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#ZabytkiBeskidu

#BeskidSądecki

#ciekawostki

#rekonstrukcje

#historia

Architektura
w Beskidzie Sądeckim
Zabytki. Historia. Ciekawostki.

Kiedy myślimy o zabytkach w górach, to w pierwszej kolejności do głowy
przychodzą nam pasterskie szałasy, bacówki, przydrożne krzyże i kapliczki, czasami zapomniane, opuszczone cmentarze i małe, wiejskie kościoły,
często drewniane. Stare góralskie chaty, może powojenne bunkry i pozostałości po okopach. Tam jednak gdzie są góry, są też doliny, a w dolinach
wioski i miasta, w których kultura, a wraz z nią architektura, przez wieki
rozkwita tak jak na nizinach. Im bogatsza historia regionu, tym zabytki
ciekawsze, nawet jeśli dotknęły je nieszczęścia w postaci wojen, pożarów
i powodzi.
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Kościół św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu
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ZABYTKI W BESKIDZIE SĄDECKIM - DEKONSTRUKCJE I REKONSTRUKCJE - PIJALNIA ANNA W ŻEGIESTOWIE-ZDROJU

Tekst: Iwona Kamieńska. Dobry Tygodnik Sądecki.
W żegiestowskim wąwozie Szczawnego Potoku spędziła pierwsze lata swojego życia.
„Do niedawna stał tam budynek zwany „domem na
potoku”. To był mój pierwszy dom. Moja mama –
Zofia sadziła i pielęgnowała przy nim pomarańczowe lilaki, błękitne irysy i niezapominajki…”
Tekst: © Iwona Kamieńska
Zdjęcia: © Konrad Rogoziński

Anna będzie żyć...
Pijalnia Anna w Żegiestowie-Zdroju
Anna umierała od przełomu lat 2002 i 2003. Wtedy właśnie zamknięto ją przed ludźmi i przestano o nią dbać. Przez wybite szyby czas od czasu włamywali się do niej miłośnicy urbexu,
eksploratorzy opuszczonych budynków, które czas zamienia w ruinę. Witały ich tablice z informacją o śmiertelnym zagrożeniu związanym z próbą sprawdzenia czy serce Anny jeszcze
bije. Wszędzie wokół utrzymywało się duże stężenie dwutlenku węgla. W niszach, wnękach
i zakamarkach piwnic mogło być go tak dużo, że dla nierozważnych śmiałków wejście w te
miejsca groziło utratą przytomności i zaśnięciem na zawsze. Widocznym znakiem zagrożenia były porosty pokrywające zielonym dywanem schody i podłogi. Gdyby trzeba było dłużej
czekać na remont, budynek zamieniłby się w grobowiec źródła, do którego niegdyś ludzie
tłumnie przychodzili po zdrowie… Niebawem Anna znów przyjmie gości.
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Źródło Anna w Żegiestowie-Zdroju
Żegiestowskie źródło „Anna” otrzymało imię starosądeczanki – Anny Sobańskiej, żony Ignacego
Medweckiego. W 1846 roku Ignacy trafił na źródło,
wykupił ziemię od miejscowych chłopów i zlecił laboratoryjne badania składu wody. Analiza wykazała,
że jest to silna żelazista szczawa. Na polecenie Medweckiego nad źródłem zbudowano altanę i otwarto
pierwszą, prowizoryczną pijalnię, a nieopodal niej
– sezonowe drewniane pensjonaty. Tak zaczął rodzić
się Żegiestów – Zdrój. Po Ignacym dzieło przejął jego
syn – Karol Medwecki. Otwarcie w 1876 roku linii
kolejowej Tarnów – Muszyna, z przystankiem w Żegiestowie, na którym zatrzymywał się pociąg pod
parą, było okolicznością bardzo sprzyjającą ówczesnym gospodarzom uzdrowiska. Zaczęli przyjeżdżać
goście z całej Polski, a w ślad za ich zainteresowaniem
– wyrastały nowe wille i pensjonaty. Powstał wówczas
między innymi pierwszy żegiestowski Dom Zdrojowy z pijalnią. Zbudowano go nieopodal miejsca,
w którym Ignacy postawił altanę nad źródłem Anna.
Jedyną pamiątką jaka pozostała do dziś po tym
pierwszym okresie historii uzdrowiska jest „Żegotka”
zbudowana około 1878 roku – obecnie w remoncie.

Żegiestów-Zdrój. Czar przedwojennej elegancji.
Po pierwszej wojnie światowej, w czasie, gdy Żegiestowem zarządzała spółka pod kierownictwem
Jędrzeja Kukierka, a później jego syna – Kazimierza,
maleńka miejscowość cieszyła się rosnącą popularnością. Stała się obiektem pożądania amatorów wypoczynku z wyższych sfer. Nocowali w willach „Zamek”, „Polonia”, „Elżka”, „Malutka”, w urokliwym
„Orlątku”, w „Sanato”, w „Białym Orle”, w „Zosieńce”,
a później również – w Nowym Domu Zdrojowym
i w luksusowym hotelu na Łopacie Polskiej. Tak miejscowa ludność nazwała cypel utworzony przez koryto
Popradu porośnięty lasem i wciśnięty w Słowację.
W latach 30. wyrósł na nim hotel „Wiktor”. Ziemię
w tym miejscu chciał kupić Jan Kiepura, przegrał
jednak przetarg z Małopolską Spółdzielnią Urzędników Naftowych.
Nowy Dom Zdrojowy zamykający wąwóz Szczawnego Potoku, około 350 metrów poniżej „Anny” stoi od
1929 roku. Zaprojektował go rozchwytywany
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w owych czasach profesor Adolf Szyszko-Bohusz. Był
to najbardziej elegancki w latach międzywojennych
obiekt kurortu. Z alejek spacerowych wytyczonych
wśród drzew na zboczu wąwozu można było wejść
wprost na korytarze prowadzące do pokojów. Ani
wewnątrz, ani poza obiektem na nudę nie było szans.
Można było spędzać czas na zabiegach leczniczych,
w kawiarniach i restauracjach. Żegiestów miał swoją
kręgielnię, w sali balowej Domu Zdrojowego odbywały się koncerty i dancingi, nad Popradem urządzono kąpielisko, a na Łopacie – korty tenisowe. Dla
gości przygotowano latem kajaki i łódki, zaś zimą
zapraszano ich na kuligi, ślizgawkę i na narty.

Smutny czas i destrukcja uzdrowiska
Piękny czas skończył się wraz z wybuchem kolejnej wojny. Wyposażenie uzdrowiska rozkradziono,
w „Wiktorze” ulokowano niemiecki szpital wojskowy,
zaś w Domu Zdrojowym urządzono kwaterę młodzieży z Hitlerjugend oraz szkołę policyjną. Po wojnie
nastały siermiężne czasy PRL. Wrócili wprawdzie
goście, ale głównie beneficjenci Funduszu Wczasów
Pracowniczych, turnusów robotniczych i koloniści.
Upaństwowione uzdrowisko z roku na rok powoli
pustoszało, aż w końcu w 2002 roku zapadła decyzja
o zamknięciu Domu Zdrojowego i „Anny”. Dzieło
Szyszko – Bohusza szybko zaczęło straszyć powybijanymi szybami w oknach, pozrywanymi podłogami,
odpadającymi kafelkami, urwanymi klamkami, dach
„Anny” porastał mchem, a na posadzkach osadzała
się ruda warstwa żelaza wytrącanego z wody.
Źródło, przez cały ten czas biło, ale nie dla ludzi.
Cenna, zdrowa woda mineralna przez kilkanaście
lat spływała do potoku.

Anna będzie żyć...
W reanimację „Anny” zainwestowali nowi właściciele Żegiestowa – rodzina Cechini. Niemało dołożyła do tej inwestycji także Unia Europejska. Bracia
Stanisław i Józef Cechini to potomkowie włoskich
budowniczych* linii kolejowej, która połączyła ten
uroczy zakątek Doliny Popradu z resztą Polski. Na
prace remontowe – wymianę dachu, remont elewacji
kamiennej i wnętrza oraz wymianę instalacji spółka
Spółka Cechini Żegiestów-Zdrój Główny zdobyła
ponad 768 tys. dofinansowania. „Anna” będzie mogła
wkrótce znów przyjąć gości.

Ale to jeszcze nie czas i nie miejsce na ogłoszenie
szczęśliwego finału tej historii. Trochę jak w muzyce –
pasuje tu komunikat: „da capo al fine…” bo cały czas
trwa reanimacja Domu Zdrojowego i Żegotki. One
też mają szansę służyć ludziom – tak, jak od kilku
lat służy wyremontowany, znów piękny jak dawniej
Wiktor.
Pijalnię – zanim każdy z Was będzie mógł ją obejrzeć
osobiście – zdążył odwiedzić redaktor naczelny i fotograf magazynu „Odkryj Beskid Sądecki”, Konrad
Rogoziński, który podzielił się fotografiami i wrażeniami z „Dobrym Tygodnikiem Sądeckim”.
		

„Oprócz pięknie i bogato wykończonych
wnętrz, duże wrażenie robi podświetlone
i przeszklone źródło. Możemy na żywo obserwować wydobywającą się spośród skał
naturalną wodę mineralną” – kusi.
Zatem oglądnijcie tę galerię zdjęć ilustrujących miejsca, zmieniające się dzięki wizjonerom z Sycylii, którzy swoje miejsce na Ziemi znaleźli na Sądecczyźnie.

Artykuł pochodzi z cyfrowych zasobów serwisu
internetowego redakcji Dobry tygodnik Sądecki
i został wykorzystany za zgodą Pani redaktor
Iwony Kamieńskiej:
https://www.dts24.pl/anna-bedzie-zyc/
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CECHINI
MINERALNE
SERCE MUSZYNY

Naturalnie smaczna woda
Cechini Muszyna to naturalna, wysokozmineralizowana woda bogata w najważniejsze dla zdrowia minerały takie jak magnez i wapń. Wydobywana i rozlewana wyłącznie na terenie uzdrowiska Muszyna
- od lat zachwyca doskonałą jakością i smakiem.
Woda mineralna Cechini wydobywana jest z głębokości około 250m, rozlewana do ekologicznych
butelek pochodzących w 100% z recyklingu i nadających się w 100% do recyklingu. Woda Cechini
nie tylko orzeźwia w gorące dni, ale dodaje energii.
Rozpuszczone w wadzie składniki mineralne takie
jak magnez i wapń wzmacniają i budują organizm,
który odpowiednio nawodniony - jest bardziej odporny na wirusy i szybciej się regeneruje.
Na terenie malowniczej miejscowości zlokalizowane są pijalnie wody Cechini, w których każdy może
skosztować naturalnie smacznej wody. Marka dba
o środowisko wprowadzając nowe, ekologiczne rozwiązania, a także wciąż rozszerza swoją ofertę wód
mineralnych dbając o to, aby nigdy nie tracić naturalnej doskonałości wody, smaku i unikatowego
składu, którego na próżno szukać w innych wodach
mineralnych na terenie Polski oraz świata.

mineralnych to 1800 mg/l) co czyni wodę Cechini
wodą wysokozmineralizowaną, bogatą w minerały
życia. Magnez, wapń i potas rozpuszczone w wodzie
mineralnej wpływają korzystnie na przemianę materii, są niezbędne do utrzymywania prawidłowej
czynności serca oraz aktywności układu mięśniowo-nerwowego. Dodatkowo natura zadbała o niską
zawartość sodu w wodzie. Dzięki temu woda nie
obciąża organizmu nadmiarem soli, która dla osób
z nadwagą, wysokim ciśnieniem krwi lub problemami z sercem nie jest wskazana.

Nie pij byle czego - wodę wybieraj z uwagą
W roku 2021 marka Cechini rozpoczęła akcję “Nie
piję byle czego”, której celem jest zwrócenie uwagi
konsumentów na etykiety wód mineralnych. Celem marki jest uświadamianie jak ważna jest woda
w życiu człowieka. “Jesteś tym co jesz”, ale też “Jesteś
tym co pijesz”. Cechini Muszyna zwraca uwagę na
naturalne dobra, którymi dzieli się z nami natura.
Naturalnie doskonałą wodę pij ze smakiem. Doceń
wartości wysokozmineralizowanej wody i wzmacniaj organizm codziennie.

Wzmacnia i buduje naturalną odporność
organizmu
Woda Cechini Muszyna polecana jest przez lekarzy,
dietetyków, sportowców, trenerów personalnych.
Doskonała dla każdego i w każdym wieku - wzmacnia najważniejszymi dla zdrowia minerałami. Na
temat właściwości wody, a także naturalnych warunków geologicznych Muszyny, które pozwalają
naturze tworzyć unikatową wodę - wypowiedziało
się już wielu naukowców, w tym m.in. dr hab. inż.
Lucyna Rajchel (AGH Kraków). W jednym litrze
wody Cechini znajdziecie około 61,62 mg prawdziwego magnezu oraz 325,80 mg wapnia. Suma składników mineralnych zawartych w wodzie Cechini
przekracza 1500 mg/l, (w Cechini suma składników
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Tekst: © Maria Kościelniak
Zdjęcia: © Narodowe Archiwum Cyfrowe

Willa Tatrzańska. Historia
Willa “Tatrzańska”
W aktualnych przewodnikach znajdziemy o niej tylko
krótkie wzmianki. Że była. Że była piękna. Że zbudowana w stylu szwajcarskim, jak inne usytuowane
przy Bulwarach Dietla. I jeszcze czasami, że zmieniła
nazwę. I, że spłonęła. Że pozostał po niej pusty plac
przy Bulwarach Dietla pomiędzy równie piękną willą
“Witoldówka”, a willą “Biała Róża”. By zgłębić jej historię, należy jednak sięgnąć po stare przewodniki,
i stare zdjęcia. Bo gdy jeszcze istniała, zachwycała
tak, że autorzy przewodników, czy też fotografowie
nie mogli jej ominąć. Wille uwiecznił też sam Nikifor
na jednym ze swoich dzieł.

Z kart historii
II połowa XIX wieku to czasy gdy w Krynicy prężnie
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rozwijało się uzdrowisko. Wszystko za sprawą słynnego lekarza i profesora Józefa Dietla, ojca krynickiej balneologii, który docenił tutejsze wody i klimat.
Wraz z innymi ekspertami stworzył plan rozwoju
uzdrowiska i wprowadził go w życie. Powstały wtedy
Łazienki Mineralne, Łazienki Borowinowe, Dom
Zdrojowy, Pijalnia Główna i wiele innych dobrze
znanych dziś budynków. Z roku na rok przybywało
kuracjuszy. Z roku na rok potrzebne było więc coraz
więcej miejsc noclegowych. Nie byle jakich, wszak
kryniccy goście mieli swoje standardy. Również z inicjatywy Dietla, przy bulwarach, nazwanych później
jego nazwiskiem, zaczęto budować piękne, drewniane wille zaprojektowane na wzór will z alpejskich
uzdrowisk. 1855 roku powstała Willa “Pod Lwem”,
później nazwana “Tatrzańską”. Pensjonat w niej usytuowany prowadził niejaki Pan Czyzik, o którym
wiemy bardzo mało. Sam pensjonat uważany był za

jeden z najlepszych w Krynicy. Cieszył się ogromną popularnością wśród kuracjuszy. Pewnie nie raz
zameldowała się tam jedna ze słynnych osób przebywających wtedy w modnym uzdrowisku. Drewno,
z którego willę zbudowano, ma jednak tę wadę, że
lubi płonąć. Po niecałych pięćdziesięciu latach budynek przeżył swój pierwszy pożar. Po tym nieszczęściu willa została przebudowana i to właśnie wtedy
zmieniono jej nazwę na “Tatrzańską”. W kolejnym
stuleciu przeszła na własność rodziny Skórczewskich.
Doktor Bolesław Skórczewski był znanym w Krynicy
lekarzem, który w sąsiedniej “Witoldówce” prowadził
zakład dietetyczny. Jego praktykę kontynuował syn
Witold, właśnie w willi “Tatrzańskiej”. W swej późniejszej historii “Tatrzańska” służyła też jako budynek mieszkalny, sklep, kawiarnia, zakład fryzjerski
i zakład fotograficzny. Spłonęła doszczętnie 4 marca
1987 r., pozostawiając po sobie jedynie pusty plac
i kilkadziesiąt mieszkających tam osób bez dachu
nad głową. Od maja 2019 roku jest rekonstruowana według projektu gdańskich architektów z Rayss
Szymański Architekci. Z zewnątrz budynek ma wyglądać dokładnie tak, jak za dawnych lat, wnętrza
zaś mają w sobie łączyć nowoczesność z klimatem
XX wieku.

W stylu szwajcarskim
Willa “Tatrzańska” wzorowana była na tak zwanej
“szwajcarskiej architekturze” charakterystycznej
dla alpejskich uzdrowisk, podobnie jak jej sąsiadki,

które powstały w tym samym okresie. Styl ten charakteryzuje się przede wszystkim bogatą snycerką.
Charakterystyczne dla niego są też obszerne ganki
frontowe oparte na słupach, jedno lub dwa piętra
balkonów z pięknymi, ażurowymi balustradami,
wieżyczki, werandy i wykusze na elewacji, bogato
zdobione oczywiście. Willa “Tatrzańska” była klasycznym przykładem tego stylu. Budynek był drewniany, o konstrukcji zrębowej, kryty blachą. Posiadał
dwa piętra, po bokach znajdowały się dwie czworoboczne wieżyczki wyższe o jedno piętro, ta po
stronie zachodniej była nieco większa, ta wschodnia
trochę mniejsza. Obydwie wieńczył namiotowy daszek. Całość dopełniały ozdobnie wycinane balustrady balkonów. Choć materiał, z jakiego została
zbudowana - drewno, sprawił, że szybciej spłonęła,
to podczas budowy gładko poddawał się rzeźbiarzom
tworzącym misterne zdobienia. Dzięki temu przez
niemal półtorej wieku zachwycała swoim wyglądem
wszystkich tych, którzy Krynicę odwiedzali.
Źródła:
• “Krynica-Zdrój. Miasto, ludzie, okolice” Jerzy
Żak, Maciej Rysiewicz
• “Krynickie zdroje. Gazeta lokalna”, nr 4, kwiecień
2007
• “Materiały i sprawozdania konserwatorskie województwa Krakowskiego” Wojewódzki Konserwator
Zabytków. Zespół Dokumentacji Zabytków,
Kraków 1974
• https://artinfo.pl/dzielo/w-oranzerii-ok-1900
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Kontakt
Willa Tatrzańska ****
Bulwary Dietla 11, 33-380 Krynica Zdrój

Recepcja
601 059 091
recepcja@willa-tatrzanska.pl

Tekst: © Hotel Willa Tatrzańska ****
Zdjęcia: © Konrad Rogoziński

Hotel Willa Tatrzańska ****
Dawny blask odzyskany

O hotelu
W sercu Krynicy-Zdroju, na słynnym Deptaku
Krynickim, wznosi się niepowtarzalny budynek.
To czterogwiazdkowy Hotel Willa Tatrzańska ****.
Wybudowany został przy Bulwarach Dietla w 1855
roku, w modnym wówczas stylu szwajcarskim.
Pierwotnie nosił on nazwę „Pod Lwem” i należał
14

do najlepszych pensjonatów w Krynicy, a w latach
świetności cieszył się bardzo dużą popularnością.
Drewniany budynek spłonął doszczętnie 4 marca
1987 roku. W maju 2019 roku podjęto się bardzo
udanej rekonstrukcji. Odtworzony budynek wygląda
dokładnie jak zabytek sprzed lat, a wnętrze hotelu
łączy nowoczesną technologię z klimatem lat 20. XX
wieku.

Pokoje
W Hotelu Willa Tatrzańska **** do dyspozycji gości
jest 41 pokoi. W trosce o komfort i dobre samopoczucie gości wyposażono je w wygodne łóżka, telewizory
43 cale oraz przydatne akcesoria (minibar, sejf, kosmetyki hotelowe). Wszystkie pokoje są klimatyzowane, a większość z nich posiada balkon. Jest również
podziemny parking.

Strefa SPA
Strefa SPA została zainspirowana naturą i jej dobrami. Luksusu nie musi bowiem cechować przepych.
Luksus to także kontakt z naturą, relaksujące kąpiele i masaże, a celem jest wyciszenie, odprężenie,
uwolnienie od stresu. Po profesjonalnym masażu
można zanurzyć się w relaksujących kąpielach
w wyciągach z ziół (w wywarze z brzozy lub siana,
szyszkach chmielu). Dla koneserów - kąpiele w winie,
piwie i miodzie połączone z degustacją tych trunków.
Oprócz zabiegów na ciało dostępne są także zabiegi
na twarz z wykorzystaniem kosmetyków firmy, która
czerpie składniki prosto z natury (borowiny, glinki). Do picia podczas zabiegów można wybrać: sok
z brzozy (wczesną wiosną), sok z młodej pokrzywy,
kwas buraczany, herbaty ziołowe lub syrop z czarnego bzu.

Restauracja
Wizyta w hotelowej restauracji to niezapomniana
kulinarna przygoda, która umożliwi poznanie oryginalnych smaków Beskidu. Restauracja Krynicki
Kredens to miejsce, w którym poczujesz smak tradycji we współczesnej odsłonie. To tutaj goszczą produkty najlepszej jakości, potrzebne do tworzenia dań
kuchni polskiej. Będzie można również rozsmakować
się w potrawach z całego świata, podczas organizowanych wieczorów degustacyjnych. Głównym założeniem restauracji jest wykorzystywanie produktów
od lokalnych dostawców. Szef kuchni oferuje menu
bazujące na darach okolicznych lasów i sadów, nadając im wyśmienity, autorski charakter. Najważniejszy
jest niepowtarzalny klimat, który wraz z najlepszym
połączeniem smaków sprawia, że Goście są zadowoleni i wracają na kolejne odsłony talentu szefa kuchni.
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#ZabytkiBeskidu

#cerkwie

#Krynica-Zdrój

#Łemkowie

#historia

Beskid orientalnie
z wizytą w krynickich cerkwiach
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Бескід орієнтальні, значыт з
візитом в креницкых церквах
Якуб Зиґмунт
Na przestrzeni wieków Beskid Sądecki nigdy nie był
jednolity etnicznie. Zamieszkiwały go różne narodowości. Jego wschodnia część wchodziła w skład Łemkowyny, czyli regionu, w którym dominującą grupą
etniczną byli Łemkowie. Obszar ten rozpościerał się
od Wierchomli na zachodzie, Leluchowa i Dubnego
na południu, Królowej Górnej i Boguszy na północy i dalej na wschód na terenie Beskidu Niskiego.
Zawirowania historyczne oraz przede wszystkim
wysiedleńcza akcja „Wisła” w 1947 roku sprawiły, że
wschodnie tereny Beskidu Sądeckiego opustoszały,
a następnie zostały zasiedlone przez ludność polską.
Dzisiaj swoją rodzinną ziemię zamieszkuje niewielu
Łemków. Najwięcej z tych, którzy powrócili w Beskidy, mieszka w powiecie gorlickim. Jednak również
w Krynicy spotkać dziś można niewielką społeczność
łemkowską.

Сандецкій Бескід в своій істориі николи не был
етнічні єднакій. Жыли в тым реґіоні ріжны
нацийональности. Східня част Бескіду входила
в склад Лемковины, значыт реґіону, в котрым
етнічном більшістю были Лемкы. Обшыр тота
обнимала терен од Верхомлі на заході, Лелюхова і
Дубного на полудни, Королевы Руской і Боґушы на
пілночы і ішла іщы далі на схід на терен Низкого
Бескіду. Історичны подіі і предовшыткым акция
«Вісла» в 1947 р. спричынили, же східні терены
Сандецкого Бескіду зробили ся порожні, а
пакзас заселили іх Полякы. Днес на своійрідній
землипрожыват невельох Лемків. Найбільше
з тых, котры вернули в Бескіды, мешкат в
ґорлицкым повіті. Єднак і в Креници жыют днес
Лемкы.
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Różnice kulturowe

Культуровы ріжниці

Łemkowie odróżniają się od Polaków nie tylko językiem, który należy do grupy języków wschodniosłowiańskich i jest zapisywany cyrylicą, ale także wyznaniem. W zdecydowanej większości są wyznania
prawosławnego lub greckokatolickiego. Podczas wizyty w Krynicy-Zdroju możemy odwiedzić obydwie
świątynie, w których modlą się Łemkowie i nie tylko.

Лемкы одріжняют ся од Поляків не лем языком,
котрый приналежыт до східньославяньской
ґрупы і є писаный кірилицьом, але тіж і
конфесийом. В більшости топравославны або
грекокатоликы. В часі візиты в Креници можеме
видіти обі церкви, в котрых молят ся Лемкы, і не
лем они.

Cerkiew greckokatolicka pw. śś. Piotra
i Pawła w Krynicy-Zdroju

Ґрекокатолицка церков св. Петра і Павля
в Крениці-Здрою

Pierwsza z nich, cerkiew greckokatolicka pw. śś. Piotra i Pawła, znajduje się w południowej części miasta
przy drodze wyjazdowej w kierunku na Muszynę.
Tę imponujących rozmiarów świątynię zbudowano
w latach 1875-79, prawdopodobnie w miejscu wcześniejszej drewnianej cerkwi. Po II wojnie światowej
świątynię przekazano kościołowi rzymskokatolickiemu. Dopiero w 1987 r. pozwolono na powrót nabożeństw w obrządku wschodnim, a od 1996 r. stała
się ona cerkwią parafialną.

Перша з них находит ся в полудньовій части міста
при выіздовій дорозі в напрямі на Мушыну. Єст
то грекокатолицка церков свв. Петра і Павла. Тот
імпонуючых розмірів храм был выбудуваный в
роках 1875-1879. Возникнул він в місци, де – як ся
припущат – істнувал перше деревяный храм. По ІІ
світовій войні церков передано римокатолицкому
костелови. Аж в 1987 р. дозволено вернути
службы в східнім обряді, а од 1996 р. стала ся
церков парохіяльном. Обзераючы храм, видно,
же єст він муруваный з каміня і цеглы, з єдном
навом і пілперечным трансептом. Інтересуючe
єст, же вежычок вырастаючых з даху (беручы
до увагы тіж тоту з поблизкой дзвінниці) єст 11,
значыт докладні тілько, кілько было апостолів
без Юды. В середині храму тіж можеме обзерати
красны і інтересуючы деталі. Коли войдеме
до святыні, то нашу увагу притягне пару
характеристичных прикмет типовых для східніх

Bryła świątyni jest murowana, zbudowana z kamienia i cegły, jednonawowa z poprzecznym transeptem. Ciekawostką jest liczba wieżyczek wyrastających
z dachu (wliczając także tę z pobliskiej dzwonnicy)
– jest ich 11, czyli dokładnie tyle, ilu było apostołów
bez Judasza.
Uwagę z pewnością zwróci także rozmiar cerkwi –
jest uważana za największą murowaną cerkiew na
Łemkowynie. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy
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szukać w XIX-wiecznych planach, kiedy zamiarem
budowniczych było stworzenie świątyni, która miała
stać się łemkowską katedrą. Nigdy jednak do tego nie
doszło, ale dzięki śmiałym wizjom dzisiaj możemy
podziwiać jej ogrom.
Interesujące jest również wnętrze cerkwi. Zaraz
po wejściu do środka naszą uwagę przykuje kilka
cech typowych dla świątyń obrządku wschodniego. Przede wszystkim ikonostas – wysoka ściana,
na której widnieją ikony Jezusa, Maryi, apostołów
i świętych. Obecnie tylko górna część miejscowego
ikonostasu pochodzi z XIX wieku. Reszta została
zrekonstruowana i odnowiona. Warto spojrzeć też
na polichromie ścienne oraz ołtarze boczne, które
znajdują się w cerkwi od samych jej początków.

храмів. Предовшыткым бесіда о іконостасі–
высокій стіні, на котрій находят ся іконы Христа,
Божой Матери, апостолів і святых. Тепер лем
його выжня част походит з ХІХ столітя. Решта
была реконструувана і одновлена. Окрем того,
вартат посмотрити на розпис на стінах та бічны
олтарі, котры находят ся в церкви од самого
початку. В часі візитызвернеме певністю тіж
увагу на тото, як велика єст церков –принимат ся
єй за найбільшу мурувану церков на Лемковині,
а причын того, чом єст такых розмірів,глядат ся
в плянах з ХІХ столітя. Будуючы храм, думано,
же буде він в будучым катедральным. Так николи
ся не стало, єднак завдякы смілым візиям днес
можеме захоплювати ся єй монументальністю.

19

Cerkiew pw. św. Włodzimierza w Krynicy-Zdroju

Церков св. Владиміра в Креници

Druga krynicka cerkiew, tym razem prawosławna,
znajduje się nieco na uboczu i dotarcie do niej może
stać się przyjemnym spacerem. Z ulicy Kraszewskiego należy skręcić w ulicę św. Włodzimierza, by po
kilku minutach niewielkiej wspinaczki i po minięciu
pobliskiego cmentarza dostrzec wyłaniające się charakterystyczne cebulaste wieżyczki.

Друга церков в Креници, тым разом православна,
находит ся кус далеко од центра і жебы до ней
дойти, можеме піти на прогульку. З головной
улиці Крашевского треба скрутити в улицю
св. Владиміра. По парох минутах входжыня на
невелику гору,коли минеме цмонтір, будеме без
проблемів видіти вказуючы ся характеристичны
вежычкы. То буде знак, же сме добрі трафили.
Церков св. Владиміра в Креници єст новым
храмом, котрый побудувано в роках 1983-1996.
Выріжнят ся выглядом серед інчых лемківскых
церкви. З корпусу вырастат докладні сім
імпонуючых розміром веж, з котрых найбільша
має аж 46 метрів высоты, што робит з ней
найвысшу будовляну конструкцию в місті. В
середині церкви не найдеме ниякых забытковых
елементів, але напевно заінтересує нас іконостас,
котрый гев має форму трикутника допасуваного
до впадаючых на него стін даху. Православна
церков в Креници выглядат красні тіж з далека
– ідеальні компонує ся з гірском околицьом.
Жебы видіти тот храм з інчой перспективы,
вартат кус ся постарати і выйти в сторону горы
Голиця (697 м. н.м.). Можеме тото зробити, ідучы
стежком, яка веде од церкви до Природничого

Cerkiew pw. św. Włodzimierza w Krynicy-Zdroju
jest nową świątynią, wybudowaną w latach 19831996. Posiada ona wyróżniający się od innych cerkwi łemkowskich wygląd. Z bryły wyrasta dokładnie
siedem imponujących rozmiarem wież, z których
najpotężniejsza liczy dokładnie 46 metrów, co czyni ją najwyższą konstrukcją budowlaną w mieście.
We wnętrzu świątyni brak zabytkowych elementów
wystroju. Niejednego gościa jednak z pewnością
zaciekawi uroda ikonostasu, który tutaj przybiera
trójkątny kształt dopasowany do spadających nań
ścian dachu.
Cerkiew prawosławna w Krynicy wygląda pięknie
także z odległości – idealnie się komponuje z otaczającym ją krajobrazem. Aby zobaczyć tę świątynię
z innej perspektywy, warto nieco natrudzić się i wyjść
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w stronę wzgórza Holica (697 m n.p.m.). Możemy to
zrobić, kierując się ścieżką prowadzącą od cerkwi
do Muzeum Przyrodniczego „Łuczakówka” lub idąc
z centrum Krynicy czerwonym szlakiem turystycznym i wchodząc na ulicę Halną. Widok spod Holicy
na zabudowania Krynicy oraz prawosławną cerkiew
w dole na pewno zapamiętamy na długo.

Музею«Лучаківка» або ідучы з центра Крениці
червеным туристичным шляком і входячы на
улицю Гальну. Видок спід Голиці на будовлі
Крениці та православну церков в долині напевно
запамятаме надолго.

Spacerując tylko po centrum Krynicy, nie poznamy
historii wszystkich jej dawnych i obecnych mieszkańców. Krynica-Zdrój to nie tylko popularne polskie
uzdrowisko, ale również rodzinny dom dla wielu
Łemków, zarówno tych obecnie tu mieszkających, ale
także tych, którzy dzisiaj żyją na czużynie – obczyźnie, i nie zapominają w duszy o swojej Łemkowynie.

Ходячы лем по центрі Крениці, не познаме істориі
вшыткых єй давных і теперішных жытелів.
Крениця то не лем популярных курорт, але тіж
дом для вельох Лемків, так тых гев жыючых, як
тіж тых, котры днес мешкают на Чужыні і не
забывают в душы о своій Лемковині.

Travelbook Sądecczyzna
To unikalny produkt wydawniczy o naszym regionie autora tego artykułu Kuby Zygmunta wydanego przez wydawnictwo Bezdroża. Do nabycia w dobrych salonach
prasowych oraz w sprzedaży wysyłkowej
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#ZwornaChata

#inspiracje

#ciekaweżycie

#remont

#las

Jak się buduje chatę
w górach?
Budowa nowego domu w niczym nie przypomina remontu starej
chaty. Budując od podstaw, niewiele może nas zaskoczyć, za to
remont sędziwego drewnianego domu to niespodzianka na każdym kroku. To historia wyłażąca z każdej dziury!
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Od czego zacząć remont starej chaty?
Od zwiedzania! Zanim zabraliśmy się do roboty,
zajrzeliśmy w każdy kąt i zaułek w poszukiwaniu skarbów. Tam, gdzie znajomi widzieli ruderę
pełną śmieci, my wyławialiśmy cenne znaleziska. Krzesła, szafy, stare dokumenty, naczynia,
które nawet przez właścicieli zostały wyniesione
do stodoły, dla nas stanowią wielką wartość. Ale
stary dom to nie tylko skarby. Przede wszystkim to stosy rzeczy latami gromadzonych przez
poprzednich mieszkańców. Dlatego pierwsze
miesiące, jakie spędziliśmy na Zworze upłynęły
nam na sprzątaniu.

Droga do domu.
Cóż za problem zamówić kontener i pozbyć się śmieci? Tylko, że do naszego domu nie dało się dojechać,
nawet autem z napędem 4x4. Zworna Chata znajduje
się na końcu stromej i wąskiej drogi leśnej, nieuczęszczanej od 10 lat. Wisienką na torcie było ogromne
drzewo, które zwaliło się na drogę przed samą chatą.
Dziś nasza droga nadaje się już do jazdy, oczywiście
samochodem terenowym, ale doprowadzenie jej do
takiego stanu kosztowało nas dużo czasu i ciężkiej
pracy. Po pozbyciu się głębokich kolein, świeżo naprawione fragmenty drogi w dalszym ciągu były sporym
problemem. Gliniaste błoto wciągało nasz samochód
i nie chciało go wypuścić. Błogosławieństwem okazały się fliszowe, płaskie kamienie, których jest pełno
w Beskidzie Sądeckim. Nimi utwardziliśmy najgorsze
fragmenty. Po miesiącach pracy jak w kamieniołomie,
po pozbyciu się zwalonego, drewnianego olbrzyma,
triumfalnie wjechaliśmy na podwórko! Oczywiście
droga do domu dalej bywa emocjonująca. Zimą, bez
łańcuchów na czterech kołach nie ma nawet co myśleć
o zjeździe z asfaltu. O tej porze roku prace zwalniają, nie wwozimy materiałów budowlanych, czasem
zostawiamy samochód w połowie drogi, w jednym
z trzech strumieni a do chaty idziemy pieszo. Z tym
trzeba się liczyć, wybierając życie z dala od cywilizacji.
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Piękno starego drewna.
Odrywając się od sprzątania, zaczęliśmy dogrzebywać się do najstarszych warstw tego domu. Pod boazerią, dyktą i linoleum znajdowały się piękne bale
i stare deski, wtedy jeszcze pomalowane wieloma
warstwami kolorowych tynków wapiennych. Ten
dom musiał w przeszłości wielokrotnie zmieniać swoje oblicze. Podłoga w kuchni pokryta przez wiele lat
linoleum, zniszczyła się całkowicie, ale ta w pokoju
nadawała się do uratowania.

Zaczynamy remont.
Wielu ludzi dziwi się, że porwaliśmy się na remont
takiego domu, w takim miejscu. Straszne koszty, brak
ekip budowlanych, które zechcą przyjeżdżać w takie
miejsce. Ale my z rodzinnego domu wynieśliśmy
chęć do ciężkiej pracy i wiarę we własne możliwości.
Tata jest budowlańcem z wieloletnim stażem i sam
wybudował dom, w którym się wychowaliśmy. Tam
zawsze robiło się wszystko samemu, a jak się czegoś
nie wiedziało, to się kombinowało. Dlatego też nie
przyszło nam do głowy żeby zlecać remont Chaty
komuś innemu. Przecież sami damy radę! Poza tym,
to dobra zabawa i możliwość zdobywania doświadczenia na różnych polach. Takie zadania jak naprawianie fundamentów, lanie wylewek, czyszczenie
ścian i sufitów nie były dla nas większym problemem.
Instalację hydrauliczną zrobił nam sąsiad hydraulik,
ale podpatrywaliśmy jego pracę i teraz co nieco sami
już robimy.
Pierwsze grube prace remontowe rozpoczęliśmy pół
roku od kupna domu, jesienią 2019. Wtedy już można
było przywieźć materiały, bo droga była stosunkowo
przejezdna. Ale wywóz długich desek krótkim autem
– leśną, błotnistą drogą pod górę – to nie lada wyczyn!
W remontach z pomocą przyszedł tata, który pomógł
wzmocnić konstrukcję dachu i postawić nowy komin.
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Magórskie inspiracje.
Po zasięgnięciu rady u mieszkańców Chatki Magóry zdecydowaliśmy, że będziemy
tak samo ogrzewać naszą Chatę. Podkowa
włożona w palenisko pieca ogrzewa wodę
w bojlerze oraz kaloryfery po przekroczeniu zadanej na sterowniku pompy temperatury, a sam piec – całą kuchnię. Stary
piec z kafli trzeba było niestety rozebrać
i na jego fundamencie zbudować większy,
który zmieściłby odpowiednio dużą podkowę. Trochę szkoda było burzyć piękny
stary piec, ale ten nowy, wybudowany
przez mojego tatę i wytynkowany
gliną przeze mnie utrzymuje klimat górskiej chaty i jest bardzo
funkcjonalny!

26

Glina!
Skąd glina na ścianach?
Przecież tyle jest nowoczesnych, szybkich i łatwych
metod w budownictwie...
A tu drewniana chałupa,
fundament z kamienia
polnego i jeszcze glina na
ścianach. Marzyłam o tynkach glinianych od dobrych
paru lat, zanim jeszcze moje
plany kupna starego domu przybrały konkretną formę. Glina jest
wspaniałym materiałem! Naturalna (to w końcu po prostu błoto),
tworzy w domu pozytywną atmosferę, reguluje wilgotność, akumuluje
ciepło, jest dobrym ociepleniem. Glina
idealnie nadaje się dla kogoś, kto nigdy nie
miał do czynienia z tynkowaniem, bo jeśli
coś nie wyjdzie, można ją zedrzeć i nałożyć
jeszcze raz (co nie raz mi się zdarzyło)! Parę
lat temu wzięłam udział w kursie tynkowania
gliną. Nauczyłam się tam teorii i wytynkowałam
parę ścian, potem nabierałam wprawy, tynkując
piec i kominy w Chatce Magóry. Pozostało czekanie
z niecierpliwością, aż będę mogła zacząć tynkować
własny dom...
Wiosną 2020 roku wreszcie nadszedł moment, kiedy instalacja hydrauliczna była gotowa, wylewki wylane, piec prawie
zamknięty. Kolejnym etapem były właśnie tynki gliniane
i czyszczenie bali. Postanowiliśmy wytynkować tylko część
ścian, bo bale w naszej Chacie są naprawdę piękne. Większość
tynków wykonałam sama i w zasadzie była to bardzo przyjemna
praca. Gorsze zadanie stanęło przed Piotrkiem, któremu przypadło czyszczenie ścian, podłóg i sufitów. Wtedy nie mieliśmy jeszcze
bieżącej wody, ale na szczęście pod samą chatą płynie strumień,
w którym mógł zmyć z siebie ogromne ilości pyłu.

Powolutku.
Remont chaty to zadanie na pełny etat. My prowadzimy go tylko w weekendy
i urlopy. Dlatego też postanowiliśmy, że nie będziemy się spieszyć, nic sobie
zakładać, niczego oczekiwać. Ten dom nie jest dla nas udręką, a ukochaną Przystanią. Dlatego kiedy mamy dość pracy, rzucamy łopaty, idziemy na łąkę, szukamy
nieznanych nam jeszcze ziół, albo nowych ścieżek. To miejsce powoli staje się naszym nowym domem. Z daleka od smogu i hałasu. Ludzie często pytają nas, kiedy
skończymy, a my spokojnie odpowiadamy im, że nie wiemy, ale ten moment nadchodzi.
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