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Firma Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.
Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy
oraz
Bieszczadzka Grupa GOPR
zapraszają
22 kwietnia 2006 roku (sobota) do Galerii Jabkowskich
(Chmielna 21, w podwórzu) na wernisaż wystawy fotografii GOPR

„Wołanie z połonin”
Program:
16:00 - Otwarcie wystawy. Gości przywitają: gospodarze Galerii,
Naczelnik Grupy Bieszczadzkiej Grzegorz Chudzik, autorzy zdjęć.
16:30 - Promocja Książki "Wołanie z połonin" z niespodzianką przygotowaną
przez ratowników. Do lektury będą zachęcać: Michał Jagiełło, ratownik, pisarz,
autor książek m.in o górach oraz Edward Marszałek, współautor i redaktor książki.
17:00 - Występ zespołu "Siwy Jan" z Polańczyka oraz projekcja filmu o Grupie
Bieszczadzkiej GOPR. Możliwość zakupu książki z autografem/dedykacją!

www.braciajablkowscy.pl

Galeria Jabłkowskich

Wołanie z połonin

Warszawa, ul. Chmielna 21

OPOWIEŚCI BIESZCZADZKICH GOPROWCÓW
Wydawnictwo Ruthenus, Krosno 2006

Wydarzenia kulturalne i rozrywkowe stale towarzyszyły działalności Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy,
który do roku 1950 mieścił się w budynku przy ulicy
Brackiej 25. W jego podziemiach organizowano wystawy folkloru, sztuki ludowej, obrazów, grafiki i fotografii,
w kawiarni występowali popularni artyści estradowi a na
najwyższym piętrze odbywały się przedstawienia kukiełkowego teatrzyku dziecięcego.
Nawiązując do przedwojennej tradycji w podwórzu
Kamienicy Jabłkowskich przy ulicy Chmielnej 21 od grudnia 2004 roku działa Galeria Jabłkowskich.
Galeria jest przedsięwzięciem non-profit. Prezentowane w niej są zróżnicowane tematycznie wystawy fotografii i plakatu, organizowane sa warsztaty fograficzne.

Wystawa „Wolanie z połonin”
22 kwietnia – 1 czerwca 2006

„Wołanie z Połonin jest zapisem wielu sytuacji, nie
wszystkie są tragiczne, niektóre śmieszne, wszystkie jednak łączy pasja, z jaką ludzie spod znaku błękitnego krzyża wypełniają swą misję już od 45 lat. Bezinteresowni,
zdani wzajemnie na siebie tworzą elitarną organizację
w najlepszym tego słowa znaczeniu. To nie jest elita władzy ani pieniądza, wykształcenia lub pochodzenia – to jest
elita ducha (…) Wszystkim miłośnikom Bieszczadów gorąco polecam lekturę opowieści bieszczadzkich goprowców. Zapoznając się z nimi, pamiętajcie, drodzy Czytelnicy, że przywołane historie zdarzyły się tu w Bieszczadach
naprawdę. Niech ta książka będzie także dla Was przypomnieniem, że urzekające piękno gór kryje w sobie liczne
niebezpieczeństwa, których lekceważyć nie wolno.
fot. Mariusz Wideryński

W tym roku mija 45 lat, od kiedy w dzikich wtedy i pustych
Bieszczadach powstało Górskie Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe. Z okazji tego jubileuszu Galeria Jabłkowskich
we współpracy z Bieszczadzką Grupą GOPR organizują wystawę współczesnych i archiwalnych fotografii przedstawiających ratowników w akcji. Wernisażowi wystawy towarzyszyć będą regionalne atrakcje, m. in. występ folklorystycznej kapeli „Siwy Jan” z Polańczyka. Podczas wernisażu
odbędzie się także promocja książki „Wołanie z połonin”.
Zaangażowanie Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy
w organizację jubileuszu GOPR jest kontynuacją przedwojennych tradycji Firmy, która wspierała inicjatywy
związane z kulturą gór fundując m. in. Puchar Braci Jabłkowskich w kombinacji norweskiej (bieg 18 km + skoki),
którego trzykrotnym zdobywcą był znany polski skoczek
– Stanisław Marusarz.

Fragmenty wstępu do książki „Wołanie z połonin”
Grzegorz Chudzik - Naczelnik Grupy Bieszczadzkiej GOPR

fot. Leszek Mnich

