Sprawozdanie
Zarządu Fundacji
im. Zofii i Witolda Paryskich
za lata 2012-2017

Zarząd Fundacji
Dyrektor Zarządu
Marcin Guzik (od 19 czerwca 2012 r.)
Członek Zarządu:
Zbigniew Moździerz
(od 19 czerwca 2012 r.)
Renata Kowalska
(3 sierpnia 2011 r. - 20 czerwca 2016 r.)

MISJA
Fundacja
opiekuje się spuścizną
po Zofii i Witoldzie Paryskich
a także
kontynuuje ich dzieło
poprzez tworzenie płaszczyzny wymiany
informacji oraz działalność badawczą
i wydawniczą zmierzającą do popularyzacji
wiedzy o tożsamości przyrodniczo-kulturowej
Tatr i Podtatrza.

PROJEKTY
Archiwum Zofii i Witolda Paryskich
Termin: 02.2012-12.2014
Projekt realizowany we współpracy z Ośrodkiem Dokumentacji Tatrzańskiej
im. Zofii Radwańskiej-Paryskiej i Witolda Henryka Paryskiego
(Tatrzański Park Narodowy)
Część prac wykonano w trakcie realizacji projektów finansowanych przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego.

PROJEKTY
Archiwum Zofii i Witolda Paryskich
Celem projektu było uporządkowanie i opisanie
zawartości teczek archiwalnych należących do Zofii i
Witolda Paryskich.
Praca była wykonywana przez wolontariuszy pracujących
dla Fundacji oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Część prac sfinansowanych zostało przez Tatrzański Park
Narodowy.

PROJEKTY
Archiwum Zofii i Witolda Paryskich
Zawartość teczek:
dokumenty osobiste, dyplomy i odznaczenia
fotografie, negatywy
korespondencja
notatki, fiszki
rysunki, obrazy, szkice
rękopisy
sprawozdania, spisy członków różnych towarzystw, informatory
maszynopisy artykułów, prac niepublikowanych
kserokopie różnych publikacji o tematyce tatrzańskiej
czasopisma, wycinki prasowe.

PROJEKTY
Archiwum Zofii i Witolda Paryskich
Teczki rodzinne Paryskich – 117 szt. (1,9 mb)
Teczki rodzinne Radwańskich – 48 szt. (1,2 mb)
Teczki biograficzne – 540 szt. (9,5 mb)
Teczki tematyczne WHP – 13 szt.
Teczki tematyczne ZRP – 108 szt.
Teczki tematyczne – 1309 szt. (22,0 mb)
Eliajszów zbiory – 46 szt. (1,0 mb)
Andy – 143 szt. (2,3 mb)

PROJEKTY
Archiwum Zofii i Witolda Paryskich

DANYCH TECZKI

PROJEKTY
Digitalizacja i publiczne udostępnienie pierwszej części
archiwum tematycznego pp. Paryskich
Termin: 1.05-31.12 2013

Digitalizacja i publiczne udostępnienie drugiej części
archiwum tematycznego pp. Paryskich
Termin: 1.05-30.11 2014

Digitalizacja fiszek z Bibliografią Tatr i Podtatrza
Witolda Henryka Paryskiego
Termin: 1.03-20.12 2015

PROJEKTY
Zakopiańskie obchody 160 rocznicy urodzin hrabiego
Władysława Zamoyskiego
Termin: 20.02-30.11 2013

Poznajemy małopolskie parki narodowe
Termin: 23.03-30.04 2015

Śpiewki góralskie dla dzieci i młodzieży
Termin: 1.04-30.04 2015

Dudy podhalańskie
Termin: 1.01-31.12 2016

Poznajemy małopolskie parki narodowe
Termin: 12.04-22.05 2016

Poznajemy małopolskie parki narodowe
Termin: 10.04-22.05 2017

PROJEKTY
Digitalizacja i publiczne udostępnienie pierwszej
części archiwum tematycznego pp. Paryskich
Termin: 1.05-31.12 2013 ; Wartość projektu: 203.600 zł
Dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 143.000 zł
Dofinansowanie Tatrzańskiego Parku Narodowego: 56.000 zł

Projekt realizowany we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie,
administrującą serwisem Małopolska Biblioteka Cyfrowa.

PROJEKTY
Digitalizacja i publiczne udostępnienie pierwszej
części archiwum tematycznego pp. Paryskich
W ramach projektu zdigitalizowano i udostępniono teczki tematyczne
z kategorii:
Taternictwo – 3
Narciarstwo – 5
Turystyka – 2
Pasterstwo – 1
Zakopane – 19
Gwara – 5
Muzea – 2
Muzyka – 4
Koła i stowarzyszenia – 33
Ochrona przyrody – 6
Klimatologia – 3

Geografia Świata – 12
Przewodnictwo – 4
Językoznawstwo – 1
Klub wysokogórski – 4
Teczki tematyczne Witolda Henryka
Paryskiego – 5
Teczki tematyczne Zofii Radwańskiej
Paryskiej
Różne – 20
Botanika – 30
Materiały do wydanych – 26
Przyroda - 3

PROJEKTY
Digitalizacja i publiczne udostępnienie pierwszej
części archiwum tematycznego pp. Paryskich

www.mbc.maplopolska.pl

PROJEKTY
Digitalizacja i publiczne udostępnienie drugiej
części archiwum tematycznego pp. Paryskich
Termin: 1.05-30.11 2014 ; Wartość projektu: 81.920 zł
Dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego : 60.000 zł
Dofinansowanie Tatrzańskiego Parku Narodowego: 21.920 zł

Projekt realizowany we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie,
administrującą serwisem Małopolska Biblioteka Cyfrowa.

PROJEKTY
Digitalizacja i publiczne udostępnienie drugiej
części archiwum tematycznego pp. Paryskich
Celem projektu było opracowanie, przygotowanie do digitalizacji,
digtalizacja i udostępnienie w domenie publicznej (w Małopolskiej
Bibliotece Cyfrowej (MBC) drugiej części spuścizny Zofii i Witolda
Paryskich, unikalnego w skali Polski, ale również Świata zbioru
materiałów dotyczących Tatr.
W ramach projektu zdigitalizowanych było 25.000 stron materiałów
archiwalnych i bibliotecznych (ok. 210 teczek).
Do wszystkich zdigitalizowanych materiałów opracowano metadane
techniczne i opisowe.
Na stronach Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej opublikowano 75%
zdigitalizowanego materiału.

PROJEKTY
Digitalizacja i publiczne udostępnienie drugiej
części archiwum tematycznego pp. Paryskich
W ramach projektu zdigitalizowano i udostępniono teczki tematyczne z
kategorii:
Nazwiska
TPN
Tatry i Podtatrze
Alfabetycznie
Tatry Wysokie
Bibliografia Tatrzańska
Tatry
Ratownictwo
Miejscowości Polskiego Podtatrza
Miejscowości Słowackiego Podtatrza

PROJEKTY
Digitalizacja i publiczne udostępnienie drugiej
części archiwum tematycznego pp. Paryskich

PROJEKTY
Digitalizacja fiszek z Bibliografią Tatr i Podtatrza
Witolda Henryka Paryskiego
Termin: 1.03-20.12 2015 ; Wartość projektu: 248.000 zł
Dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 175.000 zł
Dofinansowanie Tatrzańskiego Parku Narodowego: 73.000 zł

Projekt realizowany we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie,
administrującą serwisem Małopolska Biblioteka Cyfrowa.

PROJEKTY
Zakopiańskie obchody 160 rocznicy urodzin
hrabiego Władysława Zamoyskiego
Termin: 20.02-30.11 2013 ;
Wartość projektu: 15.927,95 zł
Dofinansowanie Urzędu Miasta Zakopane: 10.997,95 zł
Dofinansowanie Fundacji Zakłady Kórnickie: 430 zł.

PROJEKTY
Zakopiańskie obchody 160 rocznicy urodzin
hrabiego Władysława Zamoyskiego
Celem projektu było przybliżenie mieszkańcom Zakopanego, a w
szczególności młodemu pokoleniu zakopiańczyków postaci
Władysława Zamoyskiego.
Cel realizowany był poprzez organizację różnego rodzaju imprez
kulturalnych, konkursów dla dzieci i młodzieży, pokazów filmowych,
seminariów.
Na terenie Zakopanego w ramach obchodów roku Władysława
Zamoyskiego zorganizowano 12 wydarzeń. Młodzież zakopiańska
miała możliwość uczestniczenia dodatkowo w 2 konkursach o zasięgu
powiatowym organizowanych Gminie Bukowina Tatrzańska.

PROJEKTY
Zakopiańskie obchody 160 rocznicy urodzin
hrabiego Władysława Zamoyskiego

Współpraca z wieloma organizacjami

PROJEKTY
Zakopiańskie obchody 160 rocznicy urodzin
hrabiego Władysława Zamoyskiego

Przygotowywanie do druku i druk
broszury zawierającej nagrodzone
prace z konkursów literackiego
i plastycznego

PROJEKTY
Poznajemy małopolskie parki narodowe
Termin: 23.03-30.04 2015;
Wartość projektu: 115.000 zł
Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: 90.000 zł
Dofinansowanie Tatrzańskiego Parku Narodowego: 25.000 zł.

PROJEKTY
Poznajemy małopolskie parki narodowe
Celem projektu było przybliżenie mieszkańcom stolicy Małopolski
problematyki ochrony przyrody, zapoznanie z parkami narodowymi
województwa, przybliżenie zasad obowiązujących na obszarach
chronionych.
Zadania te zostały zrealizowane w trakcie pikniku edukacyjnego w
Parku Jordana w Krakowie, w którym wzięli udział przedstawiciele
wszystkich parków narodowych Małopolski.
Piknik był okazją do promocji projektu "Przyjaciel parków
narodowych", który jest realizowany w małopolskich parkach
narodowych.

PROJEKTY
Piknik rodzinny
„Poznajemy małopolskie parki narodowe”
Termin: 12.04-22.05 2016;
Wartość projektu: 138.230 zł
Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: 100.000 zł
Dofinansowanie Tatrzańskiego Parku Narodowego: 38.230 zł.

PROJEKTY
Piknik rodzinny
„Poznajemy małopolskie parki narodowe”

PROJEKTY
Piknik rodzinny
„Poznajemy małopolskie parki narodowe”
Termin: 10.04-22.05 2017;
Wartość projektu: 97.000 zł
Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: 79.500 zł
Dofinansowanie Tatrzańskiego Parku Narodowego: 3.100 zł.

PROJEKTY
Śpiewki góralskie dla dzieci i młodzieży
Termin: 1.04-30.04 2015;
Wartość projektu: 16.600 zł
Dofinansowanie Urzędu Miasta Zakopane: 12.000 zł

Projekt realizowany we współpracy z Tatrzańskim Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka”

PROJEKTY
Śpiewki góralskie dla dzieci i młodzieży
Przedmiotem projektu było wydanie drukiem „Śpiewek góralskich dla
dzieci i młodzieży” zebranych przez Zofie i Witolda Paryskich.
Dodatkiem do książki była płyta nagrana przez zespół działający przy
TCKiS Jutrzenka - Zornica.
Ilustracjami w książce były prace plastyczne wykonane przez dzieci i
młodzież z Zakopanego i okolic w ramach konkursu plastycznego
dotyczącego pasterstwa.

PROJEKTY
Śpiewki góralskie dla dzieci i młodzieży

PROJEKTY
Dudy podhalańskie
Termin: 1.01-31.12 2016;
Wartość projektu: 33.500 zł
Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 20.000 zł

Patronat honorowy Burmistrz miasta Zakopane Leszek Dorula

Projekt realizowany we współpracy z Tatrzańskim Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka”

PROJEKTY
Dudy podhalańskie
Celem projektu była nauka wytwarzania i nauka gry na instrumencie
dudy podhalańskie, który w 2014 r został wpisany na krajową listę
niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Mistrzem tradycji, który przekazywał swoją wiedzę młodemu
pokoleniu był instruktor muzyki góralskiej, folklorysta, animator
kultury góralskiej, dudziarz wielokrotnie nagradzany na festiwalach
folklorystycznych Szymon Bafia.
W ramach projektu powstała monografia dud podhalańskich.
Dodatkiem do książki była płyta nagrana przez zespół działający przy
TCKiS Jutrzenka - Zornica.

PROJEKTY
Dudy podhalańskie

WYDAWNICTWA
Śpiewki góralskie
VI 2014

Wincenty Birkenmajer
VIII 2014

Etyka i ethos „ludzi gór”
X 2014

WYDAWNICTWA
Mountain climbing
in Latin America
III 2016

Góry Ameryki Łacińskiej
III 2016

En Las Montañas
de Atacama.
I 2017

WYDAWNICTWA
W czerwcu 2014 r. Fundacja wydała zbiór Śpiewek góralskich,
zebranych
przez
Zofii
i
Witolda
Paryskich
w
1944.
Jest to pierwsza książka w serii wydawniczej Fundacji im. Zofii i Witolda
Paryskich. W przedmowie do zbioru pp. Paryscy napisali:
"Powyższy zbiorek nie stanowi opracowania pieśni góralskich, ani ich
wyczerpującego zestawienia; jest to tylko materiał do ewentualnego
opracowania; dlatego nie rozwodząc się szerzej w przedmowie,
podajemy jedynie najkonieczniejsze wyjaśnienia.
Chodziło nam przede wszystkim o to, aby od możliwości zaginięcia
uchronić teksty, z których jedne przechowują się wprawdzie bardzo
długo, inne jednak przepadają w niepamięci. Umieściliśmy wszystkie
zebrane teksty, nie opuszczając żadnego, podając nawet dobrze znane i
już ogłaszane, aby wykazać, że niekiedy i bardzo dawne bywają nadal
śpiewane. Niektóre z nich podawał już Zejszner około stu lat temu.
Kilka innych było również drukowanych, ale bez podania okolicy, gdzie
je śpiewano.
Przytaczamy także piosenki frywolne, uważając je za równie
charakterystyczne dla twórczości góralskiej, jak wszystkie inne."

Śpiewki góralskie
Wydawnictwo Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich T. 1.
128 stron, format 165 x 235 mm

WYDAWNICTWA
W 2013 roku minęła osiemdziesiąta rocznica śmierci Wincentego
Birkenmajera w Tatrach. Na pozór jest on postacią dobrze znaną dużej
grupie osób, w większym bądź mniejszym stopniu związanych z
Tatrami, zwłaszcza interesujących się taternictwem, czy w ogóle
historią zdobywania Tatr. Jednakże dotychczasowa literatura, zarówno
specjalistyczna jak i faktograficzna dotycząca osoby Birkenmajera
zawiera informacje wybiórcze i rozproszone.
Dla polskiego taternictwa i rodzącego się w latach międzywojennych
polskiego alpinizmu jest Wincenty postacią tak ważną, że jego
dokonania we wszech miar zasługują na szczegółowe opracowanie.
Jego działalność górska była dobrze udokumentowana, ale brakowało
do tej pory jej całościowego ujęcia. Inaczej jest natomiast z jego pracą
jako pedagoga – tu źródła są nader skąpe, do czego w dużej mierze
przyczyniła się II Wojna Światowa i upływ lat; stąd Birkenmajer – jako
nauczyciel – jest mało znany. Tymczasem, również na tym polu, był on
postacią wyróżniającą się i nietuzinkową; nauczycielem ogromnie
zaangażowanym nie tylko w nauczaniu przedmiotu, ale także bardzo
zatroskanym o rozwój kulturalny swoich uczniów. Jego życzliwe, mądre
ale i oryginalne podejście do młodych ludzi zjednywało mu
powszechną przychylność i przynosiło doskonałe efekty pedagogiczne.
Z przedmowy książki pióra Marcina Praczyka.
Wincenty Birkenmajer – taternik, nauczyciel, pisarz
Wydawnictwo Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich T. 2.
186 stron, format 165 x 235 mm

WYDAWNICTWA
Tytuł pracy Etyka i ethos „ludzi gór”, jak i tematy rozdziałów, z jednej
strony odzwierciedlają zainteresowanie społeczne etycznymi
aspektami działalności górskiej (zwłaszcza dyskusje prowadzone w tych
środowiskach oraz w mediach), z drugiej wskazują na konteksty, w
jakich słowa „etyka” i „ ethos” występują w odniesieniu do tej
aktywności.
Książka powstała przede wszystkim w oparciu o źródła pisane ,
wzbogacone o kontakt ze środowiskiem „ludzi gór” (prelekcje,
spotkania, sympozja, konferencje, rocznice, festiwale górskie), a także
liczne dyskusje na prelekcjach, spotkaniach itd., jak i rozmowy
prywatne. Jest wynikiem młodzieńczej fascynacji „ludźmi gór”,
weryfikowanej przez późniejszą wieloletnią działalność autorki w
organizacji turystycznej.
Z wprowadzenia Antoniny Sebesty

Można z pewnością stwierdzić, że jest to w naszej literaturze, pierwsza,
tak pełna próba ujęcia i opracowania zagadnień etycznych związanych
z szeroko rozumianą działalnością różnych ludzi, zespołów ludzkich
pracujących czy działających na terenie gór.
dr hab. Roman Padoł emerytowany prof. UP w Krakowie
Etyka i ethos "ludzi gór"
Wydawnictwo Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich T. 3.
216 stron, format 165 x 235 mm

WYDAWNICTWA
Z wielką radością w pewnym stopniu proporcjonalną do czasu, jaki
oczekiwała ona na swoją publikację, oddajemy do rąk wszystkich
zainteresowanych te wartościową pozycję opracowaną w latach
czterdziestych ubiegłego wieku. Historia jej powstania i losów, jakie
przechodziła nie ma powodu by w tym miejscu przywoływać, bo
bardzo rzeczowo mówi o tym we wstępie sam Autor. To jedyne w pełni
ukończone dzieło W.H. Paryskiego, które czekało na publikację ponad
60 lat – w pierwotnej bowiem postaci przygotowane zostało w latach
czterdziestych, a ostatecznie w latach pięćdziesiątych XX wieku.
Wiadomo że po tak długim okresie oczekiwania na druk wymagałoby
ogromnych uzupełnień i komentarzy, których zrobienie to odrębna i
wcale niemała praca zmieniająca oryginalny zamysł Autora.
Zdecydowaliśmy się przeto na wydrukowanie jej w pierwotnej postaci,
prosząc jedynie o krótki wstępny komentarz wybitnego znawcę gór i
Ameryki Południowej – prof. Zdzisława Ryna, alpinistę, lekarza,
naukowca i dyplomatę w jednej osobie; równocześnie członka Rady
Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich.
Prof. Zbigniew Mirek
Mountain climbing in Latin America
Wydawnictwo Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich T. 4.
Wydanie w języku angielskim
248 stron, format 165 x 235 mm

WYDAWNICTWA
Z wielką radością w pewnym stopniu proporcjonalną do czasu, jaki
oczekiwała ona na swoją publikację, oddajemy do rąk wszystkich
zainteresowanych te wartościową pozycję opracowaną w latach
czterdziestych ubiegłego wieku. Historia jej powstania i losów, jakie
przechodziła nie ma powodu by w tym miejscu przywoływać, bo
bardzo rzeczowo mówi o tym we wstępie sam Autor. To jedyne w pełni
ukończone dzieło W.H. Paryskiego, które czekało na publikację ponad
60 lat – w pierwotnej bowiem postaci przygotowane zostało w latach
czterdziestych, a ostatecznie w latach pięćdziesiątych XX wieku.
Wiadomo że po tak długim okresie oczekiwania na druk wymagałoby
ogromnych uzupełnień i komentarzy, których zrobienie to odrębna i
wcale niemała praca zmieniająca oryginalny zamysł Autora.
Zdecydowaliśmy się przeto na wydrukowanie jej w pierwotnej postaci,
prosząc jedynie o krótki wstępny komentarz wybitnego znawcę gór i
Ameryki Południowej – prof. Zdzisława Ryna, alpinistę, lekarza,
naukowca i dyplomatę w jednej osobie; równocześnie członka Rady
Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich.
Prof. Zbigniew Mirek
Góry Ameryki Łacińskiej
Wydawnictwo Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich T. 5.
248 stron, format 165 x 235 mm

WYDAWNICTWA
Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich powstała w celu opieki nad
spuścizną pozostawioną przez Zofię i Witolda Paryskich. Opieka, której
jest realizowana przez Fundację, to także aktywna działalność, by
szerokie grono osób poznało dorobek fundatorów. Z wielką radością
przyjąłem propozycję włączenia się w przygotowanie hiszpańsko
języcznej wersji książki „W Górach Atacamy”. Dziękuję inicjatorom tego
przedsięwzięcia – Corporación Nacional Forestal Atacama, oraz
instytucjom wspierającym, bez pomocy których by się nie udało
doprowadzić tej idei do końca– Ambasadzie Polskiej oraz
Uniwersytetowi de Atacama. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w
działaniach przybliżających mieszkańcom Chile historię polskich
alpinistów eksplorujących niezdobyte szczyty And.

dr inż. Marcin Guzik
Dyrektor Zarządu Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich

En Las Montañas de Atacama.
Memorias de una expedición polaca a los Andes
228 stron, format 165 x 235 mm

WYDAWNICTWA
Pieśń jest niemal nieodłącznym towarzyszem życia Podhalan, oraz
najrzetelniejszym obrazem ich uczuć i sposobem myślenia – pisał Józef
Kantor nauczyciel i etnograf z Czarnego Dunajca żyjący na przełomie
XIX i XX w. Pieśni przechodziły z pokolenia na pokolenie, dziadowie
przekazywali je swoim wnukom, przez długi czas istniały tylko w
tradycji mówionej. Próbę spisania słów góralskich śpiewek
podejmowało wielu badaczy folkloru a także poeci. Najobszerniejszy
zbiór Pieśni Podhala został wydany w 1957 r., i zawiera 1250 tekstów i
143 podhalańskie melodie. W 2014 r. wydany został zbiór Śpiewek
góralskich zebranych przez Zofię i Witolda Paryskich w latach 1935–
1944 zawierający 392 śpiewki pochodzące ze Skalnego Podhala. Obie
wskazane pozycje są przeznaczone dla kulturoznawców i folklorystów,
mają charakter naukowy i archiwizacyjny. Niniejsza książka ma
wypełnić brak opracowania skierowanego do młodego pokolenia,
zawierającego zarówno tekst, nuty oraz nagrane przyśpiewki.
Góry moje góry, mnie tęskno za wami.
96stron, format 150 x 150 mm,
płyta CD

WYDAWNICTWA
Kiedy byłem na studiach lutniczych w Poznaniu, postanowiłem
zbudować dudy. Na początku mojej pracy instruował mnie mój mistrz
Tomek Skupień. W trakcie budowania kozy dostałem wiadomość o jego
śmierci. Było to w styczniu 2005 roku. Wraz ze śmiercią Tomka,
zamknął się pewien rozdział w muzyce dudziarskiej Podhala.
Chciałbym, aby w obecnych czasach, kiedy muzyka folkowa staje się
coraz bardziej popularna, archaiczne brzmienie kozy zostało na nowo
odkryte, aby ten niszowy nurt muzyczny przetrwał kolejne pokolenia i
zawsze był kontynuowany.
Szymon Bafia
Dudy jako instrument muzyczny swą żywotną siłę czerpią ze swego
rodowodu, sięgającego na ziemiach polskich XIII wieku. Wędrując z
kupcami i wojownikami z Indii na zachód, znane już były w starożytnym
Rzymie, by dalej dotrzeć do najdalszych zakątków Europy, rozwijając
formę, funkcję i skale muzyczne. Dziś sztuka dudziarska jest jednym z
żywotnych mianowników muzycznych i obyczajowych zdecydowanej
większości regionów naszego kontynentu, a Polska stanowi jeden z jej
głównych mateczników.
Janusz Jaskulski
Muzeum Instrumentów
Muzycznych w Poznaniu
Dudy podhalańskie.
96stron, format 150 x 150 mm,
płyta CD
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WYDAWNICTWA
Słoneczny wakacyjny dzień. Wielu turystów
wyruszyło w Tatry. W Tatrzańskim Parku
Narodowym jest wiele szlaków pieszych.
Jednym z nich podążają bohaterowie naszej
opowieści.
Podczas
wędrówki
pragną
przeżyć
niewiarygodne przygody, zobaczyć tatrzańskie
rośliny i zwierzęta, odpocząć nad górskim
stawem, poznać nowych przyjaciół oraz
sprawdzić swoją kondycję.
Dorośli chcą podziwiać górskie widoki, a dzieci
marzą, by stać się Przyjacielem Tatrzańskiego
Parku Narodowego.

W Tatrach.
8 stron, format 430 x 320 mm
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WYDAWNICTWA
Słoneczny wakacyjny dzień. Wielu turystów
wyruszyło na Babią Górę. W Babiogórskim
Parku Narodowym jest wiele szlaków pieszych.
Jednym z nich podążają bohaterowie naszej
opowieści.
Podczas
wędrówki
pragną
przeżyć
niewiarygodne przygody, zobaczyć babiogórskie
rośliny i zwierzęta, odpocząć nad górskim
stawem, poznać nowych przyjaciół oraz
sprawdzić swoją kondycję.
Dorośli chcą podziwiać górskie widoki, a dzieci
marzą, by stać się Przyjacielem Babiogórskiego
Parku Narodowego.
Na Babiej Górze.
8 stron, format 430 x 320 mm
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Słoneczny wakacyjny dzień. Wielu turystów
wyruszyło w Gorce. W Gorczańskim Parku
Narodowym jest wiele szlaków pieszych.
Jednym z nich podążają bohaterowie naszej
opowieści.
Podczas
wędrówki
pragną
przeżyć
niewiarygodne przygody, zobaczyć gorczańskie
rośliny i zwierzęta, odpocząć nad górskim
stawem, poznać nowych przyjaciół oraz
sprawdzić swoją kondycję.
Dorośli chcą podziwiać górskie widoki, a dzieci
marzą, by stać się Przyjacielem Gorczańskiego
Parku Narodowego.
W Gorcach.
8 stron, format 430 x 320 mm

WYDAWNICTWA

WYDAWNICTWA

Słoneczny, ciepły dzień. Wielu turystów wyruszyło na wycieczki. W Ojcowskim Parku Narodowym jest wiele szlaków
turystycznych. Jednym z nich podążają bohaterowie naszej opowieści. Podczas wędrówki pragną przeżyć niewiarygodne
przygody, zobaczyć rzadkie rośliny i zwierzęta, zobaczyć zabytki Doliny Prądnika, odpocząć na łonie natury. Dorośli chcą
podziwiać unikatowy ojcowski krajobraz , a dzieci marzą by stać się Przyjacielem Ojcowskiego Parku Narodowego.
W Ojcowskim Parku Narodowym. 8 stron, format 430 x 320 mm
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Przewodnik po książce obrazkowej powstał z myślą o rodzicach, którzy chcieliby przygotować się do oglądania książki
„W Ojcowskim Parku Narodowym” wspólnie z dziećmi. Opowiada o miejscach, roślinach, grzybach i zwierzętach, które można
odszukać w książce obrazkowej. Znajdują się tutaj ciekawostki, które mogą zainteresować dzieci, a także zasady obowiązujące
w parku narodowym.
W Ojcowskim Parku Narodowym. Przewodnik po książce obrazkowej. 64 strony.

ZADANIA
Przygotowanie, opracowanie edytorskie oraz
wydanie drukiem:
Historia poznania Andów (W.H. Paryski) - WYKONANE
Bibliografia Tatr i Podtatrza (W.H. Paryski) UDOSTEPNIONO MATERIAŁY

Słownik Gwary Podhalańskiej (Z. i W.H. Paryscy)
Słownik geograficzno-historyczny Tatr
i Podtatrza (W.H. Paryski)

INNE WYDAWNICTWA
Reprint przewodnika taternickiego przez Sklep Podróżnika
TATRY WYSOKIE Witolda Henryka Paryskiego

