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Także Międzynarodowy Plener Fo-
tograficzny zorganizowało Centrum 
Kultury w Koszycach. Tym razem fo-
tografowano winobranie w tokajskim 
regionie winiarskim obejmującym połu-
dniowo-wschodni rejon Słowacji, zwie-
dzono również słynne piwnice z winem. 
Należy przypomnieć, że tokajski region 
winiarski ustanowiony został w 1737 r. 
Historia uprawy winorośli w tokajskim 
regionie winiarskim liczy sobie około 
tysiąc lat. O wspaniałym smaku tutej-

W Międzynarodowym Plenerze Foto-
graficznym na Zakarpaciu na Ukrainie 
wzięli udział trzej członkowie Fotoklu-
bu RCKP w Krośnie - Stanisław Ma-
terniak, Paweł Matelowski i Wacław 
Turek. Dotarli do pasma górskiego 
Gorgany, które jest najwyższą i najdzik-
szą częścią Beskidów Lesistych, wiele 
wierzchołków przekracza 1500 m n.p.m. 
Osobliwością Gorganów są pokrywające 
ich grzbiety i szczyty rumowiska skalne, 

od których lokalnej nazwy „gorgan” po-
chodzi ich nazwa. Innym miejscem do 
którego dotarli uczestnicy pleneru był 
skansen w Kołoczawie, w którym obej-
rzeć można było stare samochody m.in. 
Wołgę przerobioną na wersję kolejową 
poruszająca się po torach, dawny skład 
kolejowy, zabytkowe zabudowania. Fo-
toklub w Użgorodzie liczy prawie 20 fo-
tografów mieszkających nawet 120 km 
od siebie.

szych win decydują łagodny i ciepły kli-
mat, urodzajne wulkaniczne gleby oraz 
unikalny skład pleśni w piwnicach win-
nych. Ze względu na walory przyrodni-
cze, architektoniczne i kulturalne oraz 
miejscowe tradycje winiarskie w 2002 r. 
UNESCO umieściło ten region na liście 
dziedzictwa światowego. W plenerze 
wzięli udział fotograficy z Ukrainy, Sło-
wacji oraz Łukasz Kozłowski i Wacław 
Turek z Fotoklubu RCKP z Krosna.
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25 września 2011 r. w Urzędzie Miasta 
Krosna odbyło się Walne Zebranie Spra-
wozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Za-
mknęło ono XIV kadencję działalności, 
podsumowało ostatnie trzy lata pracy or-
ganizacji, wybrało nowe władze i przy-

PODSUMOWANIE KADENCJI 
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KROŚNIEŃSKIEJ 

jęło uchwałę, która wytyczyła kierunki 
działań na najbliższy okres.
Otworzył je prezes Marian Terlecki, 
który podkreślił, że korporacja kończy 
kolejną kadencję dobrymi wynikami. 
Były one możliwe dzięki ofiarnej pracy 
działaczy i owocnej współpracy z wła-

Młodzież Studia Piosenki „Swing” 
RCKP na zaproszenie Centrum Kultu-
ralnego w Koszycach uczestniczyła w 4. 
Międzynarodowym Festivalu „Grand 
Prix Páprikaš” ŠTÓS 2011. Festiwal od-
bywał się w miejscowości Kúpele Štós 
w dniach 24 -25 września br. W pro-

gramie koncertu znalazły się światowe 
i polskie przeboje oraz piosenki autor-
skie. Koncert przypadł do gustu licznie 
zgromadzonej publiczności, która na-
grodziła młodzież niezwykłą sympatią 
i gromkimi brawami. 

opr. Anna Bryła
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dzami lokalnymi. Powitał także gości 
z Urzędu i Rady Miasta Krosna oraz 
delegacje Oddziałów zamiejscowych. 
Kraków reprezentowała kilkuosobowa 
grupa członków na czele z prezesem ZO 
Stanisławem Szafranem, wiceprezesem 
Czesławem Rybickim i sekretarzem Al-
binem Wojnarem, Lublin - prezes Leon 
Ginalski z członkami ZO Marianem 
Gniadym i Marianem Kliszczewskim, 
Warszawę - wiceprezes ZO Czesław 
Urbanik, a Wrocław - Krzysztof Tenero-
wicz, członek ZO.
Uczestnicy Walnego Zebrania chwilą 
ciszy uczcili pamięć śp. Zmarłych człon-
ków organizacji. W okresie mijającej 
kadencji odeszli na zawsze: Kazimierz 
Krzanowski (Oddział w Krakowie); 
Zdzisław Gonet, Mieczysław Wielicz-
ko, Wanda Wojda (Oddział w Lublinie); 
Bogumiła Szczudlik, Helena Zając (Od-
dział w Warszawie); Andrzej Gruszka 
(Oddział we Wrocławiu), Adam Barzyk, 
Czesław Berenda, Ryszard Budzyński, 
Maria Bury, Jan Stefan Czajkowski, 
Irena Farska, Maria Gancarz, Stanisław 
Inglot, Marek Kubit, Irena Okólska, Le-
onard Olbrycht, Wacław Paczosa, Wie-
sław Syrek, Władysław Warecki (Od-
dział w Krośnie). W przeddzień zebrania 
delegacja ZG Stowarzyszenia zapaliła 
znicze na kilkunastu grobach zmarłych 
prezesów i działaczy korporacji, którzy 
spoczywają na cmentarzach w Krośnie 
i w Jedliczu.
Po przypomnieniu porządku i regulami-
nu obrad, wybrano przewodniczącego 
i sekretarza, Komisję Wyborczą, Komi-
sję Uchwał i Wniosków oraz przyjęto 
protokół z poprzedniego Walnego Ze-
brania (28 IX 2008).
W kolejnym punkcie - na wniosek ZG 
uzgodniony z Zarządami Oddziałów 

- jednomyślnie przyjęto uchwałę o na-
daniu tytułu „Honorowy Członek Sto-
warzyszenia Miłośników Ziemi Kroś-
nieńskiej”. Tytuł ten otrzymali: Andrzej 
Gonet, Eugenia Lęcznar, Zofia Taborska, 
Krystyna Wojtyczek (Oddział w Krako-
wie); Leon Ginalski, Marian Gniady, 
Stanisław Leszczyński, Tadeusz Urban 
(Oddział w Lublinie); Stefania Czyży-
cka, Wacław Czyżycki (Oddział w War-
szawie); Maria Bogaczewicz-Oleksyk, 
Andrzej Federkiewicz, Stanisław So-
lecki, Krzysztof Tenerowicz (Oddział 
we Wrocławiu); Helena Chodorowska, 
Tadeusz Łopatkiewicz, Maciej Zbo-
rowski (Oddział w Krośnie). Dyplomy 
wręczał i gratulacje składał prezes M. 
Terlecki. On również przedstawił szcze-
gółowe sprawozdanie z działalności ZG 
w l. 2008-2011, a węzłowe wątki działal-
ności Oddziałów zasygnalizowali ich re-
prezentanci. Po sprawozdaniu Głównej 
Komisji Rewizyjnej (T. Sznajder), WZ 

Na zdj. Marian Terlecki za długoletnią działal-
ność otrzymał tytuł „Honorowy Prezes Stowa-
rzyszenia”. fot. Tadeusz Łopatkiewicz
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udzieliło absolutorium ustępującemu 
ZG.
W punkcie dotyczącym wyboru prezesa 
M. Terlecki poinformował, że w związ-
ku z ostatnio przebytą chorobą nie może 
kandydować. Na to stanowisko zareko-
mendował Wandę Belcik, członkinię ZG 
SMZK, długoletnią pracownicę Kroś-
nieńskiej Biblioteki Publicznej, która 
pełniła różne funkcje kierownicze w Sto-
warzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, ma 
bogaty dorobek w zakresie publikacji 
regionalnych i jest autorką szeregu ar-
tykułów poświęconych działalności 
Stowarzyszenia. W wyniku głosowania 
W. Belcik została wybrana na funkcję 
prezesa ZG SMZK. Następnie WZ, gło-
sując na całą listę kandydatów zgłoszo-
nych przez ZG i z sali, wybrało 24 osoby 
w skład Zarządu Głównego. Podobnie 
wybrano Główną Komisję Rewizyjną. 
W końcowej części obrad Walne Zebra-
nie przyznało tytuł „Honorowy Prezes 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kroś-
nieńskiej” ustępującemu ze stanowiska 
Marianowi Terleckiemu, któremu wrę-
czono list gratulacyjny od ZG. Uhono-
rowany, czynny od 1967 r. we władzach 

organizacji, pełnił m. in. obowiązki wi-
ceprezesa (1984-1999) i prezesa (1999-
2011). Za sprawą starań, które podej-
mował, Stowarzyszenie było widoczne 
w środowisku. Także dzięki ofiarnemu 
współdziałaniu członków, oraz przy po-
mocy władz, instytucji i firm, udało się 
owocnie realizować cele statutowe. 
ZG skierował także okolicznościowy list 
na ręce wiceprezesa Stanisława Steligi, 
który ze względu na stan zdrowia zre-
zygnował z dalszego pełnienia obowiąz-
ków. W jego treści wyrażono gorące 
podziękowanie za długie lata działalno-
ści we władzach organizacji (od 1973), 
w której przez 12 lat był wiceprezesem 
(1999-2011). 
Po przyjęciu uchwały Walnego Zebrania, 
w końcowej części obrad M. Terlecki po-
dziękował wszystkim za udział, a przed-
stawicielom zamiejscowych Oddziałów 
wręczył okolicznościowe upominki. 
Podziękował również członkom ZG za 
pracę wniesioną w zorganizowanie WZ 
i przygotowanie dokumentów.

Andrzej Kosiek 

Jan Kiliński (1760-1819) jeden z przy-
wódców Insurekcji Warszawskiej 1794 
roku. Pochodził z mieszczańskiej ro-
dziny z Trzemeszna w Wielkopolsce. 
W 1780 roku przybył do Warszawy, 
gdzie został mistrzem szewskim, rad-
nym miejskim. W kwietniu 1794 roku 
walczył na czele ludu warszawskiego, 
przyczyniając się do oswobodzenia 
stolicy. W lipcu tegoż roku mianowany 
przez T. Kościuszkę pułkownikiem, ob-
jął dowództwo 20 regimentu piechoty. 

SZABLA KILIŃSKIEGO

Po upadku powstania aresztowany przez 
Prusaków i wydany władzom rosyjskim. 
Więziony w Twierdzy Petersburskiej, na 
Syberii i w Warszawie. Pochowany na 
warszawskich Powązkach.
Pomnik Jana Kilińskiego został pierwot-
nie umiejscowiony na Placu Krasińskich 
w Warszawie. Jego uroczyste odsłonię-
cie odbyło się w kwietniu 1936 roku 
w 30. rocznicę powołania Warszawskiej 
Izby Rzemieślniczej. Autorem pomnika 
jest znany polski rzeźbiarz Stanisław 


