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Krosna otrzymał Marcin Pawiński, na-
grodę przewodniczącego RM Krosna 
Andrzej Świeboda, a nagrodę dyrektora 
Muzeum Rzemiosła Katarzyna Warań-
ska, która otrzymała także nagrodę pub-
liczności. Swoje nagrody ufundowali 
również partnerzy wydarzenia: portal 
internetowy Podkarpacka.pl dla Toma-
sza Okoniewskiego (Fotoklub RCKP) , 

„Uroczysko” dla Damiana Krzanowskie-
go, redakcja Tygodnika Nowe Podkarpa-
cie dla Janusza Kaszy (Fotoklub RCKP).  
Wyróżnienia honorowe otrzymali: To-
masz Okoniewski, Mateusz Nowak, Ka-
tarzyna Warańska, Damian Krzanowski, 
Klaudia Bilik i Andrzej Rułka.

Bożena Paradysz 

KROśNIEńSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Katalog widokówek Krosna 
16 grudnia 2013 r. w Czytelni Głównej 
odbyła się prezentacja I tomu „Katalo-
gu widokówek Krosna z lat 1949-1989” 
opracowanego przez Dariusza Kuliga 
i Zbigniewa Więcka. Autorzy zinwenta-
ryzowali 547 różnych kart widokowych 
dotyczących Krosna, które ukazały się 

w latach 1949-1989. Katalog podzielo-
ny został na dwie części: informacyjną 
i katalogową. 
W części pierwszej wymienieni zosta-
li wydawcy i producenci widokówek, 
przedstawiono zasady katalogowania 
zbiorów, omówiono też proces wydaw-

Mariusz Kasza, wyróżnienie Tygodnika Nowe Podkarpacie fot. W. Turek
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Na zdj. Zbigniew Więcek (z lewej) i Dariusz Kulig fot. W. Turek

niczy widokówek fotograficz-
nych. Osobny rozdział poświę-
cony został historii widokówki 
krośnieńskiej z lat 1949-1989. 
Część informacyjna zawiera 
również biogramy autorów fo-
tografii, w większości zrzeszo-
nych w Związku Polskich Ar-
tystów Fotografików. Autorzy 
zwrócili też uwagę na cieka-
wostki związane z widokówka-
mi Krosna, np. na widokówce 
wyprodukowanej w 1971 roku 
w Niemieckiej Republice De-
mokratycznej „Spółdzielczy 
Dom Towarowy”, nie tylko 
zmieniono nazwę popularnego 
w Krośnie SDH, ale poprzez re-
tuszowanie usunięto ze zdjęcia 
napowietrzną sieć energetyczną 
i teletechniczną.
W części katalogowej przed-
stawione zostały trzy grupy 
zbiorów: widokówki małowymiarowe 
wydane w latach 1949-1963, zdjęcia 
czarno-białe z lat 1958-1979 oraz wido-
kówki wielobarwne, mapy, herb Krosna, 
które ukazały się w latach 1962 -1980.
W ostatnim rozdziale katalogu autorzy 
pokazali widokówki zawierające błędy 
formalne i drukarskie. Na przykład na 
dwóch widokówkach wydawcy zmieni-
li nazwę płynącej przez Krosno rzeki – 
z „Wisłok”, na „Wisłoka”, na innej I. łu-
kasiewicz trzyma lampę naftową 
w lewej ręce, ponieważ przy produkcji 
widokówki odwrócono kliszę fotogra-
ficzną.
Katalog jest opracowaniem specjalistycz-
nym, przydatnym głównie filokartystom, 
ale i mieszkańcy Krosna znajdą w nim 
wiele interesujących tematów (...) - mó-
wił w czasie spotkania Zbigniew Więcek.

Zbigniew Więcek jest regionalistą i ko-
lekcjonerem, autorem książek: „Krosno 
na starych pocztówkach i dokumentach” 
(2005), „Rymanów na starych pocztów-
kach i dokumentach” (2006), „Krosno 
w czasie okupacji hitlerowskiej” (2008), 

„Krośnieńskie kościoły na starych po-
cztówkach i fotografiach” (2010).
Dariusz Kulig z wykształcenia inżynier 
elektryk, od wielu lat zbiera widoków-
ki, kolekcjonuje też karty telefoniczne 
i znaczki pocztowe.
Autorzy przygotowują II tom katalogu 
widokówek Krosna, który dotyczył bę-
dzie lamp naftowych w zbiorach Muze-
um Okręgowego w Krośnie (lata 1968-
1988).
Spotkanie zorganizowało Stowarzysze-
nie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.

Joanna Łach


