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Przewodnik turystyczny

A

Maciej Zaremba
laureat
Jest przewodnikiem od 1968 roku

i w przyszłym będzie obchodził50-

lecie pracy jako kierownik wycie
czek. - Bytem kilkuletnim dzieckiem,

kiedy już chodziłem z rodzicami

po górach. To oni zaszczepili we

mnie miłość do pięknych krajobra
zów Małopolski - wspomina.

Jego przygoda zaczęła się w biu
rze podróży Gromada. Swą pierwszą
wycieczkę poprowadziłod razu, dzień

po otrzymaniu uprawnień. Przez te

lata zwiedził wiele niesamowitych
miejsc i ciężko mu wybrać te najbar
dziej niezwykłe. Wymienia m.in. Cho
chołów czy cmentarze z I wojny świa

towej w Galicji. Jego zdaniem, niewąt
pliwie świetną atrakcją turystyczną

jest też spływ Dunajcem czy Po

pradem. Miłością do zawodu zaraził

już swoją wnuczkę, która mówi

w szkole, że ona też zostanie prze
wodnikiem, jakjej dziadek.
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POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE
ODDZIAŁ „BESKID” W NOWYM SĄCZU

- KOŁO PRZEWODNIKÓW
BESKIDZKICH I TERENOWYCH

WYCIECZKI TURYSTYCZNE - ROK AKADEMICKI 2016/2017
13 LAT WSPÓŁPRACY PTT - SUTW 2004- 2017

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział „Beskid” Koło

Przewodników Beskidzkich i Terenowych w ramach

współpracy z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku

w roku akademickim 2016/2017 zorganizowało dla

słuchaczy i sympatyków 8 wycieczek, w tym 5 pieszych
i 3 autokarowe.

We wszystkich formach wyjazdów wzięło udział 224

uczestników.

Tradycyjnie, jak w latach ubiegłych, wędrowaliśmy
Nowosądeckimi Szlakami Spacerowymi PTT, które

składają się z 5 odcinków o łącznej długości 52.5km.

Otaczają one Kotlinę Sądecką i miasto Nowy Sącz,
przebiegając łagodnymi wzniesieniami Beskidu

Wyspowego, Pogórza Rożnowskiego oraz Beskidu

Niskiego. Szlaki te umożliwiają turystom, niezależnie

od ich wieku i kondycji, odbywanie łatwych wycieczek
górskich. Najwyższymi górami tych szlaków są:

Białowodzka Góra (614 m .npm.) z rezerwatem

„Białowodzka Góra - Zamczysko” nazywanym przez

turystów „Małą Sokolicą”, Dąbrowska Góra (583 m

npm.) ze wspaniałymi widokami na Jezioro Rożnowskie

i Pogórze Rożnowskie. Najwyższą „górą” w granicach
administracyjnych miasta Nowego Sącza z widokiem

na Kotlinę Sądecką i okoliczne pasma górskiejest Majdan
(499 m npm.). Zorganizowano również wycieczką górską
w Beskid Sądecki - Cyrla.
11 listopada 2016 r. (piątek) 92 wycieczka PTT -

SUTW- Szlak Spacerowy PTT, nr 3 „wschodni”- znaki

zielone, Nowy Sącz-Chruślice (przekaźnik)-Januszowa-
Librantowa-Kuminowiecka Góra (543 m. npm.)-
Librantowa. W świąteczny piątek w wycieczce wzięły
udział 22 osoby, przy pięknej pogodzie podziwiano

panoramy Beskidów i Pogórza Rożnowskiego.
Na Kuminowieckiej Górze, czekał rozpalony przez

gospodarza Stefana Sowę grill, na którym pieczono
kiełbaski. Gospodarz uraczył nas wspaniałym „sokiem”
wiśniowym oraz marynowanymi grzybami. Przy grillu
śpiewaliśmy patriotyczne pieśni.
Przewodnik - Maciej Zaremba

11 grudnia 2016 r. (niedziela) 93 wycieczka - Szlak

Spacerowy PTT, nr 1 „zachodni” znaki czerwone,

Trzetrzewina - Szcząb, szlak PTT, nr 2-znaki zielone,
Szcząb- Chełmiec.

Przy słonecznej pogodzie w wycieczce wzięło udział

19 osób, przy wiacie w Chełmcu na ognisku pieczono
kiełbaski.

Przewodnik: Maciej Zaremba

22 lutego 2017 r. (niedziela) 94 wycieczka - wycieczka
górska - Główny Szlak Beskidzki - znaki czerwone,

Beskid Sądecki-Pasmo Jaworzyny Krynickiej: Rytro-
Cyrla schronisko-Rytro. W wycieczce w pięknej zimowej
scenerii uczestniczyło 13 osób.

Przewodnik: Maciej Zaremba
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9 kwietnia 2017 r. (niedziela palmowa) 95 wycieczka,
wycieczka autokarowa.

Dwunasta już tradycyjna wycieczka autokarowa dla

słuchaczy i sympatyków SUTW, na konkurs palm
wielkanocnych. Na trasie: Jodłownik - Nowy Wiśnicz

Zamek-Gnojnik.
Trasa wycieczki liczyła około 180 kilometrów.

Jodłownik

Położony w północno wschodniej części Beskidu

Wyspowego nad Tamawką: zwiedzanie zabytkowego
modrzewiowego kościoła z elementami stylu gotyckiego
p.w.Narodzenia N.M.P. z 1585 r.

Przewodnik Pan JózefKula. Dziękujemy.
W nowym kościele parafialnym uczestniczyliśmy
w uroczystej mszy świętej, powitani przez ks. proboszcza
O. Krzysztofa Morajko, a po mszy św. w konkursie palm
wielkanocnych.

Serdeczne podziękowania dla Pani Anny Dudzik

z Centrum Informacji Turystycznej w Sczyrzycu
za zorganizowanie zwiedzania i udostępnienie dla

uczestników wycieczki nowoczesnego lokalu Informacji
Turystycznej w Jodłowniku,bogato wyposażonego
w materiały promocyjne.

Nowy Wiśnicz - Zamek Kmitów i Lubomirskich

Zwiedzanie z przewodnikiem jednego z najcenniejszych
w Polsce dzieł wczesnobarokowej architektury
rezydencjonalnej i obronnej. Część najstarsza zamku

został zbudowana w XV w. a w latach 1615-1621 został

rozbudowany w stylu renesansowym.

Podziękowania Panu Sławomirowi Wcześnemu, który

na terenie zamku opiekował się uczestnikami wycieczki.

Uczestnicy wycieczki dziękują Zarządowi SUTW

za dotację do ceny biletów wejście na zamek 51 osób

x5zł=255zł./cenabiletu9zł/

Gnojnik.

Położony na Pogórzu Wiśnickim nad rzeką Uszwicą.

Zwiedzanie najstarszego zachowanego w całości

murowanego zabytku architektury w Małopolsce,
zbudowanego w 1380 r. - jest to kościół jednonawowy
o charakterze obronnym. Wszyscy uczestnicy wycieczki
mogli po raz pierwszy zwiedzić ten zabytkowy kościół.

Przewodnikiem był Pan Roman Bugajski. Dziękujemy.
W Gnojniku zbudowano nowy kościół o bardzo

nowoczesnej architekturzep.w. Matki Boskiej Fatimskiej,
początek budowy 2006 r.

Proboszczemjest ks. Marian Zapiór.
W drodze powrotnej odbył się w autokarze konkurs

palm dla najmłodszych uczestników z nagrodami.
W wycieczce uczestniczyło 55 osób.

Przewodnik: Wiesław Wczesny, Sławomir Wczesny.
3 maja 2017 r. (środa) 96 wycieczka - Szlak Spacerowy
PTT, nr 3- znaki zielone, Dąbrowa Góry-Dąbrowska
Góra-Kuminowiecka -Góra-Librantowa.

Tradycyjna świąteczna 3-majowa wycieczka, w której
wzięło udział tylko 10 osób. Pogoda wspaniała, ciepło
i słonecznie. Na Dąbrowskiej Górze przy kapliczce
upamiętniającej pobyt na Sądecczyźnie w 1999 r. papieża,
świętego Jana Pawła II, uczestnicy modlili się śpiewając
ulubioną pieśń świętego „Barkę”. Na Kuminowieckiej
Górze czekał na nas rozpalony przez Pana Stefana Sowę
z małżonką grill.
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Przewodnik: Maciej Zaremba

18 czerwca 2017 r. (niedziela) - 97 wycieczka- Szlak

Spacerowy PTT, nr 5 - znaki niebieskie, Dąbrówka
Polska-Majdan.

Kolejna tradycyjna już 13-ta wycieczka zorganizowana
na zakończenie Roku Akademickiego SUTW,
w której wzięło udział 10 osób. W Dąbrówce Polskiej
zwiedziliśmy zabytkowy kościół p.w. Świętego Rocha,

zbudowany z drzewa modrzewiowego na przełomie
XVI i XVII w., znajdujący się na Szlaku Architektury
Drewnianej Małopolski. Na miejscowym cmentarzu,

odwiedziliśmy grób śp. Stanisława Smagi, nauczyciela,
przewodnika i alpinisty, który w 1998 roku zginął
w Andach. Na trasie, na terenie starej strzelnicy zapłonęło
ognisko przy którym pieczono kiełbaski i inne specjały.
Przewodnik: Maciej Zaremba

15 lipca 2017r. (sobota) 98 wycieczka, wycieczka
autokarowa „Brama Sądecka”
Na trasie: Tropie-Tropsztyn-Czchów, pierwsza w pro
gramie szlakiem krzewicieli wiary chrześcijańskiej
na Ziemi Sądeckiej. Trasa wycieczki liczyła 150 km.,
uczestników 36 osób.

Tropie
Położone na Pogórzu Rożnowskim, na wschodnim

brzegu Dunajca-Jeziora Czchowskiego powstałego
w latach 1938 — 1949. Od VII w. miejsce przeprawy

przez Dunajec, na szlaku handlowym na Węgry - tzw.

„Brama Sądecka”.

Kościół parafialny, Sanktuarium p.w. Świętych
Pustelników Świerada Andrzejai Benedykta. Jeden

z najstarszych w Polsce, początkami sięga 1045 r.

ufundowany przez króla Kazimierza Odnowiciela,
w miejscu gdzie znajdowała się pierwsza pustelnia św.
Świerada. Z pierwszej budowli romańskiej pozostały
tylko mury prezbiterium oraz część północnej
i zachodniej ściany.

Św. Świerad Andrzej, nauczyciel św.Benedykta urodził

się w II poł. X w., zmarł na Słowacji około 1031 r.,

św.Benedykt - zginął tragicznie kilka lat później.
Przewodnikiem po zabytkowym kościele i Muzeum był
ks. Stanisław Pietrzak ,emerytowany proboszcz, kustosz

Sanktuarium w latach 1980 2006, rezydent, honorowy
Przewodnik PTTK Oddział „Beskid” w Nowym Sączu.
Dziękujemy.
Proboszczem od 2006 r. i Kustoszem Sanktuarium jest
ks. Andrzej Piórek.

Po zwiedzeniu kościoła uczestnicy wycieczki pod opieką
Pani Wandy Wcześny zwiedzili Kaplice - pustelnię
i źródło św. Świerada, by w drodze powrotnej przepłynąć
promem przez Dunajec na parking w Wytrzyszczce,
gdzie czekał autokar.

Wytrzyszczka Tropsztyn - zamek

Zbudowany przypuszczalnie na początku XIII w. dla

obrony szlaku handlowego, na początku XVI w. był
siedzibą rycerzy rabusiów, został zdobyty i zniszczony
przez właścicieli Rożnowa, a od 1608 r. był opisywany
jako ruina. Pod koniec lat 90 XX w. zamek został

23



Biuletyn Sądeckiego UTW - Nr 54, grudzień 2017

realistycznie odbudowany. Z zamkiem Tropsztyn
związanajest historia skarbu Inków, i tzw. klątwa Inków.

Przewodnikiem na zamku był Pan Piotr Danek.

Czchów

Miasto położone na wschodnim krańcu Pogórza
Wiśnickiego w pobliżu Jeziora Czchowskiego, należy do

najstarszych miejscowości w Polsce. Istniało już w XII

w. lokowane na prawie średzkim, które w 1325 r. król

Kazimierz Wielki zmienił na magdeburskie. W centrum

zachował się średniowieczny układ ulic z czworobocznym
rynkiem otoczonym XVIII i XIX drewnianymi domami

o zrębowej konstrukcji z podcieniami.
Kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii

Panny.
Do budowy obecnego gotyckiego kościoła wykorzystano
biały wapień, stąd dawna nazwa miasta Biały Kamień,
oraz kamienie z poprzedniej romańskiej świątyni.
W centralnym miejscu prezbiterium duży krucyfiks,
polichromia z XIV w. gotyckie kamienne tabernakulum

i chrzcielnica. Przed kościołem drewniana dzwonnica

z początku XX w. Baszta udostępniona do zwiedzania,
pozostałość średniowiecznego zamku królewskiego,
Proboszczem od 2013 r. jest ks. Ryszard Biernat,
rezydentem ks. JózefPamuła ,proboszcz od 1999 -2013r.

Przewodnikiem była Pani Paulina Kumorek pracownik
MOK . Dziękujemy.
W wycieczce uczestniczyło 36 osób.

Na wycieczce przekazałem nagrody - album p.t. „Obierz
kierunek na Sądeckie i Gorlickie” dla dwutysięcznego
uczestnika wycieczek organizowanych przez PTT

dla SUTW. 2000 uczestnik - słuchacz SUTW pani
Teresa Rogoń, 2000 uczestnik - sympatyk SUTW Pani

Lucyna Fałowska. Album ten i materiały regionalne

przekazaliśmy w podziękowaniu ks. Stanisławowi

Pietrzakowi. Uczestnicy wycieczki ustalili, by zwrócić

się do Zarządu, aby ks. Stanisław Pietrzak mógł otrzymać
Dyplom Honorowy ukończenia SUTW.

Uczestnicy wycieczki dziękują Zarządowi SUTW

za dopłatę 200 zł do ceny za autokar.

Przewodnicy: Wiesław Wczesny, Wanda Wczesny
30 września (sobota) 99 wycieczka PTT - SUTW,
24 autokarowa „Most Stacha, Suszona śliwka” na trasie:

Znamirowice Yacht Club, Most Stacha-Tabaszowa-Just-

Iwkowa-Wojakowa, Druga wycieczka w programie
na szlaku krzewicieli wiary chrześcijańskiej na Ziemi

Sądeckiej. Trasa wycieczki liczyła ok. 200 k. Piękna
słoneczna pogoda.
Znamirowice

Wieś położona na południowo wschodnim brzegu Jeziora

Rożnowskiego.
Znamirowice-Yacht Club PTTK.

Zwiedzenie Ośrodka Szkoleniowo Żeglarskiego PTTK

Oddział „Beskid” w Nowym Sączu im. Jerzego Masiora,
zachwyt nad pięknem jeziora i żaglówek na przystani.
Komandorem od 2012 r. jest Tomasz Salamon

Znamirowice - przysiółek Zapaść Most Stacha, Most

Mocarza
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Kamienny most przypominający rzymską budowlę,
zbudowany z miejscowego materiału skalnego w latach

1968 - 1971 przez jednego człowieka, miejscowego
gospodarza Jana Stacha żyjącego w latach 1938-2011.

Wysokość 15 m. długość 20 m., szerokość 6 m. Most

Stacha uczestnicy wycieczki zwiedzali pod opieką
Sławka Wcześnego.
Tabaszowa

Widokówka sprzed 1980 r.

Wieś na południowo wschodnim brzegu Jeziora

Rożnowskiego, słynąca z najdłuższej, bo liczącej
kilometr piaszczystej plaży.
Zwiedzanie zabytkowego drewnianego kościółka

zbudowanego w 1753 r. w Tęgoborzy a przeniesionego
do Tabaszowej w 1982 r.

Przewodnikiem był ks. proboszcz Marek Wielgosz.
Dziękujemy.
Just

Wieś w wschodniej części Beskidu Wyspowego -

Pasma Łososińskikego, u stóp Góiy Jodłowiec Wielki

(482 m.npm), na przełęczy św. Justa.(450 m.npm.)

Drewniany kościółek na Górze św. Justa p.w.
Narodzenia Najświętszej Marii Panny został zbudowany
w 2 połowie XVII w. W ołtarzu głównym Cudowny obraz

Matki Boskiej Juściańskiej i obraz św. Justa z XVII w.

Ze wzgórzem tym łączy się tradycja pobytu w tym miejscu
pustelnika św. Justa, który był uczniem i towarzyszem
św. Świerada z Tropią i św. Urbana z Iwkowej. Kościół

św. Justajest kościołem filialnym parafii Tęgoborze.

Historię kościoła i zabytki przedstawił przewodnik
Wiesław Wcześny.
Na placu przed kościółkiem mieliśmy godzinę
odpoczynku przeznaczoną na posiłek i zdjęcia.
W Łososinie Dolnej o godz. 12 do uczestników wycieczki
dołączył ks. Stanisław Pietrzak z Tropią, który objął
funkcję przewodnika.
Iwkowa

Wieś leżąca na Pogórzu Wiśnickim w kotlinie rzeki Bela

która od miejscowości Kąty zmienia nazwę na Biała

i wpada do Łososiny. Iwkowa powstała z połączenia
dwóch osad: starszej, która już w 1325 r. posiadała
kościół i młodszej, założonej w 1334 r. przez królową
wdowę - Jadwigę Łokietkową. Iwkowa od średniowiecza

do II poł. XVIII w. stanowiła część Ziemi Sądeckiej.
Święty Urban - pustelnia

Przy drodze Iwkowa-Tymowa, zielony szlak około

1,5 km. do kaplicy - pustelni św.Urbana u stóp Góry
Bukowiec (494 m.npm.) W Iwkowej czci się pustelnika
Urbanka, który miał tutaj leśną pustelnię, pił wodę
ze źródła, źródło i potok z niego wypływający też nazywa

się „Urbanek”. Miejsce to urokliwe pośród lasu, źródło,
szemrzący potok Urbanek, stara kapliczka wewnątrz

ołtarzyk z XVII w. wizerunkiem św. Urbana.

Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
Najcenniejszą pamiątką po starym drewnianym kościele,
który spłonął w 1952 r. jest obraz Matki Boskiej
Królowej Nieba i Ziemi, Matka Boska w koronie
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w sukni czerwonej i płaszczu zielonym, Dzieciątko Jezus

w sukience białej w kolorowe grochy.
Proboszczem jest ks. Józef Gurgul, wikariuszem

ks. Wojciech Cabak, który przedstawił nam historię
kościoła. Dziękujemy.
Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Panny Marii

„Kościółek”

Stoi w centralnej części wsi na niewielkim wzniesieniu,
powyżej prawego brzegu Beli. Drewniany, gotycki
zbudowany pod koniec XV w., na miejscu najstarszej
świątyni w Iwkowej, która istniała już przed 1325 r.

wg tradycji ufundowany przez królową Bonę. Wnętrze
ozdobione polichromią późnorenesansową z 1619 r.

wyposażenie kościoła pochodzi głównie z XVI i XVII w.

Przewodnikiem była Pani Joanna Piechowicz, która była
też przewodnikiem do Pustelni św. Urbana. Dziękujemy.
Dziękujemy Panu Romanowi Piechowiczowi, ojcu pani
Joanny, który zastępował ją, gdy wędrowała z nami

do Pustelni.

Iwkowa - Święto suszonej śliwki, Szlak Suszonej śliwki.

Atrakcją Iwkowej jest organizowane przez Urząd Gminy
Święto Suszonej Śliwki, w tym roku odbyło się 16

i 17 września. Niestety nie doszło do zaplanowanego
spotkania w Porąbce Iwkowskiej uczestników wycieczki
z Klubem Seniora i zakupu suszonych owoców.

Wojakowa
Wieś położona na wschodnim krańcu Beskidu

Wyspowego Jest jednym z największych skupisk
producentów susorek iwkowskich czyli suszonych
owoców.

Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny.
Powstanie kościoła to 1363 r., była to budowla w stylu
gotyckim, jednonawowa wzniesiona z miejscowego
kamienia W latach 1930 - 1931 gruntownie
przebudowana. Z pierwotnej bryły kościoła zachowało

się jedynie prezbiterium oraz część wyposażenia.
Proboszczem jest ks. Józef Nowak, wikariusz ks. Jan

Maciuszek, który opowiedział nam historię kościoła.

Dziękujemy.
Przy parafii w Wojakowej działa Muzeum Regionalne,
po którym oprowadzał nas Pan Zenon Nowacki, prezes
Klubu Seniora w Iwkowej. Dziękujemy.
W wycieczce wzięło udział 58 osób.

Przewodnicy: Wiesław Wczesny, Sławomir Wczesny
i Joanna Piechowicz.

W Łososinie Dolnej brawami pożegnaliśmy ks. Stani
sława Pietrzaka, który samochodem powrócił do Tropią.
Dziękujemy ks. Stanisławie.

Wszyscy uczestnicy wycieczek autokarowych a to:

9 kwietnia, 15 lipca i 30 września otrzymali obszerne

Biuletyny wycieczkowe opracowane przez Przewodni
ków PTT Tadeusza i Wiesława Wcześny.

Wspaniałym kierowcą autokaru był Pan Marek Jeż.

Setna wycieczka zorganizowana przez Koło

Przewodników PTT: dlaSUTW odbędzie się 11 listopada
2017 r. na trasie: Nowy Sącz - Chruślice /przekaźnik / -

Librantowa - Kuminowiecka Góra - Librantowa

13 lat Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

to 13 lat współpracy z Kołem Przewodników Beskidzkich

i Terenowych PTT Odział „Beskid” w Nowym Sączu.
Przez ten okres zorganizowaliśmy 99 wycieczek
turystycznych, a to 69 pieszych (w tym 30 pieszo-
rowerowe oraz 24 autokarowych).

Wycieczki te były bardzo atrakcyjną formą czynnego

wypoczynku, w czasie których uczestnicy mogli poznać
i podziwiać kulturę, przyrodę i zabytki Polski oraz

Słowacji.
Każda wycieczka była miłym spotkaniem koleżeńskim,
we wszystkich formach tego aktywnego wypoczynku
wzięło udział łącznie 2.150 uczestników.

W imieniu Koła Przewodników PTT Odział „Beskid”
w Nowym Sączu serdecznie dziękujemy uczestnikom

wycieczek i jednocześnie zapraszamy na wycieczki
w roku akademickim 2017/2018.

Wiesław Wcześny
Przewodnik PTT Nowy Sącz

Przewodnik PTTK Odział Krynica
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WYCIECZKI

„Cudze chwalicie, swego nie znacie"

PRZEZ PORY ROKU Z WIESŁAWEM

MARIA HALINA STARZYK

Jeszcze do niedawna, zmęczeni pracą i domowymi obowiązkami, woleliśmy
w weekend urządzać grillowanie, przysypiać przy telewizorze, czasami wyjść
w góry. Ale jechać np. do Iwkowej? Rozzuchwaleni zwiedzaniem Luwrów

i Ermitaży, Sandomierzy i Wrocławiów, nie przypuszczaliśmy nawet,

jak cenne zabytki są tuż obok. Szukaliśmy wymówek przekonani, że „skoro
są w pobliżu, na pewno nam nie uciekną". Teraz nadeszła jednak pora,

by poznać to co niedalekie, a poprowadził nas Wiesław Wcześny, z sądeckiego
oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. To wspaniały przewodnik!
Potrafi tak zorganizować wyprawę, aby znaleźć czas zarówno na zwiedzanie,
spacer i odpoczynek, jak i podziwianie przyrody, a wszystko to łączy z prze
kazem wiadomości z zakresu historii, sztuki czy topografii. On naprawdę wie

wszystko! W 2017 roku, zorganizował trzy wycieczki autokarowe, w których
licznie wzięli udział studenci SUTW wraz z grupą znajomych i przyjaciół.

Tegoroczne wycieczki spinają pory roku: wiosna - „Palmowa Niedziela", lato -

„Brama Sądecka", jesień-„Na Śliwkowym Szlaku". Odwiedziliśmy także różne

regiony geograficzne - Pogórze Rożnowskie i Pogórze Wiśnickie.

Zwiedzane przez nas obiekty nie leżą przy uczęszczanych szlakach, a jeśli
nawet, to mało kto je odwiedza. Przykładem może być gotycki kościół

obronny w Gnojniku, jeden z najstarszych murowanych kościołów w Ma-

łopolsce, który dla większości z nas był dużym odkryciem. Palmowa Niedziela w Jodłowniku, poza zwiedzanym
kościołem znajdującym się na Szlaku Architektury Drewnianej, ukazała nam także piękno bogatego i wciąż żywego
w tych okolicach folkloru. Z kolei, zamek w Wiśniczu to zetknięcie z magnacką rezydencją i historią wielkich rodów,
a Czchów, ze swoją małomiasteczkową galicyjską zabudową i wspaniałym gotyckim kościołem naprawdę wart

jest zboczenia z drogi do Krakowa. Nie przypuszczaliśmy, że można tu zobaczyć wspaniale odnowioną polichromię
z XIV wieku i renesansowe pomniki nagrobne, wyrzeźbione przez włoskiego mistrza.

Romański, w swej najstarszej części, kościół w Tropiu sięga początków państwa polskiego, a jego historia wiąże
się z wprowadzaniem chrześcijaństwa na nasze ziemie. Nasz przewodnik pokazał nam miejsca, które łączy obecność

pierwszych polskich świętych: św. Świerada w Tropiu, św. Justa na górze jego imienia i św. Urbana w Iwkowej.
Świątynie wzniesione w miejscu ich kultu bardzo się od siebie różnią: romański kościół z cennymi zabytkami
w Tropiu, drewniany - „na Juście" i mała pustelnia św. Urbana.

Małopolska może się poszczycić wieloma zabytkami architektury drewnianej. Na naszej trasie znalazł się kościół

w Tabaszowej i wielkiej urody kościółek w Iwkowej. Ale nie tylko zabytki sztuki sakralnej wzbudziły nasz podziw.
No, bo jak tu nie zachwycić się ogromnym, kamiennym mostem, zbudowanym dzięki determinacji jednego
człowieka? Most Stacha w Znamirowicach ze wszech miar zasługuje, by szeroko mówić zarówno o nim samym,

jak i o jego twórcy. Natomiast zamek Tropsztyn pozwolił nam zagłębić się w średniowieczne lochy i spojrzeć
na taflę jeziora Czchowskiego z wieży, na której lądują helikoptery. Z tym odbudowanym zamkiem wiąże się zresztą
niezwykła opowieść o skarbie Inków i klątwie ciążącej na jego poszukiwaczach.

Spacer do pustelni św. Świerada i św. Urbana, przepłyniecie promem jeziora pomiędzy Tropiem i Wytrzyszczką,
jachty w Znamierowicach, senne sobotnie popołudnie na rynku w Czchowie - tego się nie zapomina I Zawdzięczamy
to Wieśkowi, jego pasji, bezinteresowności, wiedzy i temu, że chce się podzielić z innymi tym, co dla niego ważne

i piękne. Dziękujemy i prosimy o jeszcze!
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WSPOMNIENIE

JERZY LEŚNIAK - NOWA ENCYKLOPEDIA SĄDECKA
DZIEŁO ŻYCIA MIŁOŚCIĄ DO MIASTA PISANE

TATIANA BIELA

9 listopada, w sali reprezentacyjnej ratusza odbyła
się prezentacja unikalnego w skali naszego kraju
wydawnictwa regionalnego - „Nowej Encyklopedii
Sądeckiej” autorstwa Jerzego Leśniaka.

Wydawnictwo to stanowi sumę dorobku życia
znanego sądeckiego dziennikarza, który na po
nad tysiącu stron zgromadził całą swoją wiedzę
o mieście i regionie oraz jego mieszkańcach. „Nowa
Encyklopedia Sądecka” to kontynuacja wydanej
w 2000 roku „Encyklopedii Sądeckiej”, wzbogaconej
o nowe informacje gromadzone przez autora zarówno

w Polsce, jak i za granicą.

Prezentacja opus vitae Jerzego Leśniaka przyciągnęła
tłumy sądeczan, obecna była także najbliższa rodzina

zmarłego w sierpniu tego roku autora. Nie zabrakło

również najbliższych przyjaciół i współpracowników
„kronikarza” miasta i regionu, którzy wspominali
zarówno osobę samego twórcy Encyklopedii, jak i cały
jego dorobek.

Krótki biograficzny film o Jerzym Leśniaku przypomniał
zebranym, że ten znany sądecki dziennikarz, reporter
i komentator był autorem i współautorem kilkudziesięciu
pozycji książkowych o Nowym Sączu i regionie, w tym
m.in. „Encyklopedii Sądeckiej”, „Nowego Sącza-miasta
niezwykłego”, „lOlsądeczan” czy „Sądeckich ścieżek -

od Ziemi Świętej do Kalifornii”. Za swoje osiągnięcia
wyróżniony został także nagrodą im. Szczęsnego
Morawskiego oraz Nagrodą im. prof. Bolesława Kumora.

Prezentację „Nowej Encyklopedii Sądeckiej” popro
wadził Leszek Mazan, urodzony w Nowym Sączu
dziennikarz, pisarz i publicysta, współautor m.in. książki
„Austriackie gadanie czyli encyklopedia galicyjska”.
Spotkanie rozpoczął od osobistego wspomnienia
o Jerzym Leśniaku.

- Jurek był z nami. Jest z nami jego książka. Nikt

nie potrafił kochać tego miasta tak mocno, jak on -

wspominał Leszek Mazan. Do rozmowy o szczegółach
zawartych w książce, jak i kulisachjej powstania zaprosił
Bogusława Kołcza, przyjaciela autora „Encyklopedii”
i jej pierwszego czytelnika.

- Uświadomiłem sobie, że ta encykłopedia jest taka

dobra i piękna, bo była pisana eon amore, czyłi
z miłością - powiedział Bogusław Kołcz. - Była pisana
z umiłowaniem dla miasta, zresztą Jerzy zastanawiał się
do ostatniej chwili, jak zadedykować tę encyklopedię.
Pierwsze wydanie z roku 2000, zadedykował:
„Kochanemu Miastu, Przepięknej Ziemi Sądeckiej”.
(...) Ta nowa encykłopedia to suma współczesnej wiedzy
o Sądecczyżnie. Jurekpisałją właściwie przez 40 lat -

podsumował przyjaciel autora.

Choć czytelnicy dostali do rąk kolejne już kompendium
wiedzy o mieście i regionie, jak zauważył sam autor,
koniec w encyklopedii nigdy nie istnieje.
- Nasza księga będzie uzupełniana i aktualizowana
aż po ... kolejne jubileusze Królewskiego Grodu” —

zapowiadał we wstępie.

Niestety, tej pracy będą już musieli podjąć się jego
następcy.
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WYCIECZKA AUTOKAROWE z Wiesławem Wczesnym
Niedziela Palmowa - 09.04.2017 r. - Jodłownik, Nowy Wiśnicz, Gnojnik

„Brama Sądecka” -15.07.2017 r. - Tropie, Tropsztyn, Czchów Fot. Joanna Majkrzak

Most Stacha - 30.09.2017 r. - Znamirowice, Yacht Club, Most Stacha, Tabaszowa,
Just, Iwkowa, Wojakowa






