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Wystawa Fotoklubu Regionalnego Cen-
trum Kultur Pogranicza w Krośnie oraz 
autorska wystawa Wacława Turka „Moja 
pasja, mój świat” od 7 października br. 
prezentowane są w ramach współpracy 
euroregionalnej w Domu Kultury w Uż-
gorodzie na Ukrainie 
Kontakty pomiędzy obydwoma foto-
klubami trwają od pięciu lat. Fotogra-
ficy spotykali się na plenerach po obu 
stronach granicy, wymieniali wystawy 
ukazujące ich dorobek twórczy. W tym 
roku można było obejrzeć w Krośnie in-
teresujące zdjęcia z międzynarodowego 
konkursu organizowanego przez Foto-

Krośnieńskie fotografie na Ukrainie

klub w Użgorodzie, któremu przewod-
niczy Volodimir Norba. Jednym z lau-
reatów tego konkursu jest krośnieński 
fotografik Tomasz Okoniewski. 
Wernisaż obu wystaw zapoczątkował 
trzydniowy międzynarodowy plener fo-
tograficzny zorganizowany przez stronę 
ukraińską. 15- osobowa grupa z Polski, 
Słowacji oraz miejscowych amatorów 
obiektywu miała możliwość zwiedzenia 
i utrwalenia pięknych górskich terenów 
w jesiennym słońcu, odwiedzić ludzi 
w odległych od szosy miejscowościach 
i poznać smak ich życia.

 WaT.

Stowarzyszenie jest organizacją spo-
łeczną, która istnieje i działa od przeszło 
56 lat. We wrześniu br. minęła kolejna 
3-letnia kadencja Zarządu Głównego 
i Głównej Komisji Rewizyjnej wybra-
nych na lata 2011-2014. Warto spojrzeć 

z tej krótkiej perspektywy na działania 
organizacji, ich różnorodność i systema-
tyczność, ofertę programową, która była 
kierowana nie tylko do członków, ale 
również do mieszkańców Krosna i oko-
lic. Ową otwartość umożliwia witryna R
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internetowa (www.smzk.org), prowa-
dzona przez Tadeusza Łopatkiewicza, 
wiceprezesa ZG, na której są wszystkie 
informacje o wykładach, spotkaniach, 
wycieczkach, konferencjach, liczne re-
lacje i artykuły, zaproszenia, bogata 
galeria fotograficzna. Lata 2011-2014 
to okres systematycznej pracy Zarządu 
i różnorodnych wydarzeń. Zrealizowa-
no w tym czasie: kilkanaście wykładów 
i prezentacji książek, wystawę, konfe-
rencję popularnonaukową, wycieczki, 
spotkania, prezentację filmu oraz kier-
masze wydawnictw własnych podczas 
kolejnych edycji Dni Krosna. Wszystkie 
te działania były tematycznie związane 
z historią Krosna i regionu, zasłużony-
mi dla miasta osobami w różnych dzie-
dzinach życia, zabytkami architektury 
i sztuki.
Zarząd Główny był inicjatorem i orga-
nizatorem, wspólnie z władzami Krosna 
i Komitetem Ratowania Starego Cmen-
tarza uroczystości w 150. rocznicę wy-
buchu Powstania Styczniowego, które 
odbyły się 22 stycznia 2013 roku na Sta-
rym Cmentarzu i w Bazylice Mniejszej 

w Krośnie. Z inicjatywy Stowarzysze-
nia w nawie głównej kościoła odsłonięto 
tablicę pamiątkową ku czci mieszkań-
ców Krosna i okolic, uczestników po-
wstania. Rocznicy tej Stowarzyszenie 
poświęciło także wystawę „Powstanie 
Styczniowe w pamięci pokoleń’, prezen-
towaną w Krośnieńskiej Bibliotece Pub-
licznej oraz konferencję „Udział Krosna 
i regionu w Powstaniu Styczniowym” 
z udziałem dr hab. Krzysztofa Ślusarka 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego i kroś-
nieńskich regionalistów.
Ważne miejsce w minionych trzech la-
tach zajmowały sprawy wydawnicze. 
Na przełomie lat 2012/2013 ukazał się 
VI tom serii „Krosno. Studia z dziejów 
miasta i regionu” pod redakcją naukową 
prof. Franciszka Leśniaka. Tom zawiera 
14 artykułów, w tym 9 autorstwa człon-
ków Stowarzyszenia. Jego promocja 
z udziałem ponad 100 osób odbyła się 
w lutym, a liczba sprzedanych egzem-
plarzy potwierdziła, że tom był oczeki-
wany. W 2011 r. Stowarzyszenie wydało 
książkę Tadeusza Łopatkiewicza „Ka-
rykatury z teki Stanisława Kochanka . 
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Podkarpacie 1970-1973”, a podczas jej 
prezentacji byli obecni: Jacek Kochanek, 
syn malarza z żoną oraz byli pracowni-
cy redakcji „Podkarpacia”. Obie książki 
były tematem audycji wyemitowanych 
przez PR Rzeszów. Stowarzyszenie 
organizowało prezentacje książek na-
pisanych przez członków organizacji, 
a opublikowanych przez innych wydaw-
ców, ich autorami byli: Zdzisław Gil, 
Adam Krzanowski, Jan Kanty Lusznia, 
Zdzisław Łopatkiewicz, Zbigniew Wię-
cek wspólnie z Dariuszem Kuligą.
Podtrzymywaniu więzi z oddziałami 
zamiejscowymi w Krakowie, Lublinie, 
Warszawie i Wrocławiu służyły corocz-
ne spotkania „Na rodzinnej ziemi”, które 
odbyły się kolejno w Krośnie, Jaśliskach 
i Trzcinicy.

Życzliwej współpracy i wsparciu Gminy 
Krosno, Starostwa Powiatowego, władz 
samorządowych gmin, jednostek kultury 
w Krośnie (KBP, RCKP), a nade wszystko 
ofiarnej pracy społecznej członków Za-
rządu Głównego i osób spoza tego grona 
zawdzięcza Stowarzyszenie realizację za-
łożonych zadań dla popularyzacji Krosna, 
jego dziedzictwa i satysfakcji osób, które 
z oferty organizacji skorzystały. 
Podczas walnego zebrania w dniu 21 
września br. prezesem Zarządu Głów-
nego wybrano ponownie Wandę Belcik, 
a Prezydium Zarządu ukonstytuowało 
się w następującym składzie: sekretarz – 
Jan Kanty Lusznia, skarbnik – Stanisław 
Lorens, członkowie prezydium: Andrzej 
Prugar i Maciej Zborowski.

Wanda Belcik
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Północna pierzeja Rynku była i jest 
najczęściej fotografowana i malowana, 
głównie ze względu na charakterystycz-

ny obiekt budowlany krośnieńskiej sta-
rówki, jakim jest dzwonnica kościoła 
farnego.
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