Pokazy astronomiczne w Stuposianach
19. czerwca 2014, godz. 21:00 – 23:00, Stuposiany

Serdecznie zapraszamy mieszkańców i gości odwiedzających Bieszczady na otwarte pokazy
astronomiczne do Centrum Informacyjnego Parku Gwiezdnego Nieba „Bieszczady” w Stuposianach
(budynek Schroniska PTSM, adres: Stuposiany 9). Najbliższe pokazy odbędą się 19 czerwca 2014 r. w
godzinach 21:00 – 23:00. Pokazy prowadzone są przez astronoma i z wykorzystaniem profesjonalnego
sprzętu do obserwacji nocnego nieba. Podczas imprezy będą mieli Państwo okazję obserwować
najciekawsze widoczne tego dnia obiekty i zjawiska na niebie. W przypadku braku odpowiednich
warunków atmosferycznych (zachmurzone niebo) organizatorzy przygotowali dla Państwa szereg
prezentacji i pokazów w sali Centrum Informacyjnego Parku Gwiezdnego Nieba „Bieszczady” (budynek
schroniska).
Udział w pokazach jest bezpłatny. Ze względu na wieczorową porę pokazów oraz ich plenerowy
charakter należy pamiętać o zabraniu ciepłej odzieży. Przydatne będą także latarki z czerwonym
światłem.
ZASADY UDZIAŁU: Z powodu ograniczonej liczby osób jakie mogą brać udział w pokazach (max 30
osób) wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w pokazach. Zgłoszeń dokonywać należy
drogą e-mailową na adres: astro@lutowiska.pl, podając w e-mailu datę pokazów oraz imię i nazwisko
uczestnika. Z racji małej ilości dostępnych miejsc oferta przeznaczona jest dla osób indywidualnych, nie
grup zorganizowanych.

Plenerowe Kino Wetlina: „Boy”
19. czerwca 2014, godz. 21:00, Wetlina

Plenerowe Kino Wetlina (tuż obok PTTK w Wetlinie) zaprasza w czwartek 19 czerwca na projekcję
nowozelandzkiego filmu „Boy”. W 2010 roku film zdobył Nagrodę Specjalną na Festiwalu Berlinale oraz
nominowany był do Głównej Nagrody Jury na Festiwalu Sundance.
Jest rok 1984. 11-letni Boy mieszka na wschodnim wybrzeżu Nowej Zelandii i uwielbia Michaela
Jacksona. Uwielbia też swojego ojca, który jest dla chłopaka wspaniałym bohaterem, mimo że nie
widział go całe dzieciństwo. Wraz z jego powrotem Boy musi zmierzyć się z prawdą, pogodzić się z
utratą ideału i znaleźć własną drogę ku dorosłości. Wejdzie w nią w rytm piosenek swojego idola.
"Boy" to pełna ciepła i wyrazistego humoru opowieść o dorastaniu, która pobiła rekordy frekwencji na
krańcu świata, zebrała świetne recenzje oraz otrzymała wiele nagród na prestiżowych festiwalach.
Cena biletu 7 zł, leżaka 5 zł, kocyka 3 zł.

XI Bieg Rzeźnika i III Bieg Rzeźniczka
20-21 czerwca 2014, Komańcza – Cisna – Smerek – Ustrzyki Górne

Bieg Rzeźnika jest towarzyskim rajdem miłośników biegania i Bieszczadów. Blisko 80-kilometrowa trasa
wiedzie bieszczadzkim czerwonym szlakiem z Komańczy przez Cisną, góry Jasło i Fereczata, Smerek
oraz połoniny do Ustrzyków Górnych. Limit czasu wynosi 16 godzin.
W tym roku już po raz jedenasty spotkamy się na starcie w Komańczy! Po raz jedenasty zapraszamy
więc do zmierzenia się z trudną bieszczadzką trasą, innymi oraz – przede wszystkim – ze swoim
partnerem (partnerką) i samym sobą. Mamy nadzieję, że pomimo gwarantowanego bólu udział w Biegu
będzie dla wszystkich przyjemnością.
Start XI Biegu Rzeźnika odbędzie się jak zwykle z Komańczy, jak zwykle w piątek po Bożym Ciele: 20
czerwca 2014 o wschodzie Słońca (godzina 3:30). Meta w Ustrzykach Górnych. Oficjalne zakończenie

Biegu odbędzie się 20 czerwca wieczorem w Cisnej. Przed i po zakończeniu grać będzie jak zwykle
zespół Wiewiórka na Drzewie.
Natomiast 21 czerwca odbędzie się krótszy bieg (26 km) na trasie Balnica, Przełęcz Nad Roztokami,
góra Jasło, Cisna.

Koncert: Paweł Czekalski
20 czerwca 2014, godz. 19:00, Ustrzyki Górne

Zajazd Pod Caryńską w Ustrzykach Górnych zaprasza w piątek, 20 czerwca o godz. 19:00, na koncert
Pawła Czekalskiego. Wstęp wolny.

Bieszczadnica – Spotkania z Poezją, Spotkania z Balladą
21 czerwca 2014, Cisna

21 czerwca wieczorem w Bacówce Pod Honem w Cisnej odbędzie się spotkanie z Adamem
Ziemianinem, Mirosławem Welzem, jak również wspaniałym zespołem „Caryna” oraz przyjaciółmi
zaproszonymi przez Łukasza Nowaka.
Adam Ziemianin, to poeta który w swym dorobku ma współpracę z „Wolną Grupa Bukowiną” czy „Starym
Dobrym Małżeństwem”. Jak mówi sam poeta dużą popularność przyniosły mu wiersze śpiewane przez
Elżbietę Adamiak, Jacka Wójcickiego i zespoły „Wolna Grupa Bukowina i „Stare Dobre Małżeństwo”.
Mirosław Welz, autor 6 tomików poezji. Jego wiersze publikowano w prasie ogólnopolskiej oraz w
lokalnej. Pisze także wiersze teksty piosenek. Ich wykonawcy byli wyróżniani i nagradzani na
ogólnopolskich przeglądach i konkursach nurtu poezji śpiewanej i piosenki turystycznej. Autor 20
publikacji naukowych, popularnonaukowych i tomów poezji. W swoim dorobku ma tomy poezji
„Bieszczadzka Rapsodia”, „Kapliczki i wiersze”, „Żyje się”.
Zespół „Caryna” założony został w sierpniu 2008 roku. Założycielem jest Łukasz „Ziutek” Nowak. Zespół
wystąpił m.in. z formacją „Bez Jacka”, „Słodki Całus od Buby”. Od 2012 roku do zespołu dołączył Darko
Bugaric artysta i gitarzysta serbski, który wniósł do zespołu zamiłowanie do muzyki serbskiej i kulturę
bałkanów. Zespół ma niesamowite teksty pisane głównie przez Łukasza, piękne w swej prostocie. Kto
raz ich spotka nie zapomina, podąża za zespołem,a sami zdobywają serca kolejnych fanów.
Wstęp według zasady: zapłać ile uważasz.

XIII Powojenne Targi Konne
5. lipca 2014, Lutowiska

Impreza nawiązująca do przedwojennej tradycji, organizowania jarmarków w Lutowiskach. Podczas
imprezy można wziąć udział w aukcji koni, podziwiać jazdę w stylu west, skoki jeździeckie. Gwóźdź
programu: ścieżka huculska, dodatkowe atrakcje to: jadło regionalne, targi produktów lokalnych, występy
zespołów.
Miejsce: Kompleks rekreacyjno-sportowy przy Chacie pod Florianem w Lutowiskach.

Koncert zespołu „Akurat”
12. lipca 2014, godz. 19:00, Cisna

AKURAT to niepowtarzalne zjawisko na polskiej scenie. Zespół ceniony za świetny koncertowy show,
ale także za inteligentne, dowcipne oraz zaangażowane teksty. AKURAT ma na koncie utwory zaliczane
do czołówki polskich protest songów np.: „Do prostego człowieka”, czy „Wiej-ska”, oraz z drugiej strony –
lekkie piosenki, „evergreeny” chętnie wykorzystywane przez wszelkie coverbandy grające na imprezach i
weselach jak np.: „Lubię Mówić z Tobą” czy „Hahahaczyk” (Dyskoteka Gra).
Jeżeli chcesz ich poznać zobacz ich w Bieszczadach.
Zagrają już 12 lipca w Bacówce pod Honem. Koncert zacznie się o godzinie 19:00.
Impreza będzie miała charakter koncertu i będzie imprezą plenerową. Wstęp: 35 zł.
Informacje, rezerwacje, bilety pod nr tel. 660 116 025 lub mailowo: bacowka@podhonem.pl

