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STYCZEŃ
14.01. Zebranie Zespołu Konsultacyjnego 

ds. Pałacu przy Dyrektorze Muzeum 
Narodowego w Kielcach i Wojewódzkie
go Konserwatora Zabytków, na którym 
dokonano ustaleń dotyczących obicia 
tkaninami ścian apartamentu biskupie
go i wykonania drewnianej kratownicy. 
Autorką projektu była Joanna Bojarska 
a realizację powierzono Markowi Jan
kowskiemu.

18.01. Koncert z cyklu „Wieczory na zam
ku”, recital fortepianowy prof. Barbary 
Hesse-Bukowskiej, Macieja Piotrow
skiego i Magdaleny Adamek, w progra
mie: mazurki F. Chopina, utwory M. Ra- 
vela i R. Schumanna, prowadzenie Ane
ta Oborny.

LUTY
1.02. Spotkanie Klubu Przyjaciół Muzeum 

Narodowego w Kielcach z dyrektorem 
Ryszardem de Latour, który wygłosił 
wykład o stałej ekspozycji broni euro
pejskiej i wschodniej.

3.02. Uroczyste spotkanie partnerów Od
działu Kieleckiego BIG Banku.

19.02. Otwarcie wystawy czasowej z Mu
zeum Narodowego w Krakowie pt. „Pan 
Tadeusz” sztuka filmowa w muzeum. 
Prezentacja kostiumów, mundurów i re
kwizytów wykorzystanych przy realiza
cji filmu wraz z projektami scenografii; 
komisarz wystawy -  Jan Główka.

22.02. Spotkanie z cyklu „Wieczory na zam
ku”, pokaz panoramy multimedialnej 
Epoka Pana Tadeusza wydanej na pły
cie CD, towarzyszącej wystawie zorga

nizowanej przez Muzeum Okręgowe 
w Radomiu z okazji 200-lecia urodzin 
Adama Mickiewicza. Prowadzący Ja
nusz Pulnar, Dyrektor Muzeum Okrę
gowego w Radomiu wspólnie z przed
stawicielami wydawnictwa ART ME
DIA ICS z Rzeszowa.

23.02. Powtórzenie pokazu panoramy mul
timedialnej Epoka Pana Tadeusza dla 
nauczycieli kieleckich szkół zorganizo
wane we współpracy z Wojewódzkim 
Ośrodkiem Metodycznym w Kielcach.

MARZEC
5.03. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu

zeum”, wykład Danuty Krawczyk pt. 
Poezja w malarstwie.

14.03. Otwarcie wystawy czasowej Józef 
Piłat (1900-1971) -  setna rocznica uro
dzin artysty ze zbiorów Działu Sztuki 
Ludowej (w Muzeum przy Rynku 3/5). 
Prezentacja dorobku jednego z najwy
bitniejszych rzeźbiarzy ludowych po
chodzących z regionu świętokrzyskiego 
obejmująca 150 prac w większości 
przedstawiających tematykę religijną; 
komisarz wystawy -  Janina Skotnicka.

19.03. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Iwony Rajkowskiej pt. 
Twórczość Karola Hillera.

19.03. Koncert zorganizowany przez Świę
tokrzyskie Towarzystwo Muzyczne 
w którym wystąpili: Galina Markowa -  
fortepian, Aleksandra Wyszkowska -  
flet, Jacek Grekowski -  akordeon.

22.03. W pałacu biskupów krakowskich 
uroczyste podsumowanie konkursu pla
stycznego dla przedszkolaków „Dzieciń
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stwo Stefana Żeromskiego”, zorganizo
wanego przez Muzeum Lat Szkolnych 
Stefana Żeromskiego.

26.03. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Anny Myślińskiej na te
mat przemian stroju szlachty polskiej.

KWIECIEŃ
2.04. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu

zeum”, wykład Elżbiety Jeżewskiej na 
temat nurtu japonizującego w moder
nizmie.

9.04. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Anny Kwaśnik-Gliwiń- 
skiej na temat szkła secesyjnego i okre
su Art Déco.

12.04. Wystawa monograficzna twórczości 
Władysława Aleksandra Małeckiego 
(1836-1900) otrzymała III nagrodę 
w konkursie organizowanym przez Mi
nisterstwo Kultury i Ochrony Dziedzic
twa Narodowego na Najciekawsze Wy
darzenie Muzealne Roku w kategorii 
wystaw sztuki „Sybilla’99”.

13.04. Konferencja naukowa Z zagadnień 
twórczości Jana Sebastiana Bacha to
warzysząca V Międzynarodowemu Fe
stiwalowi „Świętokrzyskie Dni Muzy
ki”, zorganizowana przez Filharmonię 
Świętokrzyską wspólnie z Akademią 
Świętokrzyską im. J. Kochanowskiego 
w Kielcach.

13.04. W Muzeum Henryka Sienkiewicza 
w Oblęgorku rozpoczęcie „VI konkursu 
wiedzy o życiu i twórczości Henryka 
Sienkiewicza”, zorganizowanego przez 
szkołę podstawową i gimnazjum w Ob
lęgorku.

MAJ
5.05. W Muzeum Lat Szkolnych Stefana 

Żeromskiego zakończenie drugiego 
konkursu literackiego „Młodzi piszą”, 
połączone z przekazaniem przez samo
rząd województwa świętokrzyskiego 
kolekcji 45 ilustracji do Urody życia 
Stefana Żeromskiego, wykonanych 
przez kieleckiego artystę plastyka Hen
ryka Papierniaka. Imprezie towarzy
szył występ grupy muzycznej NO 
NAME Łukasza Mazura.

6.05. Uroczysty bankiet z okazji „Dnia 
Strażaka” zorganizowany przez Ko

mendę Wojewódzką Państwowej Straży 
Pożarnej w Kielcach.

7.05. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Jana Główki i Włodzi
mierza Dubiela pt. Eksponaty harcerskie 
Tadeusza Paradowskiego.

7.05. W Muzeum Henryka Sienkiewicza 
w Oblęgorku koncert z cyklu „Wieczo
ry u Pana Henryka”, wystąpiła pianist
ka Paola Volpe z Neapolu z programem 
utworów: D. Scarllatiego i F. Lista. Po 
raz pierwszy wykorzystano fortepian 
nabyty dla muzeum dzięki staraniom 
Kieleckiego Oddziału Banku Handlowe
go, PKN Płock i innych sponsorów. 
Głównym organizatorem koncertu była 
Agencja Inter-Art z Tarnowa, w ramach 
VII Międzynarodowego Festiwalu Mu
zyki Odnalezionej, odbywającego się 
pod patronatem prezydenta Rzeczypo
spolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniew
skiego.

9.05. W Muzeum Henryka Sienkiewicza 
w Oblęgorku odbyły się obrady między
narodowej sesji naukowej z cyklu „Ju
bileusze Pozytywistów” z okazji Stule
cia Sienkiewiczowskiego Oblęgorka, zor
ganizowanej przez Instytut Filologii 
Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Kielcach, Kieleckie Towarzystwo Na
ukowe i Muzeum w Oblęgorku. Pro
gram obrad obejmował wystąpienia 
Anny Saweljewej z Uniwersytetu Mo
skiewskiego, przedstawicieli wyższych 
uczelni z Kielc, Słupska, Bydgoszczy 
i Opola oraz pracowników Biblioteki Ja
giellońskiej. Sesja dwudniowa prowa
dzona była na przemian w Oblęgorku 
i Kielcach.

11.05. Zgromadzenie wspólników Lhoist 
Bukowa sp. z o.o.

14.05. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Krzysztofa Myślińskie- 
go o skarbcu Bożogrobców miechow
skich.

17.05. Spotkanie Premiera Rzeczypospoli
tej Polski Jerzego Buzka z młodzieżą 
szkół kieleckich, zakończone konferen
cją prasową.

21.05. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Mariana Gucwy pt. Ma
larstwo polskie 20-lecia międzywojenne
go.
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21.05. Koncert popisowy uczniów Państwo
wej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. 
Ludomira Różyckiego w Kielcach.

28.05. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, Janina Skotnicka wygłosiła wy
kład pt. Józef Piłat -  w setną rocznicę 
urodzin rzeźbiarza na wystawie czaso
wej poświęconej twórczości artysty.

30.05. Finał 5. edycji konkursu „Kielce 
przez stulecia”, zorganizowanego przez 
Muzeum wraz z Wydziałem Kultury 
Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskie
go w Kielcach i przy współudziale szkół 
LO im. Józefa Piłsudskiego oraz SP nr 
15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach.

31.05. W Muzeum Henryka Sienkiewicza 
w Oblęgorku otwarto wystawę czasową 
Stefan Szm idt -  impresje malarskie 
z planów filmowych „Ogniem i mie
czem” i „Pana Wołodyjowskiego”.

CZERWIEC
4.06. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu

zeum”, wykład Danuty Krawczyk pt. 
Maria Balowa -  muza Jacka Malczew
skiego.

4.06. Koncert pedagogów Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Lu
domira Różyckiego w Kielcach z okazji 
55-lecia działalności, wystąpili: Katarzy
na Sroka -  klawesyn, Edyta Piwowar
czyk -  fortepian, Jolanta Płoska -  forte
pian, Jan Dobrowolski -  flet, Łukasz Woś 
-  fortepian, Andrzej Zuzański -  skrzyp
ce, Maurycy Florek -  skrzypce, Wojciech 
Zdyb -  altówka, Ewa Dobrowolska -  wio
lonczela, Adam Kluszczyński -  obój, Iwo
na Kałużyńska -  flet, Paweł Czekaj -  fa
got, Jerzy Mądrawski -  akordeon, 
Krzysztof Błaszkiewicz -  kontrabas, An
drzej Domin -  akompaniament, Maria 
Zuzańska -  akompaniament, program 
obejmował utwory: A. Solera, C. Debus- 
sego, J. Mauqueta, W. A. Mozarta, G. Ph. 
Telemanna, K. Szymanowskiego, A. Tu- 
chowskiego, Ł. Wosia.

6.06. Koncert z cyklu „Wieczory na zam
ku”, w którym wystąpił szwajcarski 
kwartet L’Estrée w składzie: Janet Hau- 
gland -  skrzypce, Piotr Kajdasz -  
skrzypce, Michael Wolf -  altówka, Em
manuelle Goffrat -  wiolonczela, Hiro- 
ko Sakagami -  fortepian. Program obej

mował utwory G. Mahlera, D. Szosta
kowicza, R. Schumanna, zorganizowa
ny wspólnie z Rotary Club.

7.06. Uroczysty bankiet dla uczestników 
targów Sacro Expo zorganizowany 
przez Centrum Targowe w Kielcach.

9.06. Spotkanie z Ministrem Kultury i Sztu
ki, Kazimierzem Ujazdowskim poprze
dzone konferencją prasową, udział wzię
li przedstawiciele instytucji kultural
nych z Kielc.

11.06. W Muzeum Henryka Sienkiewicza 
w Oblęgorku odbył się koncert „Muzy
ka dawnej Europy -  Niemcy i Polska” 
w wykonaniu zespołu Camerata Craco- 
via, pod kierunkiem Ireneusza Trybul- 
ca -  lutnia, Marta Trybulec -  sopran, 
Tomasz Dobrzański -  flety proste, Ka
zimierz Pyzik -  viola da gamba).W pro
gramie m.in. utwory zaczerpnięte  
z Kancjonału w Brzegu, Tabulatury 
Jana z Lublina, Tabulatury Christopha 
Löffelholtza oraz autorów -  Heinricha 
Alberta i Jakoba Kremberga. Koncert 
został zorganizowany dzięki współpra
cy ze starostą kieleckim, a honorowym 
gościem była delegacja Landratu Höxter 
w Niemczech.

20.06. Otwarcie wystawy czasowej Orna- 
menta ecclesiae. Sztuka sakralna diece
zji kieleckiej. Dzięki wsparciu władz 
kościelnych udało się zgromadzić w jed
nym miejscu obiekty pochodzące z wie
lu kościołów parafialnych i klasztorów, 
Muzeum Diecezjalnego i Wyższego Se
minarium Duchownego w Kielcach 
(łącznie z 78 miejsc). Eksponaty podzie
lono na działy: malarstwo, rzeźba, złot- 
nictwo, tkaniny, księgi liturgiczne, ele
menty wyposażenia wnętrza kościelne
go i zakrystii oraz varia. Zaprezentowa
ny bogaty i różnorodny wybór zabytków 
obejmował szeroki zakres chronologicz
ny od średniowiecza do baroku, szcze
gólnie wyróżniał się zespół gotyckiej 
rzeźby w drewnie obejmujący przedsta
wienia Madonny z Dzieciątkiem. Wysta
wie towarzyszył katalog wydany dzięki 
Fundacji Współpracy Polsko-Niemiec
kiej; komisarz wystawy -  Krzysztof 
Myśliński.

20.06. W Muzeum Henryka Sienkiewicza 
w Oblęgorku odbyła się sesja naukowa
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W stulecie wydania „Krzyżaków ”, w któ
rej udział wzięli przedstawiciele ośrod
ków naukowych z całego kraju: profeso
rowie Lech Ludorowski, Marceli Ko
sman, Jan Pacławski, Ewa Kossowska 
i Halina Kosętka oraz dr Halina Ludo- 
rowska. Sesję zorganizowano przy współ
pracy z Akademią Świętokrzyską, Woje
wódzką Biblioteką Publiczną w Kiel
cach, Zarządem Głównym Towarzystwa 
im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie. 
Towarzyszyło jej otwarcie wystawy cza
sowej Wokół „Krzyżaków”.

LIPIEC
25.07. Oddano do użytku apartament go

ścinny urządzony na parterze skrzydła 
południowego, złożony z dwuosobowe
go pokoju, korytarzyka, aneksu kuchen
nego i łazienki. Remont wykonał Zakład 
Remontowo-Budowlany Bogdana Meta 
z Kielc.

SIERPIEŃ
1.08. Rozpoczęła się likwidacja wystaw cza

sowych i stałych w Muzeum przy Ryn
ku 3/5 związana z oddaniem części bu
dynku prywatnemu właścicielowi.

4.08. Uroczystość z okazji odbywających się 
w Kielcach Mistrzostw Polski i Mi
strzostw Europy w kolarstwie szoso
wym -  Kielce 2000, zorganizowana 
przez Urząd Miasta w Kielcach.

9-14.08. W Muzeum Henryka Sienkiewi
cza w Oblęgorku kręcono sceny do fil
mu „Przedwiośnie” w reżyserii Filipa 
Bajona.

12.08. Uroczyste zakończenie XXXV (20 po 
wojnie) Marszu Szlakiem I Kompanii 
Kadrowej, apel poległych i złożenie 
kwiatów pod płytą upamiętniającą po
byt Józefa Piłsudskiego w pałacu bisku
pów krakowskich w 1914 r.

26.8. W Muzeum Henryka Sienkiewicza 
w Oblęgorku odbył się koncert w ra
mach IV Zamkowych Spotkań z Muzy
ką, wystąpił kwartet „Omega” w skła
dzie: Tatiana Keptya -  skrzypce, Danu
ta Wolny -  altówka, Dorota Andrejas -  
wiolonczela, Aleksander Rutkowski -  
kontrabas.

WRZESIEŃ
10.09. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu

zeum”, wykład Anny Kwaśnik-Gliwiń- 
skiej o tkaninach na wystawie Orna- 
menta ecclesiae. Sztuka sakralna diece
zji kieleckiej.

17.09. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Anny Myślińskiej o ob
razach na wystawie Ornamenta eccle
siae. Sztuka sakralna diecezji kieleckiej.

24.09. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Krzysztofa Myślińskie- 
go o dziełach złotnictwa na wystawie 
Ornamenta ecclesiae. Sztuka sakralna 
diecezji kieleckiej.

PAŹDZIERNIK
1.10. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu

zeum”, wykład Krzysztofa Myślińskie- 
go o dziełach rzeźby na wystawie Orna
menta ecclesiae. Sztuka sakralna diece
zji kieleckiej.

4.10. Ukończono montaż 23 nowych okien 
z herbem Korab Jakuba Zadzika na 
pierwszym piętrze dawnego pałacu bi
skupów krakowskich wykonanych  
przez zakład „Konstol” Stefana Łatki.

8.10. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Mariana Gucwy pt. Re
zydencja biskupów krakowskich w Kiel
cach.

8.10. Recital fortepianowy Kevina Kenne- 
ra zorganizowany przez Świętokrzyskie 
Towarzystwo Muzyczne.

12.10. Spotkanie z cyklu „Wieczory na 
Zamku” poświęcone kulturze Japonii, 
zorganizowane i prowadzone przez ja- 
ponistkę Gabrielę Rzepecką i Marka Rze
peckiego. Profesor Fujita Satoko z Japo- 
ni, mistrzyni ceremonii herbacianej, 
sztuki układania kwiatów (ikebany ) oraz 
układania kimon zaprezentowała trady
cyjny rytuał przygotowania herbaty. 
Sponsorami wieczoru byli: kwiaciarnia 
„Jubilatka”, sklep „Herbaty świata”, 
zakład fotograficzny „Agfa Starprint”.

15.10. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Anny Myślińskiej o świę
tym Janie Kantym na wystawie Orna
menta ecclesiae. Sztuka sakralna diece
zji kieleckiej.

20.10. Koncert w ramach XIX Międzyna
rodowego Festiwalu Jeunesses Musica-
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les, wystąpili studenci z Hochschule des 
Saarlandes fur Musik und Theater 
w Saarbrucken (Niemcy) wraz z Orkie
strą Filharm onii Św iętokrzyskiej 
w składzie: Szymon Kawalla-dyrygent, 
Joanna Kawalla -  skrzypce, Thomas 
Porwol -  skrzypce. Program obejmował 
utwory J. S. Bacha: Koncerty skrzypco
we a-moll, E-dur, d-moll.

22.10. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Krzysztofa Myślińskie- 
go zamykający wystawę Ornamenta ec- 
clasiae. Sztuka sakralna diecezji kielec
kiej. .

24.10. W muzeum przy Rynku 3/5 nastąpi
ło zamurowanie przejścia z korytarza 
na piętrze do sal wystaw czasowych, 
w związku z przejęciem ich przez pry
watnego właściciela.

25.10. Uroczystość wręczenia stypendiów 
im. Andrzeja Radka (14. edycja) zorga
nizowana przez Towarzystwo im. Ste
fana Żeromskiego i Muzeum Lat Szkol
nych Stefana Żeromskiego.

28.10. W Muzeum Henryka Sienkiewicza 
w Oblęgorku zakończono zabezpiecza
nie skarpy zagrażającej osunięciem. Za
kres robót prowadzonych przez „Geol- 
bud” S.A. Kielce obejmował: odwodnie
nie budynku, wykonanie 3 rynien tere
nowych’i rowu zbiorczego z zastosowa
niem siatki „Geoweb”.

29.10. Spotkanie.z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Pawła Króla pt. Wapien
ne skarby połączony z prezentacją eks
ponatów.

LISTOPAD
4.11. Uroczystości rocznicowe Oblęgorka 

pod patronatem Prezydenta Rzeczypo
spolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniew
skiego. W pałacu biskupów krakowskich 
odbyło się sympozjum naukowe pt. Ob- 
lęgorek w stulecie daru narodowego dla 
Henryka Sienkiewicza z udziałem: prof, 
zw. dr hab. Lecha Ludorowskiego, dr 
Marii Bokszczanin, prof, dr hab. Maria
na Marka Drozdowskiego, Lidii Putow- 
skiej, Małgorzty Gorzelak i Ryszarda de 
Latour (materiały z sympozjum wyda
no drukiem). Natomiast w muzeum  
w Oblęgorku otwarto wystawy: 100 lat 
daru narodowego oraz Zamki i warow

nie polskie w akwareli Zbigniewa Szcze
panka, którym towarzyszyło okoliczno
ściowe spotkanie.

12.11. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Jana Główki nt. Kielec
kie tradycje niepodległościowe wygłoszo
ny w Sanktuarium Józefa Piłsudskiego.

18.11. Otwarcie wystawy czasowej malar
stwa i grafiki Rafała Olbińskiego, współ
czesnego artysty, autora plakatów, za
mieszkującego na stałe w Nowym Jor
ku a pochodzącego z Kielc. Wśród zgro
madzonych 136 prac znalazło się 30 
obrazów, liczne plakaty przedstawień 
operowych wykonane dla New York City 
Opera. Zaprezentowano też okładki do 
ilustrowanych magazynów, takich jak: 
Time, New York Times Magazine czy 
Der Spiegel. Autorką scenografii wysta
wy była Izabela Chełkowska, a do jej 
sprowadzenia do Kielc przyczyniła się 
Teresa Waśko z Agencji Reklamowej 
TEWA, główny sponsor; Komisarz wy
stawy -  Iwona Rąjkowska.

19.11. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Iwony Rajkowskiej pt. 
Artyści emigracyjni, wygłoszony na wy
stawie czasowej malarstwa i grafiki Ra
fała Olbińskiego.

21.11. Konferencja naukowa zorganizowa
na przez Oddział Świętokrzyski Stowa
rzyszenia Muzealników Polskich, przy 
współpracy z Muzeum Narodowym  
w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej, 
Urzędu Miasta w Kielcach nt. Muzeal
nictwo polskie u progu XXI wieku. Pro
gram obejmował wystąpienia profeso
rów: Andrzeja Rottermunda, Wojciecha 
Kowalskiego, Jerzego Świecimskiego, Je
rzego Czajkowskiego, Jerzego Szczepań
skiego oraz doktorów: Jana Święcha, 
Kazimierza Rdzanka i Jana Główki.

24.11. Wieczór wspomnieniowy o Edmun
dzie Massalskim -  dyrektorze Muzeum 
Świętokrzyskiego w latach 1947-1960 
przygotowany przez Zygmunta Pyzika.

24.11. Uroczyste obchody 50-lecia Stowa
rzyszenia Elektryków Polskich, urzą
dzone przez Oddział Kielecki tej orga
nizacji.

26.11. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Krzysztofa Myślińskie- 
go pt. Zegary szafowe.
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28.11. W pałacu ukończono pokrycie tka
ninami ścian i sufitu w Drugim Pokoju 
Biskupim oraz ścian w Trzecim Pokoju 
Biskupim, prace wg projektu Joanny 
Bojarskiej wykonał Marek Jankowski.

GRUDZIEŃ
5.12. W Muzeum Lat Szkolnych Stefana 

Żeromskiego odbyła się impreza literac- 
ko-muzyczna Reymont a, czy, i Żerom
ski zorganizowana we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Ochrony i Dziedzic
twa Narodowego. Wystąpili aktorzy Te
atru im. Stefana Żeromskiego w Kiel

cach: Mirosław Bieliński i Andrzej Cem- 
pura oraz grupa muzyczna NO ŇAME 
Łukasza Mazura.

15.12. Uroczystość wręczenia certyfikatu 
QS 9000 zorganizowana przez NSK 
Iskra w Kielcach.

31.12. „XI Koncert sylwestrowy z szampa
nem” pt. Melodie z różnych stron świa
ta, zorganizowany przez Świętokrzyskie 
Towarzystwo Muzyczne”, w wykonaniu 
Renaty Drozd -  sopran, Andrzeja Do
mina -  fortepian oraz kwartetu smycz
kowego „Omega”; koncert prowadził 
Janusz Król.

Marian Gucwa


