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13 czerwca 2022 r. mija okrągła 150. rocznica urodzin znanego wy-
nalazcy, Jana Szczepanika. Jan Szczepanik, zwany polskim Edisonem 
lub Leonardo da Vinci z Galicji ur. się w Rudnikach koło Mościsk w Ziemi 
Przemyskiej (obecnie Ukraina). W literaturze przedmiotu zarówno pol-
skiej, jak i obcojęzycznej pod jego nazwiskiem spotykamy się z takimi 
określeniami, jak: genialny polski wynalazca i konstruktor, autor wielu 
projektów z dziedziny tkactwa, pionier fotografii barwnej, filmu koloro-
wego i telewizji. Przyszły wynalazca wychowywał się w środowisku ro-
dzinnym matki Marianny Szczepanik w Krośnie. Po jej przedwczesnej 
śmierci w 1877 r. opiekę nad dzieckiem przejęli Salomea i Wawrzyniec 
Gradowiczowie. To w Krośnie Szczepanik ukończył szkołę ludową i wy-
działową. Naukę kontynuował w Gimnazjum w Jaśle, skąd był zmuszo-
ny przenieść się do ck. Seminarium Nauczycielskiego do Krakowa. 

9 czerwca 1892 r. przyszły wynalazca zdał maturę i podjął pracę na-
uczycielską w Potoku, Lubatówce i w Korczynie k. Krosna. Podczas pra-
cy w szkole w Korczynie, współpracując z miejscowym Stowarzysze-
niem Tkaczy, zainteresował się problemem udoskonalenia metod tkac-
twa, szczególnie tkactwa artystycznego. Jako 24-latek w 1896 r. skon-
struował i opatentował urządzenie do mechaniczno-elektrycznego 
tkactwa gobelinów metodą fotograficzną, udoskonalając maszynę Ja-
cquarda. Pozwoliło to na skrócenie czasu powstawania gobelinów i dy-
wanów z kilku tygodni do kilkudziesięciu minut (a niekiedy z kilku lat do 
kilkunastu godzin). Metodą tą wykonywano także małe, ozdobne tkani-
ny jedwabne, nazywane „szczepanikami”, często o patriotycznej treści, 
jak np. ukazujące poetę Adama Mickiewicza, pisarza Henryka Sienkiewi-
cza, marszałka Józefa Piłsudskiego i wielu innych. Oprócz postaci na go-
belinach prezentowano także widoki miast, pejzaże górskie oraz scen-
ki rodzajowe. W styczniu 1899 r. największy z gobelinów Apoteoza po-
darował podczas audiencji cesarzowi Austro-Węgier Franciszkowi Józe-
fowi I z okazji 50-lecia panowania władcy. Jego przedsiębiorstwo „Soci-
été des Inventions Jan Szczepanik & Compagnie”, produkujące gobeliny, 
posiadało fabryki w Wiedniu, Roubaix i w Barmen.

W 1897 r. Szczepanik wynalazł i opatentował w Wielkiej Brytanii te-
lektroskop. Było to urządzenie służące do przekazywania ruchomego 
obrazu kolorowego wraz z dźwiękiem na odległość (prototyp telewi-
zora), które składało się z dwóch urządzeń: nadawczego i odbiorczego. 
Szczepanik przesyłał obraz na odległość i odtwarzał nieruchomy wize-
runek na płycie fotograficznej. Poprzez to stał się sławny nie tylko w Eu-
ropie, ale także w USA i w Japonii. Przygotowywane przez niego ekspe-
rymenty i pokazy były szeroko opisywane w ówczesnej światowej pra-
sie. W wiedeńskiej pracowni odwiedzali go liczni wielcy ludzie np. Igna-
cy Paderewski, Gabriela Zapolska oraz pisarz Mark Twain, który zafascy-

150. rocznica urodzin 
Jana Szczepanika

dokończenie na str. 2

nowany ideami myśli twórczej Szczepanika, poświęcił mu dwa opowia-
dania. Również w 1898 r. udoskonalił jedwabną tkaninę kuloodporną, 
której prototyp przygotował w USA o. Kazimierz Żegleń i rozpoczął pro-
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dukcję wykonywanych z wielu warstw jedwa-
biu kamizelek kuloodpornych. Stworzył też 
w 1901 r. samoczynny regulator ciągu w pie-
cach i kominach i wiele innych wynalazków 
z różnych dziedzin, m.in. fotosculptor (proto-
typ drukarki 3D).

2 czerwca 1902 r. Szczepanik został odzna-
czony hiszpańskim Orderem Izabeli Katolickiej. 
W tym roku także opatentował pierwsze wyna-
lazki w dziedzinie fotografii barwnej. Skonstru-
ował aparat fotograficzny wykorzystujący me-
todę addytywną poprzez jednoczesne naświe-
tlanie trzech klisz fotograficznych, każdej dla 
innego koloru, z kolei specjalny papier fotogra-
ficzny, pozwalający otrzymywać kolorowe od-
bitki i wreszcie w 1906 r. metodę wykonywania 
płyt rastrowych do fotografii barwnej oraz ko-
lorymetr, czyli urządzenie pozwalające na po-
miar intensywności barw.

8 listopada 1902 r. w Tarnowie poślubił 
Wandę Dzikowską i w związku z założeniem ro-
dziny przeprowadził się do Tarnowa. Skupił się 
wówczas na badaniach dotyczących fotografii 
i filmu kolorowego. Posiadał swoje pracownie 
w Tarnowie, w Wiedniu, potem także w Dreźnie 
i w Berlinie. W wolnej Polsce po 1918 r. opraco-
wał system ruchomego filmu barwnego opar-
tego na metodzie addytywnej, wykorzystując 
raster liniowy i zestaw trzech filtrów między 
układem optycznym obiektywu a błoną świa-
tłoczułą. Wykorzystując aparaturę Szczepanika 
wyprodukowano w latach 20. XX w. kilka barw-
nych filmów krajobrazowych i naukowych. Wy-
nalazek Szczepanika był m.in. demonstrowany 
w Szwajcarii przez założoną przez niego spół-
kę „Films en couleurs naturelles Ets. A. Systeme 
Szczepanik”.

Jan Szczepanik zmarł 18 kwietnia 1926 
r. w Tarnowie spoczął na Cmentarzu Starym. 
Podczas swojego 54-letniego życia zarejestro-
wał łącznie ok. 200 patentów, głównie brytyj-
skich, austriackich, niemieckich, francuskich, 
amerykańskich, kanadyjskich, szwajcarskich, 
a po I wojnie światowej także polskich. Jego sy-
nowie, Zbigniew i Bogdan kontynuowali prace 
nad filmem barwnym we Lwowie i Warszawie. 
Ich przedsiębiorstwo pod nazwą „Szczepanik 
Film” wraz z archiwum Jana Szczepanika bez-
powrotnie zniszczono w czasie II wojny świato-
wej podczas powstania warszawskiego. 

Pamięć wynalazcy kultywują miasta, 
w których jest patronem ulic (Tarnów, War-
szawa, Krosno, Korczyna), szkoły (np. Akade-
mia Nauk Stosowanych i Zespół Szkół Ogólno-
kształcących i Technicznych im. Jana Szczepa-
nika w Tarnowie) oraz instytucje (Naczelna Or-
ganizacja Techniczna, Izba Przemysłowo-Han-
dlowa, Stowarzyszenie Elektryków Polskich), 
w sposób szczególny Fundacja im. Jana Szcze-
panika, której głównym celem statutowym jest 
pielęgnowanie myśli twórczej geniusza z Gali-
cji. W związku z 150. rocznicą Urodzin Wynalaz-
cy powstał w Tarnowie i w Krośnie Komitet Or-
ganizacyjny. Główne uroczystości w Tarnowie 
zaplanowano na 12-14 czerwca br., lecz różno-
rodne wydarzenia i działania odbywać się będą 
przez cały rok, by jak najmocniej rozpropago-
wać sylwetkę wynalazcy. Ponadto Rada Miej-
ska w Tarnowie  ustanowiła rok 2022 Rokiem 
Jana Szczepanika.

Największy gobelin świata tkany maszy-
nowo powstał w wiedeńskiej patroniarni przy 
Ungargasse 12 w Wiedniu. Tkanina powsta-
ła na podstawie obrazu przyjaciela wynalazcy, 
malarza Henryka Rauchingera i została nazwa-
na „najbardziej kunsztownie wykonanym oka-
zem zmechanizowanej sztuki tkackiej”. Wedle 
opisu muzealnego sporządzonego przez Łu-
kasza Sęka dla Muzeum Okręgowego w Tar-
nowie, gdzie znajduje się jeden z egzempla-
rzy, jest to monochromatyczny gobelin żakar-
dowy w kształcie pionowego prostokąta, któ-
ry przedstawia siedzącego na tronie w glorii 
chały około 65-letniego cesarza Austro-Węgier 
Franciszka Józefa I. Władca ubrany jest w sza-
ty koronacyjne wraz z licznymi orderami, moż-
na m.in. rozpoznać Order Złotego Runa, za-
wieszony na piersi wraz z łańcuchem. Po le-
wej stronie od cesarza na przykrytym tkani-
ną meblu złożono korony i przedmioty koro-
nacyjne. Powyżej władcy postać mitologicznej 
Nike, bogini zwycięstwa, trzymająca w jednej 
ręce gałązkę palmową, a drugą ręką nakładają-
ca wieniec laurowy na głowę Franciszka. W dol-
nej kompozycji przed tronem umieszczono le-
żącego lwa, przed którym leżący, wsparty na 
lwie nagi mężczyzna w greckim hełmie hopli-
ty na głowie i z mieczem w prawej dłoni. Wra-
żenia blasku postaci dodają padające promie-
nie, biegnące z lewego górnego rogu kompo-
zycji. W prawym dolnym rogu malarz pozosta-
wił swoją sygnaturę „HRAUCHINGER”. Całość 
kompozycji została ujęta w szeroką na ok. 8 
cm bordiurę, której zadaniem jest naśladowa-
nie bogato rzeźbionej ramy; ornamentyka tej 
bordiury złożona z liści wawrzynu i dębu, prze-
platanych wstęgą. W połowie wysokości dłuż-
szych boków umieszczono daty panowania: 
„1848” i „1898” zaś na dolnym boku plakieta 
z podpisem: „FRANCISCUS JOSEPHUS I”. o au-
tentyczności egzemplarza wykonanego w wie-

APOTEOZA – tarnowski skarb

deńskiej patroniarni Szczepanika świadczy ko-
lejny znak: „Gebwbt nach einer photografisch 
hergestellen Patrone System SZCZEPANIK / bei 
Société des Inventions Jan Szczepanik & Cie. 
Wien”. Gobelin ten jest oprawiony w drewnia-
ną przeszkloną ramę [opis z natury].

Jan Szczepanik utkał go w 1898 r. na pod-
stawie obrazu malarza Henryka Rauchingera. 
Gobelin ten przedstawia Apoteozę 50-lecia pa-
nowania cesarza Austro-Węgier Franciszka Jó-
zefa I (pełny tytuł dzieła). Gobelin o wymiarach 
148 x 120 cm utkany został z gęstością 100 ni-
tek osnowy i 66 nitek wątku na 1 cm kwadrato-
wy, stąd niezwykła elastyczność i gęstość tka-
niny. Podczas jego produkcji wykonano aż 43 
776 kart, o łącznym ciężarze 1040 kilogramów 
zaś szablon tkacki zajmował 176 m² powierzch-
ni. Do utkania gobelinu potrzebnych było sześć 
przystawek żakardowskich z 7872 zaczepami. 
Czas tkania tradycyjną metodą: kilka lat, we-
dle pomysłu Szczepanika: sześć godzin! Obraz 
w sposób alegoryczny ukazuje potęgę cesarza 
Austro-Węgier. Nie sposób dziś dociec, czy po-
wstało wówczas 3 czy 4 takie okazy. Osobiście 
skłaniałbym się ku tezie, że w 1898 r. Szczepa-
nik utkał 3 wielkoformatowe obrazy Apoteozy, 
potem powstało wiele kopii w mniejszych roz-
miarach. 

Jeden z egzemplarzy możemy podziwiać 
w tarnowskim Muzeum Okręgowym. To ekspo-
nat o sygn. MT.IV.1689., podarowany tarnow-
skiemu muzeum przez Wandę Szczepanikową 
po śmierci wynalazcy. W inwentarzu zbiorów 
jest to tkanina artystyczna zatytułowana „Apo-
teoza 50-lecia panowania Cesarza Austro-Wę-
gier Franciszka Józefa wg obrazu Henryka Rau-
chingera” (1858-1942). Wymiary tarnowskie-
go egzemplarza przedstawiają się następują-
co: rama wys. 156 cm, szer. 123 cm, grub. maks. 
ok. 3,7 cm (1 cm na krawędzi); rama w świetle: 
wys. 130 cm, szer. 98 cm. Drugi, znany dziś eg-
zemplarz dzieła znajduje się w zbiorach Mu-
zeum Narodowego w Krakowie. Nie są znane 
losy trzeciego, który Szczepanik podarował ce-
sarzowi w Wiedniu.

Apoteoza, zbiory Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Gobelin Franz Joseph I
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linów z wizerunkiem ce-
sarza Franciszka Józefa. 
Szczepanik by na dłuż-
szej audjencji u ministra 
skarbu”. W drodze po-
wrotnej zawitał do Tar-
nowa, aby odwiedzić 
narzeczoną. Jak wiemy, 
Dzikowscy początko-
wo wynajmowali w Tar-
nowie mieszkanie przy 

ul. Kaczkowskiego, a na-
stępnie dr Zygmunt Dzikowski wybudował 2 
domy: pierwszy przy ul. Żabnieńskiej (ob. ul. 
Sowińskiego 11) – z 1907 r., znany jako willa 
Świtezianka, a następnie drugi z 1912 r. przy 
ul. Klikowskiej 13 (ob. ul. Chopina 11). W tych 
domach Szczepanik prowadził niezliczone ba-
dania nad fotografią w barwach naturalnych. 
Dom przy ul. Chopina posiadał spore labora-
torium i bibliotekę. To w tym domu wynalaz-
ca odszedł 18 kwietnia 1926 r. o godz. 22:30.

Zapewne wielu wie, że ślub Jana 
Szczepanika i Marii Hiacynty Wandy 
Dzikowskiej odbył się w tarnowskiej 
Bazylice Katedralnej w sobotnie przed-
południe 8 listopada 1902 r.

Wszystko zaczęło się jednak nie-
co wcześniej w Przemyślu. Oto Jan 
Szczepanik, przerwawszy pracę na-
uczycielską, do której był zobowią-
zany w związku z pobieraniem sty-
pendium w czasie nauki w Semina-
rium Nauczycielskim w Krakowie, zo-
stał po kilku latach zobligowany do 
odbycia służby w austriackim wojsku. 
Był przez krótki czas w Sanoku, a na-
stępnie w Przemyślu. Tam w krótkim 
czasie zawarł bliższą znajomość z le-
karzem powiatowym (naówczas fizy-
kiem), drem Zygmuntem Dzikowskim 
h. Doliwa. Oto przed lekarzem, amato-
rem fotografii stanął znany wynalazca. 
Przypadli sobie do gustu i już 21 paź-
dziernika 1900 r. pozowali do wspól-
nej fotografii, wykonanej w Przemy-
ślu. Szczepanik został zaproszony do 
domu zwanego Zygmuntówką przy 
ul. Ogrodowej i zapoznany z rodziną 
doktora. To wówczas, patrząc na jedną z jego 
córek – Wandę – miał powiedzieć słynne sło-
wa: „Będzie moją żoną”. 

Zanim tak się stało, w święta Bożego Na-
rodzenia 1901 r. odbyły się w Przemyślu za-
ręczyny, a wkrótce potem dr Dzikowski zo-

20-lecie pomnika Jana Szczepanika
18 kwietnia 2002 r. na ówczesnym Placu 

Henryka Sienkiewicza z inicjatywy społeczno-
ści Zespołu Szkół Ogólnokształcących noszące-
go imię Jana Szczepanika odsłonięto pierwszy 
w świecie pomnik wynalazcy. Autorem i wyko-
nawcą popiersia jest tarnowski artysta plastyk 
Michał Poręba. Nie byłoby tego pomnika bez 
konsekwentnej postawy i determinacji wielu 
osób ze środowiska szkolnego, a w szczegól-
ności ówczesnego dyrektora ZSOiT, Stanisła-
wa Wiatra i polonistki, Anny Pragłowskiej, któ-
ra wówczas przygotowała okolicznościowy al-
bum o wymownym tytule Zapomniany wyna-

lazca. W uroczystości ze wzruszeniem uczestni-
czyła żyjąca wówczas córka Szczepanika – Ma-
ria Zboińska (1914-2005). 

Na pomniku działania szkoły się nie za-
kończyły: kilka miesięcy później powołano do 
istnienia Fundację im. Jana Szczepanika, któ-
rej statutowym celem jest kultywowanie pa-
mięci i popularyzacja dokonań polskiego Edi-
sona. W 2011 r. plac zrewitalizowały władze 
miasta Tarnowa. 21 września 2017 r. Uchwałą 
Rady Miasta Tarnowa nr XLIII/428/2017 część 
dawnego Palcu H. Sienkiewicza otrzymała na-
zwę Plac Jana Szczepanika. W 2018 r. odsło-

Szczepanik – tarnowianin z wyboru, 
który przybył do grodu Tarna za głosem serca…

stał przenie-
siony do Tar-
nowa i miano-
wany fizykiem 

powiatowym w grodzie Tarna (od którego na-
leżałoby wywodzić etymologię miasta Tarno-
wa). Szczepanik najprawdopodobniej przy-
był do Tarnowa koleją 9 marca 1902 r. W pra-
sie napisano: „Bawi tu Szczepanik, który przy-
wiózł z sobą 3 pancerze kulotrwałe i 7 gobe-

nięto Przystanek Jana Szczepanika umiejsco-
wiony przy ul. Mickiewicza, nieopodal wspo-
mnianego placu.

W 20-lecie powstania pomnika, 20 kwiet-
nia 2022 r. w auli ZSOiT na zaproszenie dyrek-
cji szkoły i Fundacji spotkali się przedstawicie-
le różnych środowisk, tworzących Komitet Or-
ganizacyjny Jubileuszu. Wcześniej złożono wią-
zanki kwiatów przed pomnikiem wynalazcy. Na 
budynku szkolnym przy ul. Goldhammera sta-
raniem obecnego dyrektora ZSOiT Sławomira 
Susa przy udziale Fundacji jesienią 2022 r. od-
słonięty zostanie mural z podobizną wynalazcy.

Maria 
Zboińska

córka
wynalazcy

Plac Jana Szczepanika 20.04.2022. Fot. Agata Waśniowska
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Działająca w Tarnowie od 1992 r. Izba Prze-
mysłowo-Handlowa od 1997 r. przyznaje w kil-
ku kategoriach Nagrodę im. Jana Szczepani-
ka. Nagroda ta od początku jest dedykowana 
osobom lub firmom, głównie z terenu dawne-
go województwa tarnowskiego, za ich wkład 
w różnorodną działalność na rzecz regionu 
i wybitne osiągnięcia gospodarcze. Jej wrę-
czenie odbywa się w obecności władz regio-
nu. Kapitułę Nagrody stanowi Rada IPH. Po-
stać Szczepanika jest dla IPH w Tarnowie po-
stacią pomnikową, ukazującą wartości wiedzy 
i pracy w tworzeniu przedsiębiorczości i no-
wej jakości postępu technicznego.

Tarnowskie Nagrody 
im. Jana Szczepanika

Istniejący od 1970 r. w Tarnowie oddział 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich od 
2004 r. przyznaje Nagrody im. Jana Szcze-
panika dla uczniów szkół technicznych oraz 
Medale dla osób zaangażowanych w pro-
mowanie osobowości tego wybitnego wy-
nalazcy. 

Od 2006 r. podczas Tarnowskiej Nagro-
dy Filmowej organizowanej przez Tarnowskie 
Centrum Kultury przyznawane są także Nagro-
dy im. Jana Szczepanika będące uhonorowa-
niem wielkich twórców za całokształt działal-
ności filmowej. W 2006 r. statuetkę otrzymał 
reżyser Andrzej Wajda.

12 czerwca – niedziela
•	 18:00 – Film dokumentalny o Janie Szczepaniku
•	 18:30 – Koncert Zespołu RECEPCJA
•	 19:40 – Film o Janie Szczepaniku
•	 20:00 – Koncert Zespołu PECTUS – Szczepanikowie dla Szczepanika

Amfiteatr Letni w Tarnowie, ul. Kopernika 2 (koncert biletowany)

13 czerwca – poniedziałek
•	 9:00 – Powitanie Jana Szczepanika w Tarnowie 

Pl. Jana III Sobieskiego 
•	 9:30 – Msza św. w intencji polskich wynalazców

Bazylika katedralna pw. Narodzenia NMP w Tarnowie, Pl. Katedralny
•	 11:00 – Wspólna fotografia ze Szczepanikiem 

Rynek
•	 11:30 – Złożenie kwiatów przed pomnikiem Jana Szczepanika 

Plac Jana Szczepanika
•	 12:30 – Uroczysta Gala Jubileuszowa

(przemówienie Prezydenta Tarnowa, wystąpienie Przewodniczącego Komitetu 
Organizacyjnego, prezentacja postaci Jana Szczepanika, występ młodzieży ZSOiT, 
wręczenie Medali im. J. Szczepanika przez SEP, wręczenie statuetek Szczepanika 
przez IPH, koncert ZSM)
Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych, ul. Lippóczy’ego 4 –  
wstęp za zaproszeniami

•	 18:00 – Wernisaż wystawy Jan Szczepanik – geniusz, wynalazca, konstruktor 
Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Rynek 20-21

14 czerwca – wtorek
•	 10:00-17:00 Targi Innowacyjności ITAR2022

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, Gmach E

Program obchodów 150. rocznicy 
Urodzin Jana Szczepanika (1872-1926)

Tarnów, 12-14 czerwca 2022 r.

Jubileusz
W połowie 2021 r. zawiązał się wspólny Ko-

mitet Organizacyjny Jubileuszu Urodzin, który 
skupił wokół postaci geniusza wiele podmio-
tów, których celem jest nie tylko upamiętnienie 
wynalazcy, ale także ciągłe przybliżanie jego 
postaci szerszemu gronu odbiorców, ze szcze-
gólnym naciskiem na młodych. W skład Komi-
tetu weszli przedstawiciele rodziny, władze sa-
morządowe Tarnowa i Krosna, Fundacja im. 
Jana Szczepanika, Izba Przemysłowo-Handlo-
wa w Tarnowie, Naczelna Organizacja Technicz-
na Rada w Tarnowie, Akademia Nauk Stosowa-
nych w Tarnowie, Karpacka Państwowa Uczel-
nia w Krośnie, Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych i Technicznych w Tarnowie i Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych Nr 1 w Krośnie, któ-
rym patronuje Szczepanik, Muzeum Okręgo-
we w Tarnowie, Muzeum Rzemiosła w Krośnie, 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzy-
szenie Inżynierów i Techników Przemysłu Che-
micznego i inni. 

28 października 2021 r. Rada Miejska w Tar-
nowie podjęła uchwałę, w której ustanowio-
no rok 2022 w Tarnowie – Rokiem Jana Szcze-
panika. Urząd Miasta Tarnowa (Biuro Promocji 
i Współpracy Zagranicznej) przygotował jedno-
rodne materiały wizualne dedykowane Szcze-
panikowi i udostępnił je wszystkim podmio-
tom zaangażowanym w obchody. Ponadto 
miasto przygotowało okolicznościowe kalen-
darze, koszulki oraz kampanię outdorową z wi-
zerunkiem wynalazcy, a we współpracy z  tar-
nowskim wydawnictwem SCAN wznowiono 
książkę Anny Pragłowskiej Obrazy i barwy.

Dla uczczenia Jubileuszu uzyskano także 
patronaty Ministra Edukacji i Nauki, Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, marszał-
ków województw małopolskiego i podkar-
packiego oraz prezydentów Tarnowa i Krosna. 
Komitet Honorowy stanowią: Roman Ciepiela 
– Prezydent Tarnowa, Piotr Przytocki – Prezy-
dent Krosna, Jerzy Szczepanik-Dzikowski, To-
masz Zboiński, Jacek Lenik – przedstawiciele 
rodziny oraz Anna Pragłowska i Jan Ożga – po-
pularyzatorzy. Na czele Komitetu Organizacyj-

nego stanął Marek Rzepka – prezes IPH, a wi-
ceprzewodniczącymi zostali: Agnieszka Kawa 
– Zastępca Prezydenta Tarnowa, Bronisław Ba-
ran – zastępca Prezydenta Krosna, Marta Ry-

mar – dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie, 
Mieczysław Czosnyka – Prezes Fundacji im. J. 
Szczepanika; funkcję sekretarza objęła Renata 
Łabędź – Prezes NOT.


