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Beskid Sądecki stanowi najbardziej wysunięte na wschód pasmo Karpat Zachodnich. 
Uważany jest za jeden z najbardziej malowniczych rejonów górskich południowej Polski. 
W 1987 roku wyjątkowe walory Beskidu Sądeckiego zostały formalnie potwierdzone 
poprzez utworzenie na jego obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, którego 
celem jest kompleksowa ochrona naturalnej przyrody Karpat.

 Park zajmuje powierzchnię 54 392,7 ha i jest jednym z największych parków 
krajobrazowych w Polsce. W zróżnicowanej rzeźbie terenu przeważa krajobraz 
górski, ale występują również obszary pogórzy i kotliny śródgórskie. Popradzki 
Park Krajobrazowy obejmuje swym zasięgiem dwa główne pasma górskie 
Beskidu Sądeckiego: pasmo Radziejowej (1262 m n.p.m.) i Jaworzyny Krynickiej 
(1114 m n.p.m.). Położony jest w dorzeczu trzech rzek: Dunajca, Popradu i Kamienicy 
Nawojowskiej. Ich malownicze doliny tworzą najpiękniejsze przełomy rzeczne 
w Europie. Rzeka Poprad płynąca przez centralną część parku użyczyła mu swojej 
nazwy. Niewątpliwym bogactwem wyróżniającym ten region są licznie występujące 
naturalne źródła wód mineralnych.

Przepiękne krajobrazy, poprzecinane rwącymi górskimi strumieniami oraz cenne 
zabytki historyczne i kulturowe czynią Popradzki Park Krajobrazowy miejscem 
inspiracji. Niepowtarzalne widoki, kapliczki i cerkwie przyciągają wybitnych artystów, 
i są natchnieniem dla ich twórczości. Dla początkujących malarzy oraz lokalnych 
artystów – rzeźbiarzy okazją do artystycznego odkrycia Beskidu Sądeckiego był 
II Plener malarsko-rzeźbiarski w Roztoce Ryterskiej.

Popradzki Park Krajobrazowy od 1 lutego 2009 roku wchodzi w skład Zespołu 
Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, który obejmuje swym 
zarządem 11 parków krajobrazowych Małopolski.

POPRADZKI PARK KRAJOBRAZOWY
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II Plener malarsko-rzeźbiarski „Maksymalnie Przyrodniczo w Beskidzie Sądeckim”, 
to kolejna ciekawa forma edukacji przyrodniczej w ofercie edukacyjnej Zespołu 
Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – Oddziału Stary Sącz.

Tegoroczny plener odbywał się w dniach 07-11 września 2015 r. w Dolinie 
Roztoki Ryterskiej, położonej w Beskidzie Sądeckim w paśmie Radziejowej. 

W plenerze uczestniczyła młodzież z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury 
w Starym Sączu wraz z opiekunką – plastykiem oraz lokalni artyści rzeźbiarze.

Ideą pleneru była przede wszystkim promocja Popradzkiego Parku 
Krajobrazowego poprzez sztukę. Dzieła uczestników powstawały w niezwykle 
urokliwej jesiennej scenerii, co zaowocowało wieloma unikatowymi pracami.

Indywidualne i niepowtarzalne odczucia młodych plastyków  i doświadczonych 
rzeźbiarzy utrwalone na płótnach i w rzeźbach pozwalają również  innym poznać 
piękno nadpopradzkiej przyrody. A spotkania plenerowe na łonie natury dają 
możliwość lepszego poznania wartości przyrodniczych danego terenu, budowania 
więzi emocjonalnej z przyrodą i ludźmi jak również doskonalenia własnego 
warsztatu  poprzez integrację, i wymianę doświadczeń z bardziej doświadczonymi 
artystami.

EDUKACJA POPRZEZ SZTUKĘ  
– II PLENER MALARSKO-RZEŹBIARSKI
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DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W RYTRZE 
– MIEJSCE POBYTU UCZESTNIKÓW II PLENERU
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UCZESTNICY II PLENERU  
MALARSKO-RZEŹBIARSKIEGO
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KAROLINA  
IWAN
lat 15, uczennica III klasy 
Gimnazjum im. M. Sędziwoja 
w Łukowicy. Gra na skrzyp-
cach, śpiewa i tańczy w zespo-
le tańca nowoczesnego.

AGNIESZKA 
MYRDA
lat 15, uczennica III klasy Gim-
nazjum im. J. Słowackiego 
w Starym Sączu. Od dziecka 
maluje i rysuje, ale nie ma 
ulubionego  stylu. Jest szczera 
i spontaniczna. Interesuje się 
muzyką i lubi koty.

KATARZYNA 
KUROWSKA
lat 19, studentka Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego na kierunku 
elektronicznego przetwarza-
nia informacji. Interesuje się 
malarstwem, muzyką foto-
grafią i grafiką komputerową. 
Introwertyczka lubiąca kontra-
sty i indywidualności.

MARIAN
PAŻUCHA
tematyka jego prac to szero-
ko rozumiane Karpaty z ich 
mieszkańcami, przyrodą oraz 
kulturą materialną i duchową 
tego regionu. Sięga do prze-
szłości, czerpie z podań i le-
gend oraz  twórczości ludowej. 
Rzeźbą i malarstwem zajmuje 
się od 40 lat. 

KLAUDIA 
LIZOŃ
lat 15, uczennica III klasy Gim-
nazjum w Starym Sączu. Ma 
wiele talentów; maluje i pisze 
wiersze. Największą jednak jej 
pasją jest gra na akordeonie.

MAŁGORZATA
POSTROŻNY
lat 19, studentka Politechniki 
Krakowskiej na kierunku Inży-
nieria Wzornictwa Przemysło-
wego. Ulubiona technika to 
akwarele. Interesuje się muzy-
ką filmową, która inspiruje ją 
do tworzenia.

SYLWIA 
LIZOŃ
lat 15, uczennica III klasy Gim-
nazjum im. J. Słowackiego 
w Starym Sączu. Największą 
radość sprawia jej gra na akor-
deonie i malowanie. Bardzo 
lubi czytać.

ANNA 
REJOWSKA
lat 18, uczennica III klasy Li-
ceum Ogólnokształcącego im. 
Marii Konopnickiej w Nowym 
Sączu. Interesuje się malar-
stwem abstrakcyjnym i fakto-
rowym. Każdy obraz stanowi 
spontaniczny akt twórczy 
powstający bez konkretnego 
planu.
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BOGUSŁAW 
REPELEWICZ
emeryt, uprawia przygodę 
z rzeźbą od 50 lat. Pasjonuje 
się górami i wszystkim co jest 
z nimi związane.

PATRYCJA 
TOKARCZYK
lat 19, studentka Akademii 
Górniczo-Hutniczej, na kierun-
ku automatyka  i robotyka. In-
teresuje się muzyką oraz twór-
czością Rene`Magritte`.

JAN 
STACHYRAK
ur. w Krośnie w 1946 roku. 
Rzeźbą zajmuje się od 5 lat. 
Rzeźbi w drewnie. Swoje prace 
nazywa „dłubankami”. Debiu-
tuje w plenerze rzeźbiarskim, 
traktując go jako okoliczność 
doskonalenia sztuki rzeźbiar-
skiej w kontakcie z artystami 
rzeźbiarzami.

AGNIESZKA 
WÓJCIK
lat 21 studentka Krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. 
Interesuje się grafiką i archi-
tekturą wnętrz. Słucha rocka, 
ogląda ciekawe filmy, w wol-
nych chwilach czyta i jeździ 
na rolkach. Ogólnie ciekawa 
świata optymistka, otwarta na 
nowe pomysły i wyzwania.

BARBARA 
ŚLEDŹ
lat 15, uczennica Prywatnego 
Gimnazjum w Starym Sączu. 
Lubi horrory oraz inne prze-
rażające i tajemnicze rzeczy. 
Fascynuje się malarstwem 
nastrojowym i superrealistycz-
nym.

ANNA 
ZAJĄC-BIEŃKOWSKA
prowadzi zajęcia plastyczne 
dla dzieci i młodzieży w Powia-
towo Młodzieżowym Domu 
Kultury w Starym Sączu. Swoją 
fascynację sztuką stara się od 
25 lat  przekazać młodemu 
pokoleniu.

MARTYNA 
TOKARCZYK
lat 14, uczennica II klasy Gim-
nazjum w Starym Sączu. Fa-
scynuje ją historia i sztuka. 
W wolnych chwilach czyta i re-
cenzuje książki.

KACPER 
ZIELIŃSKI
lat 20, student Uniwersyte-
tu Rolniczego w Krakowie na 
kierunku zootechnika, spe-
cjalność hodowla zwierząt to-
warzyszących i egzotycznych. 
Hobbistycznie zajmuje się 
malarstwem, rysunkiem oraz 
pirografią.  Interesuje się mu-
zyką oraz przyrodą.
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Karolina Iwan
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Katarzyna Kurowska
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Katarzyna Kurowska
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Klaudia Lizoń
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Sylwia Lizoń
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Agnieszka Myrda
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Agnieszka Myrda
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Marian Pażucha
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Małgorzata Postrożny
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Małgorzata Postrożny
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Anna Rejowska
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Bogusław Repelewicz
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Jan Stachyrak
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Barbara Śledź
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Martyna Tokarczyk
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Patrycja Tokarczyk
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Agnieszka Wójcik
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Anna Zając-Bieńkowska
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Kacper Zieliński
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Kacper Zieliński
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Do zobaczenia  
na następnym plenerze…
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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY


