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Jedenastego maja br. w Gminnym Oœrodku 

Kultury w Jedliczu Tadeusz £opatkiewicz 

prezentowa³ swoj¹ ksi¹¿kê: Karykatury 

z teki Stanis³awa Kochanka „Podkarpacie 

1970 – 1973”. Podczas tej szczególnej 

promocji ksi¹¿ki, gdy¿ zarówno bohater, 

któremu poœwiêcone jest wydawnictwo 

jak i jego autor pochodz¹ z Jedlicza, 

zgromadzili siê przyjaciele, rodzina 

Kochanka, przedstawiciele lokalnej 

w³adzy oraz goœcie. Zgromadzonych 

powita³a Pani El¿bieta Kochañska - 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 

im. Kaspra Wojnara w Jedliczu, która po 

krótkim wprowadzeniu zaprosi³a do 

wys³uchania koncertu klarnetowego  

zespo³u „SMS” ze Szko³y Muzycznej 

w Kroœnie. Wystêp m³odych muzyków 

zakoñczy³ siê gromkimi brawami 

publicznoœci. Równie ¿yczliwie przyjêty 

zosta³ Tadeusz £opatkiewicz, który 

Jedliczanin o Jedliczaninie w Jedliczu 

Polscy pisarze dzieciom

uraczy³ publicznoœæ wieloma nieznanymi 

dot¹d faktami z ¿ycia Stanis³aw Kochanka, 

rodzimego artysty o którym warto mówiæ 

i przypominaæ jego niezwyk³¹ postaæ, tak 

silnie zwi¹zan¹ z Jedliczem. Dla przypo-

mnienia tylko wspomnê o polichromii 

autorstwa Stanis³awa Kochanka, któr¹ 

podziwiaæ mo¿emy w zabytkowej Kaplicy 

Cmentarnej pw. Jezusa Ukrzy¿owanego 

znajduj¹cej siê na cmentarzu komunal-

nym w Jedliczu. Tadeusz £opatkiewiecz 

przybli¿y³ publicznoœci nie³atwy proces 

powstawania ksi¹¿ki, problemy edytorskie 

z którymi musia³ siê zmierzyæ, a tak¿e 

drogê gromadzenia zebranych w ksi¹¿ce 

prac. Podczas prezentacji ksi¹¿ki mo¿na 

by³o poznaæ liczne w¹tki z ¿ycia 

jedlickiego artysty, o których opowiada³ 

Tadeusz £opatkiewiecz, wzbogacone 

ciekaw¹ multimedialn¹ prezentacj¹, 

karykaturami, które powiêkszone 

widnia³y na sztalugach, tak by ka¿dy móg³ 

z bliska zapoznaæ siê z artystycznym 

dorobkiem Kochanka. Kilka s³ów 

powiedzia³ tak¿e syn artysty, który nie kry³ 

swojego zadowolenia oraz wdziêcznoœci 

wobec Tadeusza £opatkiewicza, który 

przez to „edytorskie cacko”, przypomnia³ 

o wielkim artyœcie, który wywodzi³ siê 

z Jedlicza, i który na jedlickim zak¹tku 

pozostawi³ po sobie wiele wspania³ych 

prac. 
W imieniu w³adz gratulacje i podziêko-

wania na rêce pana £opatkiewicza z³o¿y³ 

Burmistrz Gminy Jedlicze Zbigniew 

Sanocki.
O tym, jak bardzo spodoba³o siê spotkanie 

z autorem ksi¹¿ki oraz karykaturami 

Stanis³awa Kochanka œwiadczyæ mo¿e 

liczna grupa osób, która po zakoñczonej 

prezentacji zakupi³a ksi¹¿kê.

Tadeusz £opatkiewicz z wykszta³cenia 

etnograf z zami³owania regionalista. Od 

lat zajmuje siê badaniami przesz³oœci 

po³udniowo-wschodniej Polski szcze-

gólnie £emkowszczyzny i Pogórza. 

Interesuje siê histori¹ sztuki, konserwacj¹ 

zabytków na obszarze Karpat Wschod-

nich. Jego zaanga¿owanie w sprawy 

Krosna i regionu wyra¿a siê licznymi 

publikacjami dokumentuj¹cymi kulturê 

regionu. Nagrodzony nagrod¹ I stopnia 

im.  Franciszka Kotul i ,  Medalem 

Franciszka Kotuli oraz I Nagrod¹ Miasta 

Jas³a za osi¹gniêcia w dziedzinie kultury. 

Wspólnie z bratem Piotrem otrzyma³ 

równie¿ Nagrodê Prezydenta Krosna. 

Pracuje w spó³ce Raf-Bit w Jedliczu, gdzie 

kieruje dzia³em Systemów Sieciowych. 

W toku tej pracy nagrodzony przez 

Korporacjê Microsoft presti¿owym 

tytu³em Most Valuable Professional, który 

otrzyma³ jako dziewi¹ty informatyk 

w Polsce.

Tadeusz £opatkiewicz

Promocja ksi¹¿ki Tadeusza £opatkiewicza „Karykatury z teki Stanis³awa 
Kochanka” .

Kolejna edycja konkursu recytatorskiego 

„Polscy pisarze dzieciom” odby³a siê 

8 maja 2012 roku. Przedszkolaki  ze swad¹ 

prezentowa³y jury konkursu, rodzicom, 

dziadkom i babciom swoje umiejêtnoœci 

aktorskie. Na scenie królowa³y oczywiœcie 

niezapomniane wiersze Jana Brzechwy 

i Juliana Tuwima, które wprowadzi³y  

wszystkich w dobry humor i zapewni³y 

œwietn¹ zabawê. £za szczêœcia czêsto 

krêci³a siê w oku publicznoœci, wzruszonej 

interpretacj¹ przez „pociechy”. W nagrodê 

na koniec wszyscy otrzymali s³odkoœci 

i piêkne bajki. Dodatkow¹ nagrod¹ by³y 

gromkie brawa zadowolonej publicznoœci. 
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