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Idea Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „Karpik” zrodziła się w 2003
roku, a jego pierwsza edycja miała zasięg ogólnopolski. Od roku 2004 konkurs ma charakter międzynarodowy i cieszy się wielkim uznaniem wśród rysowników, zarówno polskich,
jak i zagranicznych. „Karpik” jest konkursem rekomendowanym przez Stowarzyszenie
Polskich Artystów Karykatury i światowe portale satyryczne. Zaliczany jest do ścisłej
czołówki wydarzeń satyrycznych organizowanych w Polsce. Jest jedyną tego typu imprezą cykliczną organizowaną na Opolszczyźnie. Konkurs promowany jest na portalach artystycznych i satyrycznych niemal na wszystkich kontynentach. Do chwili obecnej w konkursie udział wzięło ponad 1500 rysowników z 68 krajów świata. Prace konkursowe były
eksponowane w wielu miastach i galeriach.
Organizacja tak wielkiego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa, gdyby nie wspaniała pomoc
naszych przyjaciół i hojność sponsorów, za którą bardzo serdecznie dziękuję.
Katarzyna Paszula
dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie
The idea of the International Cartoon Contest ”Karpik” was born in 2003 and its first
edition confined to Poland. Since 2004 the competition has spread worldwide and is well
acclaimed among drawers, cartoonists both from Poland and from abroad. ”Karpik” is
a competition recommended by the Society of Polish Cartoonists and worldwide satirical websites. It is considered to be one of the most important satirical events organised in
Poland. It is the only annual event of such type organised in the Opole region. The competition is promoted on artistic and satirical websites of almost all the continents. Up to the
present time over 1500 cartoonists from 68 countries have taken part in all the fourteenth
editions of the competition. The works from the competition were displayed in many cities
and galeries.
Organising such a big undertaking wouldn’t be possible, if there were not the great help of
our friends and the generosity of our sponsors. I wish to thank them for that.
Katarzyna Paszula
the director of the Culture Centre in Niemodlin
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Gmina Niemodlin położona jest w centralno-zachodniej części województwa opolskiego. Jej powierzchnia wynosi 18 322 ha, natomiast jej obszar z wyłączeniem miasta Niemodlin wynosi 17 011
ha. W skład gminy wchodzi miasto Niemodlin oraz 27 sołectw tj. Brzęczkowice, Gościejowice, Góra,
Grabin, Gracze, Grodziec, Jaczowice, Jakubowice, Krasna Góra, Lipno, Magnuszowice, Magnuszowiczki, Michałówek, Molestowice, Piotrowa, Radoszowice, Rogi, Roszkowice, Rutki, Rzędziwojowice,
Sady, Sarny Wielkie, Sosnówka, Szydłowiec Śląski, Tarnica, Tłustoręby i Wydrowice. Gmina Niemodlin położona jest na skraju Borów Niemodlińskich stanowiących obszar chronionego krajobrazu, reliktu wczesnośredniowiecznej puszczy. Teren Borów Niemodlińskich przecina rzeka Ścinawa Niemodlińska, która zasila szereg stawów rybnych, stanowiących ostoję kilkudziesięciu rzadkich gatunków
ptaków, w tym orła bielika. Na uwagę zasługuje również najstarszy w Polsce ogród dendrologiczny
w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym w Lipnie, w którym znajduje się kilkadziesiąt gatunków i odmian egzotycznych drzew i krzewów strefy umiarkowanej całego świata.
The Commune of Niemodlin is located within the Central-Eastern part of the Opolskie province. Its
total surface area amounts to 18 322 hectares, whereas its area along with the inclusion of the city
of Niemodlin amounts to 17 011 hectares. The commune consists of the city of Niemodlin along
with 27 other hamlets i.e. Brzęczkowice, Gościejowice, Góra, Grabin, Gracze, Grodziec, Jaczowice,
Jakubowice, Krasna Góra, Lipno, Magnuszowice, Magnuszowiczki, Michałówek, Molestowice, Piotrowa, Radoszowice, Rogi, Roszkowice, Rutki, Rzędziwojowice, Sady, Sarny Wielkie, Sosnówka,
Szydłowiec Śląski, Tarnica, Tłustoręby and Wydrowice. The commune of Niemodlin is located on the
border of Niemodlińskie Forests (Niemodlińskie Bory), which constitute the area of protected landscape, the relict of early medieval forest. The area of Niemodlińskie Forests is cut through by the
river of Ścinawa Niemodlińska, which flows through the series of fish ponds, which constitute the
habitat of several rare species of birds including the white-tailed eagle. What should moreover be
paid attention to is the oldest Polish dendrology garden area located within Natural Environment and
Landscape System in Lipno, which houses several dozens of species and specimen of exotic trees
and bush characteristic for moderate climatic zone areas from all over the world.
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PGL LP Gospodarstwo Rybackie Niemodlin użytkuje kilkadziesiąt stawów o łącznej powierzchni
sięgającej tysiąca hektarów. Większosć z nich, ponad 700 ha, to obiekty w Borach Niemodlińskich na Opolszczyźnie. 250 ha to stawy Rezerwatu Przyrody Łężczok, położonego na terenie
Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Jest to największy i najcenniejszy obszar chroniony w województwie śląskim.
Zgrupowane w siedmiu obiektach stawy to zbiorniki śródleśne, zasilane wodami opadowymi. Podstawą działalności jest chów i hodowla karpia. Prowadzony jest pełny 3-letni cykl hodowlany, od tarła naturalnego, poprzez odchów materiału zarybieniowego, aż do produkcji ryby handlowej przeznaczonej na zaopatrzenie rynku. Celem działalności zakładu jest utrzymanie walorów przyrodniczych
i krajobrazowych jednych z najstarszych obiektów stawowych w Polsce za pieniądze uzyskiwane
ze sprzedaży ryb. Dodatkowo hodowane są takie gatunki ryb jak: amur, tołpyga biała i pstra, sum,
szczupak oraz lin z karasiem, urozmaicające ofertę handlową. Jednostkę Gospodarstwo Rybackie
Niemodlin wyróżnia spośród innych gospodarstw posiadanie największego stawu hodowlanego na
Opolszczyźnie o nazwie Zangów o powierzchni ogroblowanej 156 ha.
Karp Niemodliński został wpisany na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
The State Forests National Forest Holding Fish Farm in Niemodlin makes use of several ponds
with the total area of 1000 hectares. Most of them, more than 700 ha, are situated in the Bory
Niemodlińskie area, in the Opole region. 250 ha are located in Łężczok Nature Reserve in Rudy
Landscape Park (full name „Landscape Park of the Cistercian Landscape Compositions of Rudy
Wielkie”). It is the biggest and most valuable protected area in Silesia.
The mid-forest water areas are grouped in seven objects and they are supplied with rainwater. The
basis for our activity is the carp fish farming. Each breeding cycle takes 3 years to complete, starting
from the natural spawning, breeding of the juvenile, until the production of an adult fish - destined
for trade. The main goal of our company is to preserve the beauty of the natural environment and
the landscape of the oldest lake areas in Poland thanks to the funds received from the fish selling.
We additionally breed such kinds of fish: grass carp, silver carp, big head carp, catfish, pike, tench
and crucian. We also have the biggest fish farming pond in Opole region and it is something that
definitely distinguish our fishing farm from others. The pond is called Zangów and its area is 156 ha.
The Niemodlin Carp was officially listed as one of the traditional products in Poland by the Ministry of Agriculture and Rural Development.
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1 września 2017 r. rozpoczął działalność Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa. Przejął on zadania Agencji Nieruchomości Rolnych oraz część
zadań Agencji Rynku Rolnego. Do kompetencji nowo powstałej instytucji
należy kształtowanie ustroju rolnego, gospodarowanie nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa, nadzór właścicielski nad działalnością spółek
hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej,
nieodpłatne przekazywanie gruntów oraz udzielanie bezzwrotnej pomocy
finansowej. Ponadto do zadań KOWR należy realizowanie programu rozwoju
rynków rolnych, promowanie polskich produktów rolno-spożywczych
w kraju i zagranicą, jak również prowadzenie interwencji rynkowych.
The National Centre of Support for Agriculture (in Polish: Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa KOWR) started its activity on September 1st, 2017
and took over the Agricultural Property Agency with its all responsibilities
as well as the part of the Agricultural Market Agency’s tasks. The newcreated institution is to fulfill the following objectives: formation of the
agricultural system, management of agricultural property belonging to
the State Treasury, ownership supervision of the plant and animal breeding
companies particularly important for the national economy, free-of-charge
transfers of land and granting non-refundable financial aid. Additionally
KOWR implements a programme for the development of agricultural
markets, marketing and promotion of the Polish agricultural and food
products in the country and abroad, as well as market interventions.
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Nasze stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” powstało w 2009 roku.
Zrzeszamy rybaków, gminy, organizacje społeczne oraz osoby fizyczne. Obecnie swoim zasięgiem
obejmujemy 11 gmin z województwa opolskiego: Lewin Brzeski, Pokój, Świerczów, Zębowice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Tułowice i Turawa. Za naszym pośrednictwem można
ubiegać się o środki unijne z programu operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Fundusze przeznaczone są w szczególności na wsparcie sektora rybackiego i ochronę środowiska, ale także rozwój
infrastruktury turystycznej oraz promowanie dziedzictwa kulturowego.
Zajmujemy się także promocją opolskiego rybactwa i lokalnych ryb. Chcemy pokazać, że hodowla
ryb to także walory przyrodnicze oraz miejsce aktywnego spędzania czasu (spacery, jazda na rowerze oraz wędkowanie). Jedną z naszych najważniejszych imprez jest Wojewódzkie Święto Karpia
oPolskiego, które organizujemy od 2011 roku. Od trzech lat zapraszamy miłośników karpia do Niemodlina, na Zamek Książęcy. Podczas imprezy można spróbować ryby w wielu odsłonach, uczestniczyć w różnych konkursach, dowiedzieć się o korzyściach z jedzenia lokalnych ryb, jak też o terenach
i miejscach gdzie są hodowane. Przeprowadzamy warsztaty kulinarne, rozmowy z dietetykiem oraz
animacje dla dzieci. Gospodarstwo Rybackie Lasów Państwowych, jako współorganizator imprezy,
prowadzi w tym czasie sprzedaż ryby w promocyjnej cenie.
W 2017 roku przy promocji karpia połączyliśmy siły z Zamkiem w Niemodlinie, Gminą Niemodlin oraz
Ośrodkiem Kultury w Niemodlinie. Wspólnie zorganizowaliśmy ponad miesięczne obchody Święta
Karpia (od 6 X do 18 XI). W tym okresie, oprócz imprezy na zamku, zapraszaliśmy m.in. do uczestnictwa w konferencji rybackiej, zawodach wędkarskich w Niemodlinie, wycieczkach wokół stawów
w Lipnie (gm. Niemodlin), w marszu nordic-walking w Przygorzelu (Gospodarstwo Rybackie, gm.
Świerczów). Do współorganizacji wydarzeń włączają się różni lokalni partnerzy, co nas bardzo cieszy.
W obchody Święta Karpia włączają się także podmioty z terenu nieobjętego naszą działalnością, jak
Zamek w Mosznej, gdzie można było zobaczyć wystawę rysunków z Międzynarodowego Konkursu
Rysunku Satyrycznego „Karpik” oraz zjeść opolskiego karpia w wyszukanych potrawach. Przez nasze działania zachęcamy do spożywania karpia nie tylko z okazji Świąt Bożego Narodzenia, ale także
znacznie częściej, pod różnymi postaciami. Dlatego wydajemy różne publikacje, prowadzimy szkolenia dla restauratorów, promujemy ciekawe przepisy kulinarne.
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Our Association - Fisheries Local Action Group ”Opolszczyzna” was founded in 2009.
We associate fishermen, municipalities and community organizations occupied with fish
farming, fishing and recreation by inland surface waters. Currently our range covers 11 municipalities from the province of Opole: Lewin Brzeski, Pokój, Świerczów, Zębowice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Tułowice and Turawa.
Thanks to the FLAG ”Opolszczyzna” there is a possibility to apply for the European Union
founds from the operational programme RYBACTWO I MORZE 2014-2020.
The founds are mostly devoted to support the fisheries sector and environmental protection, but also the development of tourist infrastructure and promotion of cultural heritage.
We also promote local fisheries and fish. We want to show that fish breeding is also a natural place for activity (walking, cycling and fishing). One of our most important event is
the Opolski Carp Festival, which we have been organizing since 2011. Since three years
we invite carp funs to Niemodlin Castle which is historically associated with carp farming.
During this event you can try the fish in multiple ways, participate in various competitions,
learn about the benefits of eating local fish, as well as the areas and places where they are
bred. We conduct culinary workshops, dietary talks and animations for children. At the
same time, the local fisheries sells fish at a promotional price.
In 2017 we cooperated more with the Castle in Niemodlin, the Niemodlin Community and
the Culture Center in Niemodlin. Together we organized more than a month Carp celebrations (from 6 X to 18 XI). In this period, besides the event at the Castle, we invited for
participation in fishing conferences, fishing competition in Niemodlin, trips around the
ponds in Lipno, Nordic walking in Przygorzele (fishery farm, near Swierczow). Different local partners are involved in the event. In the Castle in Moszna you could see an exhibition
of drawings from the International Cartoon Drawing ”Karpik” and eat local carp in elaborate dishes. Because of our actions, we want to encourage carp consumption, not only
for Christmas, but also more often in different forms. Therefore, we also publish various
publications, we train restaurateurs, we promote interesting recipes.
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Projekt „Święto Karpia” swoje korzenie ma w organizowanym od 2003 roku
Konkursie Rysunku Satyrycznego „Karpik”.
Idea przedsięwzięcia nawiązuje do licznych stawów hodowlanych, z których od
kilku wieków słynie Niemodlin. W trakcie realizacji kolejnych edycji konkursu rysunkowego zrodził się pomysł poszerzenia go o element kulinarny – organizację
Polsko-Czeskiego Konkursu Kulinarnego na Potrawę z Ryb. Dzięki nowej formie
obchodów tego kulturalnego wydarzenia poszerzono współpracę gminy Niemodlin z partnerskim miastem Stity.
Projekt „Svátek Kapra” má své kořeny v Soutěži Satirických Kreseb „Karpik”,
pořádané od roku 2003.
Myšlenka akce navazuje na řadu chovných rybníků typických pro Niemodlin již po
několik století. S postupem doby vznikl nápad rozšířit kreslířskou soutěž o gastronomický prvek uspořádáním Polsko-České Gastronomické Soutěže Zaměřené na
Rybí Speciality. Nová podoba této kulturní akce rozšiřuje také spolupráci obce Niemodlin s partnerským městem Štíty.
The project of ”Carp Festival” has its roots in the Cartoon Contest ”Karpik” organized since the year 2003.
The idea of the project refers to numerous fish-breeding ponds which have made
Niemodlin famous for several centuries. Throughout the consecutive editions of
the Cartoon Contest the idea started to develop the event with a culinary element
– we suggested to organize a Polish-Czech Fish–Dish Culinary Contest. The cooperation between the Niemodlin Commune and the town of Stita will surely be
broadened thanks to the new formula of the culinary event.
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Karp bożonarodzeniowy

Składniki:	Karp podzielony na porcje, sól, olej, masło, sok z cytryny, kminek, przyprawa do ryb, czerwona słodka papryka mielona, czosnek, przyprawa grillowa, pieprz mielony, piwo.

Sposób przygotowania:	Posolone i pokropione sokiem z cytryny porcje pozostawiamy na co najmniej godzinę
w lodówce. Potem układamy je w nasmarowanej masłem brytfannie i posypujemy mieloną, czerwoną papryką, dodajemy czosnek, przyprawę do ryb, kminek, przyprawę grillową
i odrobinę mielonego pieprzu. Dodajemy masło, olej i pieczemy pod przykryciem około 45
minut. Następnie dodajemy 200 ml piwa i jeszcze przez 15 minut pieczemy bez przykrycia.

Karp w grzybach
Składniki:

Karp, świeże borowiki, cebula, śmietana 18%, olej, sól, pieprz, przyprawa do ryb.

Sposób przygotowania:	Karpia podzielić na części, zamarynować w przyprawie do ryb, pieprzu i soli. Cebulę pokroić
w piórka, zeszklić. Pokroić borowiki, dodać do cebuli, podsmażyć. Zalać wszystko śmietaną
i dusić 5-7 minut, tak aby wszystkie składniki dobrze się połączyły. Do tak przygotowanego
sosu włożyć dzwonka karpia i dusić jeszcze przez 40 minut.

Karp po niemodlińsku

Składniki:	4 marchewki, 2 cebule, 1 seler, 2 pory (z białymi końcami), wegeta, oliwa, liść laurowy, ziele
angielskie, karp – ok. 1,5 kg, mąka, sól, pieprz, cytryna, olej.

Sposób przygotowania:	Karpia pokroić w dzwonki. Otoczyć w mące i obsmażyć na patelni. Jarzyny pokroić w talarki, por pod skosem w krążki, wymieszać z wegetą i oliwą, zielem angielskim i liściem
laurowym. Gdy jarzynki zmiękną, przełożyć do naczynia żaroodpornego na spód. Następnie układamy karpia smażonego, przykrywamy warzywami i pakujemy w folię aluminiową.
Wkładamy do piekarnika na 180-200°C na około 40-60 minut.

9

Vánoćní kapr

Suroviny:	Rozporcovaný kapr, sůl, olej, máslo, citrónová št’áva, kmín, rybí koření, mletá červená paprika sladká, česnek, grilovací koření, pepř mletý, pivo.
Postup přípravy:	Osolené porce pokapané citrónovou šťávou necháme alespoň 1 hodinu v chladničce
odležet. Potom je rozložíme do máslem vytřeného pekáče a přidáme mletou červenou papriku, česnek, rybí koření, kmín, grilovací koření a trochu mletého pepře. Přidáme máslo, olej a pečeme zakryté asi 45 minut. Potom přidáme 2 dcl piva a odkryté
pečeme ještě 15 minut.

Kapr na houbách
Suroviny:

Kapr, čerstvé houby, cibule, smetana 18%, olej, sůl, pepř, koření na ryby.

Postup přípravy:	Kapra naporcujeme, posolíme, přidáme pepř a dochutíme kořením na ryby. Cibulku lehce orestujeme na pánvi. Houby nakrájíme na menší kousky, přidáme k cibuli
a orestujeme. Vše zalijeme smetanou a dusíme 5-7 min, dokud se všechny suroviny
úplně nespojí. Do takto připravené omáčky vložíme kapra a dusíme ještě alespoň 40
minut.

Kapr po nemodlinsku

Suroviny:	4 mrkve, 2 cibule, 1 celer, 2 pórky (s bílými konci), vegeta, olivový olej, bobkový list,
nové koření, kapr – cca 1,5 kg, mouka, sůl, pepř, citrón, olej.

Postup přípravy:	Kapra pokrájíme na filety. Obalíme v mouce, osmažíme na pánvi. Zeleninu pokrájíme
na kolečka, pórek zešikma, promícháme s vegetou a olivovým olejem, novým kořením a bobkovým listem. Když zelenina změkne, přendáme na dno žáruvzdorné mísy.
Na směs položíme smaženého kapra, přikryjeme zeleninou a alobalem. Vložíme do
trouby na 180-200°C a pečeme cca 40-60 min.
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Christmas carp

Ingredients:	Carp divided into portions, salt, oil, butter, lemon juice, caraway, fish seasoning, red
sweet ground paprika, garlic, barbecue seasoning, pepper, beer.
How to prepare:	Leave salted, sprinkled with lemon juice portions of carp for at least 1 hour in a fridge.
Then place them in a greased tin and sprinkle with pepper, add some garlic, fish seasoning, caraway, barbecue seasoning and a little pepper. Add butter, oil, and fry under
the cover for about 45 minutes. Next add 200 ml beer and fry without a cover.

Carp in mushrooms
Ingredients:

Carp, fresh boletus, onion, sour cream 18%, oil, salt, pepper, fish spice.

How to prepare:	Cut carp into sections and marinate in salt, pepper and fish spice. Heat the oil in the
frying pan and add chopped onions. Fry onion until it will be softened. Slice mushroom, add to onion and fry a little more. After softening the mushrooms and onions,
add cream and simmer 5-7 minutes, until all ingredients are incorporated. Next, add
marinated carp to prepared sauce and simmer another 40 min.

Niemodlin style carp

Ingredients:	4 carrots, 2 onions, 1 celeriac, 2 leeches (with white ends), seasoning, olive oil, a bay
leaf, pimento, a carp of 1,5 kg, flour, pepper, lemon, oil.
How to prepare:	Cut the carp into thick slices. Coat them in flour and fry gently on the frying pan. Cut
the vegetables into round slices, cut the leech on a slant, mix with seasoning , olive
oil, pimento and a bay leaf. When the vegetables are soft put them on the bottom of
a casserole. Then put the fried carp, cover with the vegetables and pack in aluminum
foil. Put into the oven at 180-200 degrees for about 40-60 minutes.
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Lista uczestników/The list of participants
ANGLIA/ENGLAND w Agnieszka Prygiel | Mark Winter | ARABIA SAUDYJSKA/SAUDI ARABIA w
Ameen Alhabarah | BELGIA/BELGIUM w Philippe Bossens | Stefaan Provijn | Leon De Borger | Dierick Hans | BANGLADESZ/BANGLADESZ w Anika Nawar Eeha | BRAZYLIA/BRAZIL w Ronaldo
Cuha Dias | Alosio Andrade | Jose Ryymundo Costa Donascimento | Ray Costa Do Nascimento |
Cival Einstein | BOŚNIA I HERCEGOWINA/BOSNIA AND HERZEGOVINA w Resad Sultanovic |
BUŁGARIA/BULGARIA w Tsocho Peev | CHINY/CHINA w Qin Guoqiang | Wei Li | Liu Qiang | JingYang QI | Jiaruijun | Weichi Liang | CHORWACJA/CROATIA w Slobodan Butir | Borislav Hegedusic |
CZECHY/CZECH REPUBLIC w Ryszard Walica | Roman Kubec | David Evzen | Pavel Rychtarik | CHILE w Ramon Carrillo Gomez | FILIPINY/PHILIPPINES w Omar Ramon Nonnato Arellano | FINLANDIA/FINLAND w Heino Partanen | FRANCJA/FRANCE w Gerald Peigneux | GRECJA/GREECE w
erafim Bakoulis | HISZPANIA/SPAIN w Manuel Sainz Serrano | INDIE/INDIA w Karunakar Perambra | Venugopal Galisetty | Jakkula Venkatesh | Guttula Srinivasa Rao | INDONEZJA/INDONESIA w
Aquseko Santoso | Kuncoro Tri Waskito | Danny Yustiniadi | Fritz Pelenkhau | IRAK/IRAQ w Quasim
Ahmed Qapapan | JAPONIA/JAPAN w Shimaru Hide | KOREA POŁUDNIOWA/SOUTH KOREA w
Pyonghyun Kim | LUKSEMBURG/LUXEMBOURG w Catherine Barthel | MACEDONIA/MACEDONIA w Zlatko Krstevski | MACEDONIA PÓŁNOCNA/NORTH MACEDONIA | Keti Radeuska | NIEMCY/GERMANY w Steffen Jahsnowski-Herschel | Sergiu Nicola | POLSKA/POLAND w Joanna Józefowicz | Zuzanna Buller | Emilia Buller | Paweł Stańczyk | Dorota Jaszczyńska | Katia Meller | Halyna
Kuntsiv | Paweł Stańczyk | Henryk Cebula | Martyna Gibek | Anna Damicz–Wejs | Agnieszka Gola |
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Lista uczestników/The list of participants
Czesław Przęzak | Kamila Stańczyk | Maria Kliś | Paulina Kopestyńska | Dariusz Dąbrowski | Leszek
Argasiński | Maciej Mackiewicz | Ilona Karp | Monika Isabella Rożek | Wiesław Wojciechowski | Krzysztof Suski | Lech Kotwicz | Ida Mickiewicz-Florczak | Katarzyna Roszak | Aleksandra Gruszczyńska
| Artur Ligenza | Magdalena Zwierzchowska | Emil Idzikowski | Sławomir Makal | Paulina Urbaniak
–Wrzosek | Jerzy Głuszek | Anna Marciniak | Justyna Markiewicz | Alicja Dąbrowska | Natalia Krysiak
| Dominika Pauter | Dariusz Dakomis | Weronika Dobrycha | Marek Gliwa | Jarosław Kozłowski | Ryszard Baka | Patrycja Kostyra | Grzegorz Wach | Dorota Wach | Zbigniew Piszczako | Nika Jaworowska | Maria Prochorec | Anna Jura Gwóźdź | Piotr Opałka | Wiktoria Rółkowksa | Czesław Gańko | Daria Maciąg | Przemysław Noga | Rafał Bułka | Paulina Zięba | Natalia Drzewiecka | Natalia Michniewicz
| Magdalena Wosik | Anna Skupińska | Mirela Bukała | Janek Janowski | Joanna Cypriak | Stanisław
Barbacki | Magdalena Łapczyńska | Bartomiej Belniak | PERU/PERU w Julio Angel Carrion Cueva |
ROSJA/RUSSIA w Konstantin Chakhirov | Jurij Kosarew | RUMUNIA/ROMANIA w Chiorean Cornel-Marin | Mihai-Gabriel Boboc | Gabriel Rusu | Mirea Eugen | SERBIA/SERBIA w Mileta Miloradovic
| Marco Somborac | Goran Celicanin | Vasco Krcmar | Vladimir Stevanovic Beluga | Sava BabicMilan | Bukovac Serbia | SŁOWACJA/SLOVAKIA w Vladimir Pavlik | SYRIA/SYRIA w Yassin Al-Khalil
| TAJLANDIA/TAILAND w Sittipunt Tumying | TURCJA/TURKEY w Duru Ciftci | Musa Gumus |
Cemil Safiturk | Erdogan Basol | Mehmet Atamer | Mustafa Jildiz | Dinildomar Chagas De Moura |
UKRAINA/UKRAINE w Oleksiy Kustovsky | Oleg Gutsol | Leonid Storozhuk | Sergei Semendyaev |
Gennady Nazarov | Oleg Gutsol | Konstantin Kazanchev | Dimitr Kuznecov

13

XVIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS
RYSUNKU SATYRYCZNEGO „KARPIK” 2020

Jury podczas obrad w dniu 2 października 2020 r., w składzie:
Maciej Trzepałka - przewodniczący, Michał Graczyk, Jarosław Stojko, Katarzyna
Paszula, Małgorzata Biedroń, ustaliło, co następuje:

GRAND PRIX
Jerzy Głuszek (Polska/Poland)

Nagrody główne
Marek Gliwa (Polska/Poland), Czesław Przęzak (Polska/Poland),
Henryk Cebula (Polska/Poland)
Nagroda Specjalna Dyrektora Muzeum Karykatury
im. E. Lipińskiego w Warszawie
Piotr Opałka (Polska/Poland)
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Nagrody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu
I nagroda
Grzegorz Wach (Polska/Poland)
II nagroda
Dariusz Dąbrowski (Polska/Poland)
III nagroda
Wiesław Wojciechowski (Polska/Poland)
Nagroda Zamku w Mosznej
Nika Jaworowska (Polska/Poland)

Wyróżnienia honorowe (dyplomy)
Łucjan Madziar (Polska/Poland),
Musa Gumus (Turcja/Turkey),
Goran Celicanin (Serbia/Serbia),
Konstantin Kazanchev (Ukraina/Ukraine),
Sławomir Makal (Polska/Poland)
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GRAND PRIX • Jerzy Głuszek • (Polska/Poland)
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Nagroda główna • Marek Gliwa • (Polska/Poland)

17

Nagroda główna • Czesław Przęzak • (Polska/Poland)

18

Nagroda główna • Henryk Cebula • (Polska/Poland)

19

Nagroda Specjalna Dyrektora Muzeum Karykatury
im. E. Lipińskiego w Warszawie
Piotr Opałka • (Polska/Poland)

20

I Nagroda Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu
Grzegorz Wach • (Polska/Poland)

21

II Nagroda Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu
Dariusz Dąbrowski • (Polska/Poland)

22

III Nagroda Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu
Wiesław Wojciechowski • (Polska/Poland)

23

Nagroda Zamku w Mosznej • Nika Jaworowska • (Polska/Poland)

24

Wyróżnienie honorowe • Łucjan Madziar • (Polska/Poland)

25

Wyróżnienie honorowe • Musa Gumus • (Turcja/Turkey)

26

Wyróżnienie honorowe • Goran Celicanin • (Serbia/Serbia)

27

Wyróżnienie honorowe • Konstantin Kazanchev • (Ukraina/Ukraine)

28

Wyróżnienie honorowe • Sławomir Makal • (Polska/Poland)

29

Aleksandra Gruszczyńska
(Polska/Poland)

Anika Nawar Eeha
(Bangladesz/Bangladesh)

30

Artur Ligenza
(Polska/Poland)

Erdogan Basol
(Turcja/Turkey)

Gabriel Rusu
(Rumunia/Romania)

31

Jose Ryymundo Costa
Donascimento (Brazylia/Brazil)

Monika Isabella Rożek
(Polska/Poland)

Patrycja Kostyra
(Polska/Poland)

32

Pavel Rychtarik
(Czechy/Czech Republic)

Pyonghyun Kim
(Korea Południowa/South Korea)

Ramon Carrillo Gomez
(Chile/Chile)

33

Resad Sultanović
(Bośnia i Hercegowina/
Bosnia and Herzegovina)

Sittipunt Tumying
(Tajlandia/Thailand)

Slobodan Butir
(Chorwacja/Croatia)

34

Stanisław Barbacki
(Polska/Poland)

Tsocho Peev
(Bułgaria/Bulgaria)

Vladimir Stevanovic
(Serbia/Serbia)

35

Zbigniew Piszczako
(Polska/Poland)

36

Bartłomiej Belniak (Polska/Poland)

Babić Sava (Serbia/Serbia)

37

Cornel-Marin Chiorean (Rumunia/Romania)

Bossens Philippe (Belgia/Belgium)

38

Giennady Nazarov (Ukraina/Ukraine)

David Evžen (Czechy/Czech Republic)

39

Joanna Cypriak (Polska/Poland)

Janek Janowski (Polska/Poland)

40

Krzysztof Suski (Polska/Poland)

Julio Angel Carrion Cueva (Peru/Peru)

41

Magdalena Wosik (Polska/Poland)

Lech Kotwicz (Polska/Poland)

42

Mehmet Atamer (Turcja/Turkey)

Marko Somborac (Serbia/Serbia)

43

Mustafa Jildiz (Turcja/Turkey)

Milan Bukovac (Serbia/Serbia)

44

Oleksiy Kustovsky (Ukraina/Ukraine)

Oleg Gutsol (Ukraina/Ukraine)

45

Ram Costa da Nascimento (Brazylia/Brazil)

Paweł Stańczyk (Polska/Poland)

46

Sergei Semendyaev (Ukraina/Ukraine)

Ronaldo Cuha Dias (Brazylia/Brazil)

47

Steffen Jahsnowski-Herschel (Niemcy/Germany)

Shimaru Hide (Japonia/Japan)

48

Vladimir Pavlik (Słowacja/Slovakia)

Vaso Krcmar (Serbia/Serbia)

49

Weichi Liang (Chiny/China)

Wei Li (Chiny/China)

GRAND PRIX MAŁY KARPIK 2020
Patrycja Śliwka • (SP nr 1 w Niemodlinie)
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Organizator

Patronat honorowy

Marszałek
Województwa
Opolskiego

Ośrodek Kultury
w Niemodlinie
im. Agnieszki Osieckiej

Partnerzy

Patronat medialny
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Burmistrz
Niemodlina

Do zobaczenia za rok!
See you next year!

