek, Grzegorz Klimek, Anna Kosarewska, Włodzimierz 
Kulej, Sławomir Kuszczak, Maciej Majewski, Andrzej Markiewicz, Adam Martyniak, Kamila Matwiejszyn, 
Michał Misiak, Agnieszka Owsianik-Garncarek,  Paulina Poczęta, Andrzej Prokopiuk, Adam Rokowski, 
Dariusz Słota, Marcin Surzycki, Małgorzata Szewc, Agnieszka Szpyt, Ewelina Szydełko, Bogdan Topor, 
Włodzimierz Witalis Tyc, Paweł Warchoł, Apoloniusz Węgłowski, Ewelina Wiercigroch-Dudka, Joanna 
Wiszniewska-Domańska, Katarzyna Wołodkiewicz, Ksenia Woźniak, Krzysztof Wróblewski, Marzena 
Zacharewicz,  Piotr Żaczek 

JURY KONKURSU
prof. Jacek Szewczyk /Wrocław/ – przewodniczący, prof. Dorota Folga-Januszewska /Warszawa/, 
Louiza Karapidakis /Ateny/, prof. Leszek Mądzik /Lublin/, prof.  Jan Pamuła  /Kraków/, Stanisław P. Makara   
/Lubaczów/ – kurator konkursu

VIII TRIENNALE POLSKIEGO RYSUNKU WSPÓŁCZESNEGO LUBACZÓW 2014

Kamil Pieczykolan (Grand Prix), Sławomir Grabowy (I Nagroda), Joanna Janowska-Augustyn (II Nagroda), 
Ita Haręza (III Nagroda), Teresa Adamowska (Wyróżnienie honorowe), Cyprian Biełaniec, Michalina 
Cieślikowska-Kulmatycka (Wyróżnienie honorowe),  Łukasz Gierlak (Wyróżnienie honorowe), Izabela 
Kita (Wyróżnienie honorowe), Agnieszka Majak (Wyróżnienie honorowe), Tomasz Świerbutowicz 
(Wyróżnienie honorowe), Michał J. Wielowiejski (Wyróżnienie honorowe)

Justyna Andrzejewska (nominacja), Andrzej Bator (nominacja), Katarzyna Betlińska (nominacja), Grzegorz 
Klimek (nominacja), Robert Olszowski (nominacja), Dariusz Piekut (nominacja), Andrzej S. Prokopiuk 
(nominacja), Ryszard M. Przybylski (nominacja), Andrzej Rułka (nominacja), Magdalena Snarska 
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(nominacja), Paweł Warchoł (nominacja), Piotr Żaczek (nominacja), Katarzyna Adamek-Chase, Paweł 
Baśnik, Grażyna Brylewska, Anna Bujak, Stanisław Cholewa, Andrzej Desperak, Jan Ferenc, Grzegorz 
Frydryk, Jacek Galewski, Stanisław Górecki, Jarosław Grulkowski, Janusz Karbowniczek, Magdalena 
Karłowicz,  Przemysław Kmieć, Anna Kuc, Sławomir Kuszczak, Marek Kwiatkowski, Paweł Kwiatkowski, 
Andrzej Markiewicz, Michał Misiak, Aleksander Myjak, Krzysztof Nowak, Aleksander Ostrowski, 
Mateusz Otręba, Joanna Paljocha, Jerzy Pawłowicz,  Emilia Pitucha, Monika Polak,  Hanna Siemionow, 
Piotr Skowron, Dariusz Słota, Adam Styka, Magdalena Szczęśniak, Łukasz Śliwiński, Weronika Tadaj-
Królikiewicz, Grażyna Tarkowska, Marta Tomczyk, Bogdan Topor, Julita Wiench, Katarzyna Winczek, 
Hanna Wojdała-Markowska

JURY KONKURSU
Louiza Karapidakis /Ateny/ – przewodnicząca, prof. Grzegorz Bienias /Kraków/, prof. Piotr Kielan  
/Wrocław/, prof. Leszek Mądzik /Lublin/, prof. Apoloniusz Węgłowski /Warszawa/, Stanisław P. Makara
/Lubaczów/ – kurator konkursu

IX TRIENNALE POLSKIEGO RYSUNKU WSPÓŁCZESNEGO LUBACZÓW 2017

Paweł Warchoł /Grand Prix/, Andrzej Rachoń /I Nagroda/,Monika Polak /II Nagroda/, Violetta Kulikowska-
Parkasiewicz /III Nagroda/, Andrzej Bator /Wyróżnienie honorowe/, Andrzej Brzegowy /Wyróżnienie 
honorowe/, Sławomir Grabowy /Wyróżnienie honorowe/, Jarosław Grulkowski /Wyróżnienie honorowe/, 
Izabela Kita /Wyróżnienie honorowe/, Zdzisław Olejniczak /Wyróżnienie honorowe/, Mateusz Otręba 
/Wyróżnienie honorowe/, Marek Pokutycki /Wyróżnienie honorowe/, Dariusz Słota /Wyróżnienie 
honorowe/, Bogdan Topor /Wyróżnienie honorowe/

Ewa Bińczyk, Michalina Cieślikowska-Kulmatycka, Grażyna Aleksandra Gawęda, Ita Haręza, Joanna 
Imielska, Joanna Janowska-Augustyn, Anna Kałamarz-Kucz, Janusz Karbowniczek, Krzysztof Kułacz 
Karpiński, Anna Kunka-Kawełczyk, Natalia Leszczuk, Marek Maciąg, Agnieszka Majak, Marek Moderau, 
Agnieszka Nienartowicz, Małgorzata Ożóg, Emilia Pitucha, Barbara Skrzyniarz, Marcin Piotr Surzycki, 
Elwira Wasak, Apoloniusz Węgłowski, Marzena Zacharewicz, Piotr Żaczek 

JURY KONKURSU
prof. Leszek Mądzik /Lublin/ – przewodniczący, prof. Wiktor Jędrzejec /Warszawa/, Louiza Karapidakis  
/Ateny/, prof. Piotr Kielan /Wrocław/, prof. Antoni Nikiel /Rzeszów/, Stanisław P. Makara /Lubaczów/  
– kurator konkursu

X TRIENNALE POLSKIEGO RYSUNKU WSPÓŁCZESNEGO LUBACZÓW 2020

Dobiesław Gała /Grand Prix/, Piotr Żaczek /I  nagroda/, Olga Ząbroń /II nagroda/, Andrzej Jan Bator  
/III nagroda/, Andrzej Desperak /wyróżnienie/, Jan F. Ferenc /wyróżnienie/, Violetta Kulikowska-
Parkasiewicz /wyróżnienie/, Robert Olszowski /wyróżnienie/, Emilia Pitucha /wyróżnienie/

Anna Bielnik /nominacja/, Ita Haręza /nominacja/, Marcin Piotr Surzycki /nominacja/, Tomasz Tobolewski  
/nominacja/, Jan Trojan /nominacja/, Alicja Bach, Cyprian Biełaniec, Ewa Bińczyk, Weronika Braun, 
Andrzej Brzegowy, Stanisław Cholewa, Monika Cichoń, Jerzy Dmitruk, Małgorzata Drozd-Witek, Anna 
Dybowska, Łukasz Gierlak, Adam Gillert, Marek Głowacki, Jacek Głowacz, Agnieszka Gogola, Sławomir 
Grabowy, Karolina Jabłońska, Anna Juszczak, Janusz Karbowniczek, Paulina Kasiukiewicz, Marta 
Kawiorska, Monika Kilan-Borowska, Izabela Kita, Przemysław Kmieć, Katarzyna Kukuła, Krzysztof Kułacz 
Karpiński, Grzegorz Kumorek, Marek Maciąg, Andrzej Markiewicz, Michał Minor, Adam Molenda, Maciej 
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Osmycki, Ireneusz Parzyszek, Paweł Płóciennik, Arkadiusz Polewka, Marlena Promna, Julia Rejman, 
Anna Sadowska, Dorota Sankowska, Jarosław Sankowski, Jerzy Tomala, Katarzyna Tomaszewska, 
Paulina Traczyńska, Paweł Warchoł, Apoloniusz Węgłowski, Tomasz Wiktor, Zbigniew Jerzy Woźniak, 
Marzena Zacharewicz

JURY KONKURSU
prof. Leszek Mądzik /Lublin/ – przewodniczący, prof. Piotr Kielan /Wrocław/, prof. Antoni Nikiel  
/Rzeszów/, prof. Bogdan Topor /Katowice/, Stanisław P. Makara /Lubaczów/ – kurator konkursu
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